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Exilul are două forme de manifestare. Unul sub
formă de pedeapsă pentru delicte politice, constînd în
izgonirea unui cetăţean din propria Ţară, surghiunul,
şi al doilea este părăsirea, plecarea voluntară din Ţară,
îndeobşte pentru a scăpa de prigoană, sau cu osebire
în vremurile noastre, de un regim politic care con-
travine viziunii personale, regim mai totdeauna cu
vădit caracter dictatorial.

Exilul ca pedeapsă a fost şi a rămas o constantă în
lungul istoriei, dar plecarea voluntară, mai ales exact
fuga din faţa terorii are ca sorginte, în epoca modernă,
Revoluţia engleză de la 1640, apoi Revoluţia franceză
de la 1789 şi fenomenul s-a perpetuat şi se manifestă
şi în actualitate.

După intrarea tancurilor sovietice „eliberatoare”
în România, între 1944 şi 1948 asistăm la primul val
de exilaţi voluntari, specialişti şi diverşi oameni de
cultură, mulţi trimişi în acest interval, în general, cu
diverse burse sau evAdînd pur și simplu au ales, în
refuzul regimului bolşevic care prelua puterea şi care
s-a instalat definitiv după alungarea Regelui, să
rămînă în străinătate, practic în Ţările occidentale,
precum Franţa, Italia, Germania etc.

Emigrantul alege să plece şi să se stabilească în
altă Ţară, definitiv sau pentru o anumită perioadă din
motive care niciodată nu sunt de natură politică; exi-
latul voluntar se expatriază numai din motive politice,
cu speranţa constantă că va putea reveni în Patrie cînd
motivaţia care a provocat exilul încetează.

Unul dintre nucleele cele mai puternice de exilaţi
s-a aflat în Franţa. Între cei din primul val al exilului
românesc, de după instaurarea regimului bolşevic, a
fost L.M. Arcade (pseudonim literar al lui Leonida
Mămăligă), născut la Vaslui pe 13 iulie 1921 şi plecat
ia cele veşnice pe 4 decembrie 2001, la Paris.

În 1946 obţine, alături de alţi 30 de tineri români
cu diverse specialitaţi, o bursă a Guvernului francez
pentru realizarea unui doctorat în drept și economie

politică. În anul următor decide să se stabilească în
Franţa, în refuzul de a fi parte la instaurarea comunis-
mului în Ţară. În anii 1949-1950 ocupă postul de
director literar adjunct al Editurii Pavois, iar din 1951
pînă în 1976 de director comercial şi apoi director al
societăţii comerciale Colas Rex Rotary. Din
prezentarea biobibliografică a lui Basarab Nicolescu
aflăm că în 1953, pe rue Ribera, se constituie în jurul
lui Mircea Eliade un cenaclu frecventat de 15-16
români, între care îl aflăm şi pe Leonida Mămăligă.
Prin plecarea majorităţii participanţilor în alte ţări,
după cîţiva ani, în 1958 cenaclul dispare. Rămîne
mărturia revistei Anotimpuri, în care au semnat, între
alţii, Mircea Eliade, Horia Stamatu, Horia Damian.

Timp de un deceniu vor avea loc aici 30 de întîl-
niri sporadice, cu o prezenţă aleatorie.

Din prefaţa la primul volum din Epistolar L.M.
Arcade aflăm că la acest prim cenaclu au fost lecturate
şi texte literare trimise de Vintilă Horia din Argentina,
de Ştefan Baciu din Brazilia, de Al. Busuioceanu din
Spania.

În mai 1963 se desfăşoară la locuinţa lui L.M.
Arcade şedinţa fondatoare a Cenaclului de la Neuilly;
Neuilly fiind strada din suburbia Parisului unde scri-
itorul îşi avea domiciliu.

În „Boierul” de la Neuilly, prefaţa la volumul
amintit, este prezentată succint activitatea acestui
Cenaclu: „Multe dintre textele tipărite în exil au fost
prioritar citite la aceste întruniri. Astfel, Mircea Eliade
şi-a citit capodopera Pe strada Mântuleasa şi
nuvelele, reunite de L.M. Arcade – devenit editor – în
volumul În Curte la Dionis.

Pe lângă două romane proprii, remarcabile prin
forţa narativă şi suculenţa limbii române – Poveste cu
ţigani şi Revoluţie culturală – editura lui L.M. Arcade
a tipărit şi volumul Kaeros, cea mai importantă
culegere a poeziilor lui Horia Stamatu, poezii pe care
autorul le citea la cenaclu pe măsură ce le scria. Şte-
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fan Baciu şi alţi scriitori români din ţări transoceanice
îşi trimiteau frecvent întru lectură poeme sau texte lit-
erare. După anii ’67, cenaclul a fost adesea frecventat
de scriitori români din ţară în trecere pe la Paris, print-
re care Ştefan Bănulescu, Marin Sorescu, Ion
Negoiţescu, Petru Comarnescu şi, prin anii ‘70,
Ovidiu Cotruş, Ion Caraion, Ana Blandiana, Nicolae
Manolescu şi alţii. Marin Preda, care venea adesea la
Paris, a fost unul dintre cei mai frecvenţi oaspeţi ai
acestui cenaclu, zis de la Neuilly”.

Cenaclul de la Neuilly are multe puncte comune
cu întîlnirile Societăţii Junimea de la Casa Pogor.
Descrierea întîlnirilor făcută de Basarab Nicolescu
este lămuritoare, care, în prezentarea biobibliografică,
prezintă cadrul de desfăşurare instituit din 1968:
„Şedinţele cenaclului devin trimestriale şi se ţin con-
form unui ritual imuabil: lecturi şi dezbateri (sau, cu
începere din 1982, reuniuni culturale franco-române),
apoi o pauză pentru hrană terestră şi contacte între
participanţi, iar după pauză reluarea lecturilor şi dez-
baterilor. Bilanţul cenaclului este impresionant: mai
mult de 30 de ani de existenţă, mai mult de 130 de
reuniuni, 3000 de pagini citite, 5 cărţi editate în
colecţia Caietele Inorogului: Mircea Eliade – Pe
Strada Mântuleasa, 1968 şi în Curte la Dionis, 1977,
Horia Stamatu – Kaeros, 1974 şi L.M. Arcade –
Poveste cu ţigani, 1966 şi Revoluţie culturală, 1983”.

În 1980, la propunerea lui Aurelio Răuţi, trimisă
de la Madrid, L.M. Arcade iniţiază constituirea unei
societăţi pentru distribuirea cărţii româneşti în exil.
Între fondatori aflăm pe Mircea Eliade şi Ştefan
Lupaşcu. „Astfel s-a născut, în 1981, asociaţia
Hyperion al cărei preşedinte a fost Basarab Nicolescu.
10000 de volume publicate de peste 130 de case de
editură răspîndite în toate colţurile pămîntului, mai
toate în faliment, au fost astfel distribuite.
Publicitatea, sub formă de recenzii de cărţi şi sem-
nalări ale evenimentelor culturale din exil, era asigu-
rată de revista Cuvîntul Românesc din Canada, care
acorda regulat un spaţiu gratuit asociaţiei”.

Mai bine de două treimi din primul volum al
Epistolarului L.M. Arcade sunt ocupate de scrisorile
lui Horia Stamatu, care debutează în Ţară ca poet, cu
Memnon, în 1934, pentru care obţine Premiul
Scriitorilor Tineri. Născut la Vălenii de Munte pe 9
septembrie 1912, pleacă la cele veşnice pe 7 iulie
1989 la Freiburg. După eşuarea rebeliunii legionare
împotriva lui Antonescu, părăseşte Ţara ajungînd în
Gemania, unde este internat în lagărul de la
Buchenwald, din care este eliberat la sfîrşitul războiu-

lui. Se stabileşte din 1945 la Freiburg, iar între 1951
şi 1961 trăieşte în Spania, după care revine definitiv
în Germania, acelaşi oraş.

Prima scrisoare adresată către Frăţioare Leonid
este din 20.09.1965. Întreg corpusul epistolar semnat
de Horia Stamatu este o oglindă, între cele mai fidele,
a situaţiei exilului românesc, cu permanentă trimitere
la situaţia din Ţară, politică, socială, culturală.

Încă din această primă epistolă este vituperată fan-
toma bolşevică, Lenin; nume ce trimite la luptă
împotriva lumii sufletele noastre: „Suntem în războiul
Strigoilor împotriva oamenilor”.

Faţă de operă, scrisorile prezintă faţa intimă a
relaţiilor în familie, în societate, poziţionarea faţă de
prieteni şi inamici, de evenimentele momentului în
plan politic şi/ sau economic, opinii directe asupra
unor creaţii literare şi culturale, asupra derapajelor
morale etc.

În scrierile lui Stamatu circulă cam toate person-
ajele culturale ale exilului românesc, dar şi multe ale
celor din Ţară. Încă din primele epistole avem trimi-
teri la Jean Pârvijlescu, Paul Miron (concitadin cu
poetul) Radu Enescu, loan Cușa, Constantin
Amăiiiiţei (pseudonimul francez Constantin Amariu),
Mircea Popescu...

Este condamnată delaţiunea lui Amariu (epistola
din 5.09.1966) din La Nation Roumaine (gazeta
politică a exilului): „Îmi exprim atât de clar
indignarea pentru că te ştiu cât eşti de independent şi
tocmai de aceea în situaţia de-a cere forurilor „politi-
co-culturale” din complexul Fundaţie – revistă –
gazetă, oarecare explicaţii. Mai acum un an acest
Amariu a făcut o mare măgărie cu Noica. Domnul
Amariu nu a trecut prin ce-a trecut Noica pentru a
avea justificarea pierderii de sine. Ăsta este cel mai
iremediabil ne-om şi pentru că nimeni nu-l poate pune
la punct, cel mai bun lucru ar fi să fie lăsat pe limba
lui. Totuşi forurile responsabile pentru publicaţia
respectivă ar trebui şi ele întrebate ce au de gând.
Poate că eşti singurul care poţi face acest lucru”.
Permanent atent la abaterile morale ale celor din exil,
cu un radar etic foarte sensibil, cu scrisoarea de pe
28.08.1967, este blamat articolul-denunţ al lui Miron
din caetul Dan Botta. Nu am avut niciodată pretenţia
de profet, dar iată o „profeţioară” împlinită: fraţi-
prieteni vând pe nimic pielea fraţi Io r-p riete ni pen-
tru a intra în „graţia” unor dizgraţiate sisteme de
uzurpare. Aici suntem, sau mai bine par a fi ajuns
unii.

Mă alarmam, în prima scrisoare, de un exces de
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zel, în parte şi naiv, care poate dăuna câtorva suflete
bune din ţară. Ceea ce am constatat după aceea, în
articolul amintit, era mai grav: era denunţul unuia de-
aici împotriva unuia tot de aici. Peste măsură de mur-
dar lucru, făcut nu din naivitate, ci din prostie combi-
nată cu răutate. Aceste metehne se încurajează reci-
proc. E ceea ce constat neîncetat de vreo douăzeci de
ani, dar întotdeauna ai surprize; mereu vine câte-o
mizerie tot mai mizerie de unde e greu să te aştepţi.

Anunţat de Paul Miron de sosirea Arhimandritului
Ghiuş la Freiburg, descrie în scrisoarea din
15.09.1968, întîlnirea cu înalta faţă bisericească: „M-
am dus să-l văd pe Arhimandrit. Ce tristeţe! Mi-a spus
că Biserica din România nu poate intra în dezbaterea
ecumenică fără voia Moscovei, pe care, prevenită şi
din Exil, o laudă Jenică poetul românilor. La hotel
acolo, pe când discutam cu Arhimandritul, a apărut
Thérèse Cuşa. Nici părerile ei nu erau încurajante.
Spunea că tineretul se află într-un moment de prise de
conscience, ah, locurile astea comune!, şi Europa tre-
buie să se facă până la Urali, pentru că tineretul vrea
să se înfrăţească toată lumea, l-am spus că suntem
ameninţaţi să vină o înfrăţire de-acolo încoace, ca în
Cehoslovacia. În sfârşit chestia s-a încurcat. În orice
caz biata femeie era expresia confuziei altora. Mi-am
dat seama cum oamenii care au simţul inteligenţei
sunt pur şi simplu solii locului comun. La un moment
dat Arhimandritul a fost chemat la telefon, ca să vor-
bească cu Fr. André Scrima. În lipsa Arhimandritului
am întrebat-o pe Thérèse dacă Părintele André e în
Liban şi mi-a spus că probabil. S-a întors
Arhimandritul de la telefon, mi s-a părut cam speriat
şi a spus că Părintele Scrima telefonează din
Germania, probabil de la Hotel Colombi din Freiburg
cred eu, şi o roagă pe Thérèse să vină la telefon. Bieţii
oameni. Şi familia Cuşa şi Părintele André erau în
Freiburg incognito, iar Miron ca întotdeauna a făcut o
gafă informându-mă unde se află Arhimandritul
Ghiuş. Eu însă n-am avut nici cea mai mică intenţie
de-a strica un incognito. Vai de noi şi de noi!”.

E o „confuzie” care revine astăzi augmentată şi
încă mai bine lucrată „graţie” Internetului.

Este vizitat de Ion Alexandru, cu veşti din Ţară.
După relativul şi scurtul dezgheţ politic din perioada
inițială a lui Ceausescu, încet, încet regimul se restal-
inizează tot mai puternic. Scrisoarea din 27.09.1968
este edificatoare asupra percepţiei corecte a situaţiei
din România ceauşistă: „În primul rînd, extrage din
veştile aduse de Alexandru, este o invazie de ruşi în
civil. Iarăşi se aude pe străzi şi în prăvăliile din

Bucureşti vorbindu-se ruseşte. Cenzura lichidează
destul de rapid tot ceea ce se câştigase ca libertate a
literelor. La Luceafărul au fost tăiate articole despre
Schopenhauer şi despre teologul Stăniloaie.
Bănulescu îşi dă demisia de la Luceafărul pentru că
este prea apăsat de cenzură şi de banda stalinistă.

Bietul copil aproape plângea. De astă dată uite nu
mai ripostez rigid la plâns, pentru că e prea justificat,
nu e sentimental ci în pragul tragicului. Nicolae
Manolescu mi-a spus că nu dă bun de tipar la antolo-
gia pe care-a făcut-o, şi în care sunt şi poezii ale mele,
până când nu se dă liber volumului pe care l-a pregătit
cu poezii ale mele. Confruntând ce-le spuse de Ion
Alexandru cu rapidele informaţii din scurta convor-
bire de duminică, am constatat nişte nepotriviri, defa-
vorabile convorbirii de duminică.

Copilul mi-a adus salutări de la toţi, inclusiv de la
Blandiana, care plânge şi ea, şi după ce-a fost o dată
cenzurată a reuşit totuşi să plaseze ceva.

Mi-a spus că Manolescu şi-a cumpărat o casă la
Bucureşti şi s-a îndatorat pe 14 ani. Ion Alexandru,
aşa cum îl sfătuisem, anul trecut, a intrat în
Universitate şi este asistent la Cioculescu. De Sorescu
mi-a spus că este admirabil, că în fond este cu totul
altul decât aparenţele.

Copiii, aşa cum vorbisem anul trecut mai în
fiecare seară la noi, au înţeles că lucrul cel mai bun
este să facă o echipă. Se văd regulat la o cârciumă, şi
aşa au operat asaltul de la Luceafărul, care însă după
opt numere eroice, fără Marx-Lenin, cade în baltă.

Tot ce începuse ca mişcare culturală românească
şi pro-occidentală intră rapid în paralizare. Alaltăieri
am primit de la Zoe Dumitrescu-Buşulenga două
cărţi, un Compendiu al literaturii româneşti de
Călinescu şi volumul Il din Istoria literaturii române,
foarte onorabil, mai mult românesc decât doctrina,
doctrinarul rămânând destul de vag”.

Observaţiile lui Horia Stamatu sunt foarte exacte,
acide, însoţite de o lucidă cercetare a realităţii
momentului, una încărcată de o ironie amară, cum
citim în scrisoarea expediată de Crăciunul anului
1968: „Politica le e aşa: voi cei de dincolo de cortină
sunteţi de fapt băieţi buni, noi suntem băieţi buni, nu
avem nimic de-a face cu generația criminală (arti-
colul Profesorului despre Dan Botta), totul va fi bine,
ruşii sunt şi ei copii buni, pentru că în fond ortodoxi,
Patriarhul care e prietenul nostru vă binecuvântează,
aşa cum v-a binecuvântat când aţi desfiinţat Biserica
Unită pe care şi noi o detestăm, tot ce-a fost a fost,
acum să ne iubim, că români suntem, şi să mai găbjim
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şi noi ceva, că dacă nu curge pică. Valahul e animal
naţional. Bineînţeles că asta nu e politică ci merde. De
asemenea merde are nevoie guvernul şi nu au nicio
nevoie Soreştii, Alexandrii şi ce mai sunt pe-acolo.
Nu le serveşte casa destul merde? Moftangismul,
semi-doctismul, slăbiciunea de judecată şi de harac-
ter, versatilitatea şi lipsa oricărei capacităţi de afecţi-
une, inclusiv hămeseala arivismului duc inevitabil la
această merde, se mai zice şi seata, botezată politică.
Bieţii jupani au avut la un moment dat une prise de
conscience, Sf. Sa inclusiv: noi trebuie să fim cineva!
De unde restul.

Toată treaba ahasta nu ne-ar interesa, dar a fost
dăunătoare poziţiei exilului, pe care aşa au întreprins
să se răzbune nişte rataţi. La cenaclul din ianuarie tre-
cut, Ionică mi- a povestit, cu entuziasm, ceva ce mi-a
adus frig pe şira spinării: tatăl lui nu primea paşaport,
a intervenit Patriarhul, a venit ’mpoliţia şi l-a luat cu
maşina, apoi l-au bărbierit, l-au pozat şi i-au dat ime-
diat paşaportul. Atunci am avut impresia că ascult pe
un nebun. Până la tărăşenia cu revista, umbla după
moaşte sfinte la Grenoble, unde şi-au făcut doctoratul
cei de care acum nu ştie cum să se scuture. Şi această
mâncare de rahat o numeşte politică. Era normal să se
rupă ceva în el; celălalt e prea gros ca să se mai poată
rupe ceva. Aici duce nu eşecul istoric, care e una, ci
ratarea, care e alta. Oamenii învinşi nu sunt rataţi,
după cum nici mâncarea de căcat nu este nici măcar
un erzaţ de biruinţă. Mi-a scris Uscătescu şi, după
câte înţeleg, numărul din Destin sub presă are să fie
destul de impunător. E bine că scrie Noica, dar scrie şi
Comarnescu, care e prea trompetă a regimului.
Probabil însă că altfel n-ar fi avut curaj Noica. l-am
scris lui Uscătescu că-i dau o recenzie a cărţii lui
Eliade, ceea ce-ar fi bine (dacă nu vrea să scrie
Uscătescu însuşi). În care caz Uscătescu are o poziţie
şi deci n-are nevoie să guste din ce nu trebuie. În
România văd, din Frankfurter, că s-a mai făcut ceva.
Au fost scoşi doi vechi gâzi, unul Moghioroş, corci-
tură, şi altul Borilă, ţigan borât pur sânge. În schimb
viaţa se scumpeşte, nu se găsesc cartofi, ceapă şi
nimic din ce creşte din pământ. Oamenii săracii trag
nădejde. Mi-a scris şi Blandiana, mulţumindu-mi pen-
tru scrierile trimise astă vară şi în care sunt pagini pe
care orice poet poate să le invidieze”.

Comentariul asupra contextului geopolitic, unul
surprinzător de asemănător cu cel de astăzi, este
întristător de exact: „Dezastrul economic pe care l-au
provocat în Cehoslovacia e total. Vor căuta pe orice
cale să provoace şi în Valahia ceva asemănător. Boala

din Vietnam nu se vindecă până la vară şi poate nici
până la cealaltă vară. Boala arabă nu se va vindeca
nici ea. Antagonismul dintre Rusia şi China e o
gogoaşă care nu duce la nimic. Chinezii nu pot între-
prinde nimic. Faptul că ruşii nu cedează în Europa
arată că nu se tem de China. Pentru că la drept vorbind
nici nu au de ce se teme. Ruşii lucrează tenace la
descompunerea unităţii occidentale şi dispun de o
«coloană a cincea» respectabilă, în primul rând int-
electualii, puţoii turbaţi, negrii din America, frica
generală de război, ceea ce se justifică de altfel, şi
noua armă secretă pe care-au pus-o în funcţiune: cin-
ismul absolut. Asta au dat-o pe faţă cu invazia în
Cehoslovacia. Ultimele resturi de pudoare s-au dus. Îi
doare-n cot de ce crede lumea. Nemulţumirile provo-
cate de criza economică de la sfârşitul acestui an vor
provoca alianţe monstruoase, bineînţeles tot în
favoarea tătarilor. În materie de parale şi «ciorap»,
plebea e ca ţigănimea lui Budai-Deleanu când e vorba
de dragele bucate·, lacomă, speriată, în permanentă
panică, fără prevedere, fără scrupule, gata să-l
spânzure pe ta-su. Vai de politicienii care nu ştiu să
prevadă aceste mizerii”. 

Trimiterea, pe 6.06.1969, a unor traduceri din
poezia lui San Juan (Sfîntul loan al Crucii) îi oferă lui
Horia Stamatu prilejul de a-şi prezenta crezul sau lit-
erar, arta lui poetică: document important pentru isto-
ria literară și la care, în absenţa acestui schimb episto-
lar, nu erau şanse de a le cunoaşte, fără intermedieri:
„Cum de la vârsta de 17 ani, când de altfel m-am con-
vertit, cum se spune, după ce bătusem câmpii o vreme
cu Nietzsche, înghiţit cu ghiotura (în franţuzeşte), mă
tot zbat între profan şi altceva, fie între literatură şi
poezie, fie între filozofie şi religie, fie între istorie şi
metaistorie. De aceea şi poeziile mele sunt alternante:
când imn, când polemică, sau când logos, când eros,
însă până la urmă toate tind către altceva. În orice caz,
niciodată nu am putut fi mulţumit cu vreo poezie, ca
să nu mai spun de-a mea care-mi provoacă necontenit
cârcei, aşa cum am fost nu mulţumit ci rupt de toate,
când am dat de poezia lui San Juan de la Cruz, prin
1951, la Madrid, după ce învăţasem cu sete spaniola.
Tot ce ştiam şi gândeam despre poezie mi s-a cam
zdrenţuit. E poezia cea mai spornică posibil şi e greu
să spun de ce. E rafinată şi în acelaşi timp elementară,
e supra cultă şi în aceiaşi timp folclorică, uneori are o
extraordinară culoare de renaştere, alteori e de-o
totală uscăciune teologică, este contrariul oricărei
poezii moderne, dar n-o ajunge nicio poezie modernă,
e abruptă, eliptică, uneori şi discursivă, alteori este
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evocatoare uneori şi teoretică alteori, tot volumul ei se
restrânge cam la 1000 de versuri şi pare imensă, are
ceva foarte încheiat şi infinit în acelaşi timp, pare
monotonă, plină de repetiţii, dar totul este de-o miş-
care pe care nu o găseşti în nicio elocvenţă şi în real-
itate nimic nu se repetă, totul fiind construit pe baza
unui sistem de repercuţie al cărui secret îl ştiau mulţi
poeţi vechi, dar la a cărei eficienţă uluitoare n-a ajuns
nici unul. Nu inventează nimic nici în formă nici în
tematică, dar totul este nou, este creat nu re-luat. Ai să
mă întrebi pe cea mai bună dreptate: nu cumva tra-
ducerea este o impietate? Nu pot răspunde decât aşa:
este o impietate aşa cum şi iubirea este o impietate,
prin care nu lasă lucrul în pacea-ntâie a lui, cum
spune Eminescu. Dar cum să te opreşti de la a iubi?
Acuma vin şi eu la vorba ta cu forma şi fondul, pe
care-o spui cu tâlc rafinaţilor noştri. Oricât am
întoarce-o formă pură şi simplă nu e nimic. După cum
nici poezie din limbaj pur şi simplu nu se scoate. Dacă
nu e un substrat care să conducă limbajul şi să-l ducă
astfel la a revela ceva de dincolo de limbaj, iese o
gângăveală scremută şi nimic mai mult, aşa cum face
azi poezia la kilometru. Desigur că poezia anti-obiect
este mereu valabilă, mai ales că acum se suferă de
boala obiectului, de la Witgenstein citire (Zexe!), dar
distrugerea aparenţei şi elementarului obiectului nu e
posibilă prin limbaj pentru limbaj, ci tocmai prin acel
substrat care să-l conducă, să-i impună o intenţional-
itate. Altfel se ajunge la o fabrică de haos sintetic, din
care, spre deosebire de haosul originar, nu naşte (şi nu
se) nimic.

Traducându-I eu pe Sfântul poet, uneori vin de la
sine rime româneşti. Rimeie sunt pentru mine o
gogoriţă, nu le pot suferi, şi oroarea faţă de ele mi-a
provocat-o, în limba noastră, Arghezi. La San Juan
nici nu prea le văd, nici nu prea le caut. Este vizibil că
nu l-au preocupat în niciun fel şi le-a folosit numai
pentru rolul lor mnemotehnic şi pentru a nu distona şi
astfel a nu fi citit. Cadenţa, bineînţeles, îl ajută să-şi
disciplineze intenţionalitatea căreia măsura îi dă con-
centrarea cuvenită, în paranteză spun, poeziile libere
pe care le scriu eu sunt foarte stricte în măsură şi fără
rimă, nici metru mecanic, sunt cu multă minuţiozitate
puse în formă.

Dar substratul lui San Juan mă subjugă. Câtă sără-
cie mi-apare, prin comparaţie, la atâtea uluitoare
chestii moderne.

Proiecţia pe care-a dat-o San Juan poeziei lui prin
meditaţia care o însoţeşte desigur că mă pune într-o
mare încurcătură faţă de mine însumi. Că nu spun

lucruri la întâmplare, ştiu, dar blestemata noastră
vreme cere, ca să fim cât de cât auziţi, atâta spectacol
ce-ar putea lipsi! De el mă odihnesc şi merg la mai
adânc cu San Juan.

Ah, mai dă-ne Doamne şi o poezie care să nu ia
ochii, să nu spargă urechile, să nu provoace urticarii
de plăcere sau oroare, să nimicească pe bietul cititor,
ca o [...] de apă şi lumină sau de noapte şi astru...”.

La final nu pierde ocazia de a ironiza o realitate:
că nici o analiză „structuralistă” nu dezvăluie nimic
din misterul acestei poezii. Să ne amintim că în anii
acestui schimb epistolar, structuralismul era la mare
modă. între timp a căzut, cum era de aşteptat în desue-
tudine.

Aşa-zisa liberalizare ceauşie a deschis „porţile”
unei serii numeroase de oportunităţi de a năvăli în
Apus şi a infesta şi provoca dispariţia grupurilor din
primul val de exilaţi. Fapt care nu scapă ochiului vig-
ilent al poetului de la Vălenii de Munte. Este criticată,
pe 16.06.1969 revista Destine de la Madrid, a lui
George Uscătescu, unde: „Totul: o întreagă
harababură. Dar, aşa cum harababura tineretului pro-
gresist din* Occident face integral jocul sovietelor, şi
purismele sau indulgenţele de-aici fac jocul Reserelei.
Ad sumus. De aceea mă gândesc că s-ar putea să ai şi
tu la cenaclu, din cer senin, o provocare. Fie pe temă
de fâşişti, fie pe temă de colaboraţionişti, adversarii şi
uneia şi alteia cel puţin în parte de acord în spiritul
provocator de diversiune.

Fapt cert este că datorită debilităţii celulei, cum
zicea Maiorescu, Resereaua a ajuns să aibă în exil un
sistem de interese create, fie pro-Reserea, fie contra-
Reserea.  Amândouă fac acelaşi serviciu: disoluţia”.

Şi intuieşte cu exactitate, tot aici, infiltrarea cu
diverse cozi de topor şi profesionişti ai dezinformării,
disoluţiei şi manipulării: „Se pare că în momentul de
faţă este un adevărat val de năvală a partizanilor noii
revoluţii culturale, în Occident. Cred că vei avea un
ciorchine la cenaclu. E marele moment patriotic al
staliniştilor, la care se mai adaugă şi o haită de frip-
turişti literari.

În orice caz această ultimă experienţă din ultimii
doi ani m-a decis să termin odată cu prieteniile ilu-
zorii şi să nu mai dau nimănui niciun ce peste ce este
evident că are. Pe această cale, tot cu dă-i omului ce-
i al omului se ajunge să-i dai de fapt şi ceea ce normal
nu este al omului, ci al scârnăviei.

Ce mai face Săndica? Cred că, la urma urmei, şi ea
este niţel cu revoluţia culturală, având în vedere
supremele interese diplomatice ale... mumei adoptive.
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E cazul să ne întrebăm, frăţioare: cine mă-sa nu
depinde de nicio mumă? Chiar Bérenger, care-a
băgat-o în mă-sa pe mumă-sa, acum se gudură ca un
căţel pentru ca nu cumva să spună ceva rău despre el
celelalte mume, pentru că ea la rândul ei, după ce
prima l-a născut, să-i acorde nemurirea. Decât aseme-
nea Pegas, mai bine tractoraşul, mama mă-si de cul-
tură!”.

Bérenger este Eugen lonescu (n.n.).
În contextul evidentei agresivităţii a infiltraţiilor,

propune pe 6.07.1969 frăţiorului Leonid, pe lîngă
chestiuni de poziţionare, editare etc. şi constituirea
unui cartel, ca formă de apărare în contra diluării sub-
stanţei naţionale: „Cartelul strict referitor la conţinu-
tul lui nu am discutat nimic, dar am discutat atâtea
prin prejur, şi cred că pot să-i rezum cam aşa esenţa,
după câte cuget eu „post rem”: o restabilire a poziţiei
exilului în esenţial, adică o luptă în continuare pentru
redarea culturii româneşti ei înseşi, pentru o restitutio
in integrum a spiritului românesc, în care există toate
potenţele unei participări efective la noile perspective
care se deschid Europei şi readaptării spiritului în
genere la veacul prezent. Sistemul ideologico-cultural
şi apostazia inclusă sunt instrumente de distrugere a
romanităţii în adâncul ei, nu în patriotism, nici în
„cultură” în sensul maimuţelor învăţate să citească şi
al papagalilor ce repetă slogane. Scriu prea repede ca
să mă concentrez mai bine, dar cred că pe-aici (sau
pe-acilea) ar fi să fie. Acest cartel care trece de biser-
icuţă ar fi astfel un fel de proiect pentru magna char-
ta libertatum a spiritului românesc. O mână de
oameni care să ţină la acest „esenţial” sunt, dar la alt
nivel decât dă-ne, Doamne cu ortodoxia şi efectiv cu
dragoste pentru romanitate, nu ca Arşimandritul nos-
tru.

în ce priveşte persoanele, întoarce-o şi pe o faţă şi
pe alta, dar cred că ţi-ai făcut un catalog. Odată chiar
mi l-ai spus, parţial cel puţin, şi singura opoziţie a fost
la includerea Inspectorului într-o chestiune aşa
serioasă”.

La probabilele reproșuri ale lui L.A. Arcade
asupra întîrzierilor de a-şi preda volumul de poezie
spre editare în colecţia Inorog, se justifică asumîndu-
şi întreaga vină: „Tu n-ai nicio vină la încetineala pro-
gresului meu, dar ce să fac? Sunt încet la minte, şi cu
deosebire când mintea se face poezie. Dar până la
urmă, oricum... iese. În orice caz, frăţioare, ciocănesc,
ciocănesc, bocănesc, până cred c-o nimeresc şi tot nu
mă ameţesc, torn apă rece, văd ce rămâne... Şi uite-
aşa. Pentru că: nu fac cuvinte potrivite ci cuvinte

legate, adică lupt pentru structură nu potriveală.
Structurarea poetică a gândirii tale se cheamă inspi-
raţie, iar ceea ce urmează (ciocănire, bocănire) este de
fapt eliminarea factorilor care împiedică realizarea
acestei structuri”.

Preocupat de constituirea Cartelului, posibilă
soluţie salvatoare, reia pe 3.07.1969, cu cîteva pre-
cizări asupra celor care sunt sau nu de încredere:
„Chestiunea Cartel îmi dă de gîndit. Cred că singurii
absolut independenţi din tot catalogul suntem noi doi
şi poate Mircea Popescu.

În ceea ce priveşte Drăgan, ştiu eu? Este adevărat
că şi Uscătescu se înnebuneşte după el însuşi, dar e
totuşi fidel faţă de o idee românească şi de expresia ei
culturală, pe când Drăgan este fidel unei singure şi
absolute idei: DRĂGAN.

Trustul de presă România, La castration roumaine
şi Fiinţa românească sunt fidele lui Mihai Viteazul şi
Partidelor istorice. Greu de gândit la o cartelare în
asemenea fenomene, întru nimic deosebite de opusul
lor Sima. În orice caz Monica şi Ierunca, deşi scriu la
aceste publicaţii, au o poziţie aparte, deci cred că intră
în compoziţie. Dar cartelul este, cred eu, dincolo de
publicaţiile existente, şi dacă te-am înţeles bine se
face între persoane, adică nu e o federaţie de asociaţii.
Dar cum n-am stat decât prea puţin de vorbă, vom
vorbi când ne vom vedea”.

Drăgan este losif Constantin Drăgan – om de afac-
eri, tracolog, autor de cărţi de nuanţă istorică etc.
(n.n.).

Întîlnirea cu Ion Caraion îi provoacă, pe
12.01.1970 o avalanşă de caracterizări la adresa scri-
itorimii din Ţară, dar şi din exil cu multe accente
destul de dure, dar nu lipsite de interes pentru felul în
care se oglindea la acel moment mişcarea literară în
ansamblu: „Caraion săracul este, sau mai bine spus, şi
mie mi s-a părut, exact cum spui: curat, acru-acrit.
Dar ce-a îndurat nefericitul! Bine că în loc de cine ştie
ce boală iremediabilă a sufletului, i-a rămas ticul lit-
erar. De Cotruş nu mi-a spus nimic, dar de
Negoiţescu, am uitat să-ţi spun, ceva mai greu: că s-ar
fi purtat rău la închisoare (rapoarte asupra celorlalţi).
Bine înţeles că în această chestiune sunt, rămas din
altă vreme, extrem de prudent, şi mai ales că mi-a
spus ceva foarte suspect: că Crohmălniceanu, care
ştiu ce poamă e, a spus că ar fi primit direct de la şeful
Siguranţei dispoziţia să-i publice articolele lui
Negoiţescu. Or, ca să zicem de Caţavencu, cine putea
fi mai interesat ca acest hipoprepuţic de
Crohmălniceanu împotriva lui Negoiţescu? Nimic
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mai uşor ca după închisoare şi chinuri Caraion, care e,
cred, cam naiv, să cadă în asemenea cursă, foarte
probabilă.

Băiat bun Caraion, dar m-a băgat la apă: să-i trim-
it cărţi germane, cu literatură modernă! Cele mai
scumpe cărţi din lume! l-am promis. Vai de cap! Mi-a
spus că Ierunca îi trimitea cărţi ciupite de la Fundaţia
Carol I, iar pe el îl sugea de cărţi din ţară. Pe urmă n-
a mai avut nevoie de el şi l-a rugat să nu-i mai trimită
cărţi, ca să nu-l mai îngreuneze material. Cu Sorescu
chestia nu e simplă. E mai talentat, fără discuţie, ca
Ierunca, dar nu e din stofa cea mai bună. Ca Nicolae
Manolescu şi alţii, chiar fetiţe, ca Blandiana sau Nina
Grigorovici. E oarecum stricat de succes şi aventura
de la Paris poate i-a prins bine. Dar deosebirea
rămâne: oltean Ierunca, oltean Sorescu, însă nici pe
departe aşa pezevenghi, tocmai pentru că e talentatei
nu e un sterp ratat, acrit pe viaţă că n-a fost nici min-
istru, nici n-a făcut carieră universitară, cum este
Ierunca. Sorescu e creator şi spre deosebire de oltean-
ul caşer Ierunca, va lăsa ceva în urma lui. Marinică
săracul, păcătos minor, nu va fi niciodată aşa porc-de-
măgar ca Untaru (un non concept). Ca poet, între noi
zic, pentru că mizăm pe poeţi, nu pe politicieni, m-au
indispus poeziile nule şi argheziste pe care ţi le-am
trimis. Dacă a făcut o piesă bună, cu atât mai bine.
Probabil că acolo e viitorul lui. Marinică nu e genul
răzbunător, este la propriu un iepuraş, şmecher ca
iepurele din poveştile negrului din La case de l’oncle
Tom, pe care l-a preluat, genial, Disney şi care tot îi
face diverse figuri vulpoiului. Ierunca însă nu este un
iepuraş, este un rozător turbat, răzbunător. Mişelia pe
care-a făcut- o denunţând acum aproape 20 de ani pe
canalia adversă, C.V. Gheorghiu, probabil viitorul
Mitropolit al Moldovei în R.S.R., după ce-i va da
nişte şoricioaică Norei West, l-a marcat pe acest patri-
ot în vecii vecilor. Odată consacrată metoda inaugu-
rată de el, a fost lovit nefericitul de Vintilică, biet
şoricuţ, fără exagerare angelic şi faţă de rechinul C.V.
Gheorghiu şi faţă de rozătorul turbat Untaru, răzbună-
torul. Această chestiune a răzbunării, care în limba
română înseamnă altceva decât vendetă, adică a
răzbuna, este a face «din nou» bun, a restabili binele
însă nu prin crimă contra crimă, este iarăşi un vechi
coşmar al meu”. 

Fatal, după Revoluţie, Marin Sorescu va fi şi
„ministru”? 

Chestiunea răzbunării îl preocupă în continuare, în
acceptarea funcţiei inedite, gen mi-ai făcut-o, ţi-o fac,
una fără urmări. Consideră grav instaurarea în lumea

contemporană a răzbunării ca doctrină şi se apleacă
supra temei într-o manieră nicasiană: „Cât de nese-
rioasă era de fapt chestiunea răzbunării-vendetă la
români, pentru că nu le era organică, s-a văzut cum în
loc să-l cureţe pe Carol II, autorul tragediei româneşti,
l-au lăsat să se ducă-n... pizda mă-si. Ceea ce din
punct de vedere serios e penibil, dar din alt punct de
vedere, bogomilic cum zici tu, e foarte serios. Aşa e
românul: când scapă de rău zice dă-l în pizda mă-si,
bine c-am scăpat. Pe urmă e treaba lui Dumnezeu.
Cum, cred eu, şi trebuie să fie. De aceea, la drept
vorbind, Răzbunare a lui Găină, în loc să fie tragic ca
Ça ira sau La Carmagnole, era grotesc: n-avea nimic
de-a face cu românii.

Românii nu au făcut în istoria lor complexul
răzbunării, iar revoluţiile violente din 1787 sau 1820
au fost răbufniri justificate din toate punctele de
vedere, şi nicidecum făcute aplicări ale răzbunării-
vendetă. Istoria lumii de azi însă, cum spuneam, stă
sub specia răzbunării-vendetă, şi pentru prima oară
au fost contaminaţi şi românii, parţial bineînţeles, prin
comunism”.

Şi îşi continuă argumentaţia, cu evidentă vehe-
menţă şi pasiune însoţită de o trecere prin istoria
naţională şi universală, cu efectele ultimei asupra des-
tinului socio-cultural autohton: „Ştii bine cât am vor-
bit noi despre mizeriile românilor, despre „ţelula”
care nu prea ţine, deci nu suntem nişte adepţi ai unan-
imului-Român-Mioriţa.

Canalii avem, porci avem, maimuţe, „porci-
măgari”, tot ce vrei, pentru că aşa e lumea. Dar una
este: nu cloceşte în românul de bunăvoinţă
răzbunarea. În potăi ca Untaru sau Găină, poate, dar
nu sunt aceşti ipochimeni dătători de seamă pentru o
naţiune. Oi fi tu cum zici sârbo-tătar şi cu grec, dar:
care român adevărat nu e ceva? Suntem o naţie de sin-
teză superioară chiar francezilor, şi de aceea mult dea-
supra, spre deosebire de ce crede dobitocul de
Bérenger I. Suntem cea mai complexă naţie din
Europa, cea mai puţin primitivă, tocmai de aceea.
Românul este un „raţional” cel puţin dacă nu chiar
mai mult, riguros şi subtil ca francezul, dar n-a fost
niciodată atât de stupid să fabrice o zeiţă a... raţiunii.
Numai Busuioceanu, Dumnezeu să-l ierte, şf
Daicoviciu, cam ţigani amândoi pe-o parte sau alta,
unul s-a şi altul se tot răcăduieşte cu raţiunea, magia
şi „materialismul dacilor”. În sinteza românească,
ţiganii şi bulgarii au dat cele mai proaste rezultate.
Altfel a fost cu sârbii, de fapt celţi, cu grecii şi chiar
cu slavii sau ungurii. Aşa cum Posteucă sau
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Daicoviciu şi Busuioceanu sunt, şi-au fost, ţigani,
Untaru e bulgar, ca Bérenger I şi Mihăilescu-
Bibliotecă. Sau Marin Preda, prozatorul, cu ceafă
groasă. Noi, celto-grecii, suntem români ca lumea.
Eliade e şi el cam grec, Cioran cam celto-ungur, Dan
Botta era un got-corsican, Ion Barbu un turco-grec-
valah, Vulcănescu un greco-bucureştean, Nae lonescu
şi el daco-grec din părţile Histriei, Pârvan un geto-
slav, Bălcescu, Eminescu iarăşi nişte misterioase
amestecuri, dar asta face întru totul ceva: România.
Misterul ţiganilor şi-al bulgarilor să-l dezlege cine-o
putea. Un lucru e cert: ţiganii sunt materialişti şi bul-
garii a-sociali. Ceea ce nu sunt românii în compo-
nenţa lor. Există, fără discuţie, o puternică rădăcină
locală, poate cea mai tare în afară de germanitate, de
hispanitate şi italienime sau grecime. Cu alte cuvinte:
romanitatea, care nu e nicio romă, este un spirit dintre
cele mai puternice din lume şi pe care oameni de
geniu, ca Miron Costin sau Cantemir, Bălcescu,
Eminescu, ori oameni de revoluţie, ca Horia, Tudor şi
cei pe care i-am apreciat, inclusiv Nae lonescu, l-au
intuit. L-au intuit Hasdeu, Tocilescu, Pârvan,
Xenopol, Simion Mehedinţi, chiar Blaga deşi cam
culturalist, alţii, inclusiv chiar Eliadul nostru şi noi
ceştilalţi, mai modeşti.

Cine-a introdus blestemele în literatura noastră?
Un bulgar, Arghezi. Fraţii thraci mai mici l-au luat în
braţe ca pe un mesia-bastard venit tocmai la timp.
Acest Arghezi a contrazis fundamental spiritul româ-
nesc şi n-are de-a face cu Eminescu nici cât noi cu
Mila-Raspa (sau Mila-Repa) sau Li-Tai-Po, ca să nu
mai vorbim de absenţa oricărui fel de geniu. E tipicul
anti-poet al urii, al răzbunării, împăcat de un regim al
crimei, după ce fusese stipendiatul unui criminal,
Carol II.

După toate astea mă întorc la răzbunare. Cu z sau
cu s, Dumnezeu ştie! Chestie de fonetică.

Românii, săracii, au tot vrut să fie ceea ce spune
Bălcescu: o naţiune. De ce să nu fie şi ei ca francezii?
Dar: pe bază de a face bun din ce-a fost rău, nu pe
bază de vendetă. Asta nu intră în categoriile gândirii
româneşti.

Mereu pe pământul lor, în Dacia, românii s-au tot
bătut să fie la ei, să le fie casa casă şi masa masă. Pe
cine să se răzbune, în vremea noastră, după ce toate
imperiile căzuseră şi unitatea Daciei se făcuse?
Chestiunea lui anti- la Eminescu, Cuza, lorga, Goga
nu era nicio chestie de răzbunare, ci o inevitabilă
reacţie socio-economică: la 14 milioane de români,

peste un milion şi jumătate de neasimilabili şi foarte
virulenţi economic. În Germania cu 70.000 de
locuitori erau... 600.000. La noi, n-a existat niciun
rasism, nicio mistică a sângelui, nicio urmă de absur-
ditatea ideii rasei pure. Era o problemă gravă care nu
se putea rezolva şi nimeni nu credea că se poate rezol-
va altfel decât pe cale internaţională, prin crearea unui
nou stat. Asta a fost tot. Din toate ţările estice, doar în
România, în graniţele pe care le avea în timpul
războiului, a fost salvată global sarea pământului. De
aceea sunt aşa de neoneşti Bérenger I şi chiar Untaru.
Niciun moment, până la venirea comunismului, nu a
dictat în România doctrina răzbunării.

Această doctrină a răzbunării a ajuns să domine
până la paroxismul de azi, datorită anti-profetului
Marx. Traumatismul milenar al robiei babiloniene s-a
universalizat prin Mesia şi a fost imitată pe urmă de
Mahomet. Şi astfel robia babiloniană a devenit robia
milenară şi universală a proletariatului. Cu aplicarea
răzbunării s-au însărcinat ruşii al căror vis istoric for-
mat cam după a doua jumătate a veacului XVII, când
s-a clocit doctrina lor imperialistă, era să cucerească
Orientul şi să distrugă Occidentul, ca să-şi răzbune
complexul de inferioritate pe care i-l da. Şi aşa apare
Rusia Sovietică, răzbunătoarea proletariatului din
Occident, cu implicita distrugere a Occidentului şi
preluarea pentru mântuire a proletariatului din Orient,
adică a Orientului pur şi simplu, cu Rusia stăpâna
Eur-Asiei, cea mai mare unitate continentală din
lume. În România răzbunarea a început în 1920, când
un xeno-comunist local a pus o bombă la Senat, să-l
omoare pe Regele Ferdinand şi să răzbune astfel
întregirea României, noul statut politic al votului uni-
versal, împroprietărirea ţăranilor, lucruri stabilite
atunci, şi oprirea comunismului la Nistru cu comple-
mentara lui eliminare dincolo de Tisa. Au fost omorîţi
numai un ministru şi un Episcop. De acest lucru nu
pomenesc nimic în R.S.R. Aici a început răzbunarea,
continuată cu răpirea Basarabiei şi a Bucovinei de
Nord în 1940 şi cu ocupaţia din 1944, ale cărei urmări
de pustiire şi distrugere răzbunătoare le ştim.

Pe urmă a venit nenorocirea hitlerismului. Aşa
cum mahomedanismul copia în condiţii specifice
monoteismul creştin, hitlerismul a copiat monoteis-
mul de clasă al comunismului, făcându-l monoteismul
de rasă. Şi pentru moment: cruciada fără cruce a
monoteismului hitlerist împotriva monoteismului de
clasă, deci acum invers, pentru ca după război să
urmeze „cruciada fără cruce” a monoteismului de
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clasă şi care o ţine de 25 de ani. Se ştie că Marele Turc
rasist avea admiraţie pentru mahomedanism. Un ade-
vărat haloimăs cum se zice în o thracă pură. Însă nu
un haloimăs de râs, ci sinistru, al răzbunării ca sistem
de dezorganizare a lumii. Hitleriştii au apărut în isto-
ria lumii cam ca bulgarii în Balcani, unde-au distrus
marea unitate română, de la Adriatică la Marea
Neagră şi din Pind în munţii Maramureşului. Au slăbit
Imperiul de Jos şi cu asta au uşurat viitoarea între-
prindere a turcilor, au adus suprastructura slavonis-
mului care ne-a încurcat atâta, întârziindu-ne partici-
parea la umanism, pentru ca până la urmă să se ridice
la rangul de cultivatori de arpagic în jurul
Bucureştilor. Pentru prima dată germanii au fost
făcuţi instrument negativ în istorie de un austriac
ratat, care se răzbuna pe lume că n-a fost lăsat la
şcoala de arhitectură să-şi îndeplinească vocaţia de
mare artist (şi el ca Nero). Aşa cum Marx s-a răzbunat
pe societate pentru că n-a fost admis ca Dozent la
Universitate pentru că era materialist.

Ce-au dezlănţuit comunismul şi ulterior hitleris-
mul continuă în sistemul răzbunării care domină azi
lumea. Rasismul afro-asiatic-american a preluat
nazismul, iar marxiştii de peste tot îl manevrează, aşa
cum marxismul de stat unde există se răzbună pe
popoarele respective şi ţine isonul întregului sistem
mondial de răzbunare.

Asta e întoarcerea la legea celor douăsprezece
table şi la legea talionului: osi fracto osum frango.
Asta e Marx care a readus legea veche, a re-legat ceea
ce des-legase Christos. De aceea s-au şi întâlnit aşa de
bine ne-marxiştii rămaşi la legea veche, netransfigu-
raţii prin iubire şi marxiştii, la un loc: aspectul sacru
şi raţionalist al legii vechi reinstituite în lume. Fără
Marx nu apărea nici Hiltler, care face acelaşi lucru:
întoarcerea la legea veche, întoarcerea la antichitate.

Din acest vechi coşmar, în zilele de febră a ieşit
alăturatul nou Text. Toate s-au înlănţuit pour le pire.
Marx fără Lenin nu ajungea la putere, mesianismul
rusesc şi nebunia lui Hitler au dus la sinteza actuală în
care s-a reinstaurat legea veche peste mare parte din
lume, dar chiar unde nu este încă instaurată lucrează
tenace. Dacă nu apărea hitlerismul, care-a venit cum
ţi-am spus ca bulgarii în sud-estul Europei, Europa
avea alţi sorţi, mai buni, fără nicio îndoială. Când se
întâlnesc demenţa, prostia şi criminalitatea, istoria
iese pe dos. Dacă bulgarii după ce-au făcut atâta rău,
cu toate fumurile imperiale, n-au ajuns decât producă-
tori de harpagic la Bucureşti, ceştilalţi, bineînţeles cu

altă civilizaţie, au rămas fabricanţi şi cu ţara pe jumă-
tate. Furia de-aici pe nazism este perfect îndreptăţită,
dar ce s-a făcut s-a făcut şi au plătit peste 100 de mil-
ioane de europeni, şi mereu se tot plăteşte.

Poetizarea răzbunării e cum o ştiu din poezia ori-
entală, totul rămânând pe seama lui Bahallah, care e şi
Baal, şi tot ce e Dumnezeul răzbunător. Răzbunarea
cu temei de gândire e ceva tribal-oriental, străină de
civilizaţia noastră care în secolul XIII-XIV, încă din
Renaştere începând a luat cu totul alt curs, şi deşi este
tragică, apare aşa de nenorocită că mai trebuie şi
demitizată. Kafka n-a ajuns până aici pentru că n-a
mai avut timp să-şi dea seama de ce se cloceşte, mai
ales că era şi foarte bolnav. Iar Bérenger I al cui o fi,
în loc să vadă acest lucru, tocmai bine a intrat în horă,
lucru pe care nu l-ar fi făcut Kafka pentru că avea
simţul sacrului, ceea ce ăsta, ca şi Untaru, n-are.
Uscătescu dimpotrivă, cum o fi, dar mai are acest
simţ. l-a prins bine şi Spania”.

În epistola de pe 15.01.1970 este în continuare
preocupat de răzbunare, cu observaţii socio-psiholog-
ice jalonate istoric: „în sistemul răzbunării de care
ziceam, există nişte obiective foarte precise, ale
destrucţiei bineînţeles. Există o milenară Carthago
delenda, preluată de ruşi cu răz-botezarea lor marx-
istă. Vorba s-a schimbat: Roma trebuie distrusă, ori-
unde ar fi ea. Şi Roma este, de-o mie de ani,
Occidentul, care tot a crescut. Rome au fost mai
multe: Roma antică, Roma Imperiului de Jos, Roma
Imperiului German, Roma Vaticană, care
supravieţuieşte cu numele de Romă. Şi noi Românii,
cu... Romii noştri. Roma s-a întins şi în Americi.

Tot Occidentul este o rezultantă greco-romană:
ştiinţa care începe cu grecii, dreptul şi ideea de stat
romane. Tot greco-romanii au promovat creştinismul,
religie universală a Occidentului, aşa cum ruşii au
făcut în secolul XX cu marxismul, religie universală a
tot ce este marginal Occidentului.

Există vechea alianţă, cu Dumnezeu direct, şi
noua alianţă, cu Istoria, stabilită de Marx.

Pentru distrugerea Occidentului greco-roman nu
puteau exista instrumente mai bune decât ruşii
mesianici. Ei aveau să aducă răzbunarea împotriva
Romei care azi e Occidentul. Adică s-o realizeze, pen-
tru că planul ei era făcut. Renunţând să fie a treia
Romă, adică a cincea, cu Marx, Moscova s-a hotărât
să fie întâia Moscovă. Şi a rămas, până la revoluţia
culturală din China, unde Peking e... a doua
Moscovă, Bizanţul faţă de Roma I.
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Numai că ştiinţa grecească tot în Occident a dat
cele mai mari rezultate, datorate exclusiv unor occi-
dentali, speculate poate de alţii, aşa că această ştiinţă
acum apără Roma, adică Occidentul cu drept roman,
cu idee de stat, cu creştinism.

Haitele de intelectuali marxişti, care îndeasă uni-
versităţile Europei şi Americilor, constituie intelli-
gentsia sistemului răzbunării şi ţări ca R.S.R., prin
aceştia practică expansiunea culturală în afară şi con-
tinuă revoluţia culturală în lăuntru. De aceea amicul
Crăciun nu a fost lăsat să mă lase să mai spun câte
ceva despre cultură untărtanilor din patria mumă.
Pentru asta e bun Untaru, care e în sistem, pupă când
o oază când alta şi pe toate en gros şi colaborează cu
descompuşi ca Miron Paraschivescu, Preda, Geo
Dumitrescu, dând cu piciorul în spate unui om curat
ca Ion Caraion.

Pentru toţi aceştia, Untarii inclusiv, sunt revoluţie
culturală, de la cucoana marxistă care-a plecat indig-
nată când citeai textul tău, până la anti-marxistul
Untaru, care este indispus de orice scriem şi tu, şi eu
şi alţii, afară de Eliade şi lancu Jianu, şi toţi la un loc
fac la bonne soupe”.

Este convins de împlinirea prăbuşirii sovietelor şi
renaşterea Occidentului: „Ruşii au fost ultimii
europeni creştinaţi, la sfârşitul secolului X. După unii,
se pare că în cei 50 de ani comunişti, aproape două
generaţii, s-a realizat descreştinarea totală, dar cât de
sigur e acest lucru nu se ştie. În orice caz nu cred că
de-acolo vine recunoaşterea în sens pozitiv, ca marii
gânditori de la Prodromos, dar faptul negativ al
prăbuşirii actualei Rusii va întări o renaştere a
Occidentului în care e tot mai vizibilă o sete metafiz-
ică, în ciuda Untarilor cu toate unsorile şi de toate
culorile. În R.S.R. nu mai vorbesc, sunt destule semne
care arată această sete, combătută bineînţeles de intel-
ligentsia din partea inimăi. Tipi ca Untaru sau
Bérenger, spre deosebire de Cioran şi Eliade, în reali-
tate, şi în ciuda tuturor protestelor şi răcăduelilor
niciodată ca lumea argumentate, se complac în
această lagună din care-a rămas o mocirlă şi se tem de
asanarea ei. Şi revoluţia ta culturală şi poemul meu
ultim citit arată această mocirlă şi anticipează, prin
luarea la cunoştinţă de existenţa ei, într-un stil de
manifest ieşirea din ea. Ceea ce pe tipi ca Untaru îi
loveşte rău în pălărie, de unde reţinerea lui faţă de
nuvela ta şi protestul faţă de poemul meu. La
Computer 1967 nu a reacţionat pentru că ar fi fost
anti-modern sau anti-american, a înţeles Caranica cu
înţelegerea lui mereu alături, ci pentru că lăbărţării,

numită fals cunoaştere, se opune miraculosul, fecior-
ia cu neprevizibilul ei, adică tocmai esenţa umanului
pe care mocirla acestor născuţi bolnavi vrea s-o
înece”.

Diatribele şi acuzele foarte acide la adresa coexi-
laţilor şi nu doar a lor se continuă cu aceeaşi vehe-
menţă şi în alte scrisori către Frăţiorul Leonida, fapt
ce-l face să exclame pe 5.02.1970: „Ce ne rămîne e să
stăm drept şi cu judecată, şi cu ceva ce trece şi de
judecată să iradiem şi altceva decât disperare”.

Dintr-o neputinţă a condiţiei de refugiat politic,
însoţită de o demnitate care refuză orice compromis
cu bolşevicii, nu-i rămîne decît ironia, sarcasmul şi
tonul înalt polemic: „Acum a descoperit unul, în
Magazin istoric, că românii din Maramureş nu sunt
daci romanizaţi, ci daci românizaţi, pentru că romanii
n-au ajuns acolo, pe când românii da, şi îi aşteptau
dacii, pitiţi pe-acolo prin colţuri. Toate astea sunt
lumină din lumina lui Marx, care-a fost, după
Decebal, abia al doilea comunist din lume, aşa cum
Ceauşescu este al treilea, pentru daci bineînţeles”
(18.02.1970).

După ce într-o epistolă anterioară (20-02.1970) îi
face proces de intenţie de cedare şi colaborare cu
regimul din Ţară, în următoarea din 24.02.1970 , din
cele aflate de la Ion Alexandru, comentează cu viz-
ibilă preocupare: „În ţară se vede tot mai bine cum
începe să le cadă oamenilor cerul în cap.

Eliade i-a scris lui Alexandru că de când cu
Cehoslovacia, a îmbătrânit. Şi-odată cu ani fără
număr. Iar lui Miron, care probabil i-a cerut colabo-
rare la Podromos, iarăşi probabil scos cu orice preţ de
Miron, tot Eliade i-a scris că în doi ani România se
scufundă cu totul. Lucrul e de luat în seamă pentru că,
mai ales de când cu revenirea republicanilor, omul
este foarte introdus, ca să spunem aşa, în cele mai
înalte sfere de-acolo, ca Bérenger la Paris sau chiar
mai mult. Revistele, pe care cum ştii le văd regulat,
sunt tot mai jalnice, nu mai au nimic din începutul de
vlagă de-acum vreo trei ani. Iar Marino, frumosul
care-a fost şi la cenaclu, îl atacă foarte ordinar pe
bietul Manolescu, şi anume îl atacă direct la pâine,
declarându-l* incompetent pentru Universitate. Aici
au ajuns nenorociţii”.

Comentarea cărţii Littérature religieuse, istorie şi
texte alese, editată de Joseph Chaîne şi Rene
Grousseat, recomandată şi frăţiorului, îi provoacă pe
23- 28.03.1970, cîteva reflecţii pline de interes: „Asia
a fost dăruită religios de Europa. Lumina vine de la
răsăritul soarelui, dar lumina interioară se pare că a
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fost descoperită de Occident. Aşa că nu Hölderlin şi
Eminescu au fost indianizaţi, ci India a fost holderlin-
izată şi eminescizată la origini. Unde s-au încurcat
rasiştii ca Rosenberg şi austriecii precedenţi, a fost
capitolul semitic. Aceştia au fost aceia care-au dublat
logosul cu scrisul. Adică scrisul propriu-zis,
ideografia. Cine-a descoperit vorba, ca element sepa-
rabil al vorbirii, nu se ştie. În orice caz în lumea
albilor, la semiţi scrisul a rămas ca un fel de entitate
absolută. Arabii cu credinţa cum e scris, evreii cu
decalogul-talisman, pus într-un tub la uşă.
Descoperirea vorbei şi revelaţia logosului desigur a
precedat scrisul şi aparţine europenilor, singurul mare
grup uman care s-a creştinat de la început.
Indogermanii care-au arătat cea mai mare indiferenţă
faţă de scris au fost dacii noştri. Probabil de aceea şi
viitorii români au fost poeţi atâta vreme fără să scrie
nimic. Iar cum cel mai bun lucru pe care l-au scris,
după ce-au început să scrie, a fost poezia, arată că în
prezent se scrie tot mai puţin. Când scriu mult scriu
diluat, ca probă romanele sau chiar Sadoveanu, în al
cărui fluviu scriptic sunt doar câteva insule de esenţe.
Nae lonescu abia puţin înainte de-a muri a început o
carte, Vulcănescu fugea de scris cât putea, Maiorescu
şi el mai mult a vorbit decât a scris. Bineînţeles am
avut şi grafomani destui, ca Lovinescu şi Călinescu,
dar, deşi oameni valoroşi, nu găseşti nicăieri la ei vreo
insulă de reală concentrare a logosului; gândesc cum
curge apa prin sită. Nici Eliade nu se-ncurcă, şi mai
rău Uscătescu. Săracul logos din origini, mult mai are
de pătimit deja unii urmaşi ai dacilor!”.

De altfel scrisoarea este între cele mai extinse,
scrisă în cîteva zile, cu teme variate şi la fel de
acroşante şi nemiloase în observaţii. Cum era de
aşteptat oferă şi o trecere diacronică prin literatură:
„Chestia asta a sugestiilor sau influenţelor în literatură
e infinită, iar adevăratele „invenţii” nu se ştie cui
aparţin. Les chaises s-a jucat înainte de Godot. Dar, în
afară de aşteptare, piesele mai au ceva comun: la
urmă între ceea ce este aşteptat şi cei ce aşteaptă
intervine un intermediar, datorită căruia se pot sfârşi
amândouă piesele. Aceasta e greşeala din amândouă
piesele, dar care-a făcut-o mai întâi: Beckett sau
Bérenger? Cred că succesul unuia şi altuia nu stă în
invenţie, deşi în La cantatrice este un fel de anti-
invenţie, aşa cum la Beckett punerea personagiilor în
pubele, în urne sau nisip, este o quasi-invenţie.
Beckett a izbit şi-a avut succes prin fondul lui de
nihilism irlandez. Acesta şi-a găsit o formă la Wilde,
alta la Shaw, alta la Joyce şi ultima la Beckett.

Bérenger a izbit şi-a avut succes prin fondul balcano-
valah-nastratin-hogesc. Asemănarea lui cu Caragiale
este evidentă. Dar nu e vorba de influentă, ci de un
fond balcanic comun. Caragiale însă n-a ajuns chiar
anti-român şi la maturitate a făcut o figură de
Monsieur pe care Bérenger n-a făcut-o şi nu o face, în
ciuda recentului habit vert (nefericitul, nu scapă de
verde). Caragiale a fost destul de rău, a muşcat
groaznic, dar n-a avut în el ură. A fost un mare bal-
cano-valah, pe când Bérenger este un mic balcano-
francez, care nici măcar nu e capabil să recunoască un
lucru: fără acel balcanic, nu ajungea niciodată
francez. Din cauza fondului specific respectiv, even-
tualele împrumuturi nu sunt concludente nici la
Beckett, nici la Bérenger. Caragiale şi-a luat toposul
de la teatrul bulevardier contemporan. Şi a ieşit altce-
va.  Fiecare timp cu situaţiile lui teatrale sau epice.
După acest război a fost cu aşteptarea şi dramatiştii
i-au tras cu aşteptarea. Literatura de aşteptare,
angoasă, cu sentimente de străin pe-această lume,
începe cu perioada războiului mondial, în veacul XX.
Semnalul îl dau doi austrieci, unul catolic, altul vechi
testamentar, Trakl şi Kafka. Războiul mondial e un alt
război de 30 de ani, între 1914 şi 1945, iar ceea ce-i
urmează este un nou [...] literar, în tot Occidentul, ca
în Germania după 1648. Poezia de-atunci este
angoasată, macabră şau mistică şi atunci se pun
bazele unei constante nemţeşti: expresionismul”.
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Ovidiu Cristian DINICĂ: Domnule doctor,
sunteți născut la Brașov în 1951, ați urmat liceul
la Codlea, iar în 1976 ați părăsit România. Ce
amintiri aveți din această perioadă?

Christian W. SCHENK: Personal am numai
amintiri frumoase. M-am născut, e adevărat, la
Brașov – pe atunci orașul Stalin – dar am copilărit
la „Concordia”, o așezare minieră numită mai târziu
de comuniști „Colonia 1 Mai”. Nu aveam primar,
nici Sfat Popular, nici miliție; deci nu prea simțeam
problemele pe care atunci le avea țara.
Aprovizionarea era bună, curent, încălzire, apă
aveam în permanență fiindcă ne auto-
aprovizionam, adică mina producea și curentul
electric (generatoare), apa (un rezervor de la un
izvor de la poalele Măgurii Codlei), iar lemnele le
primeam tot de la întreprinderea minieră; deci nu
am avut de ce mă plânge. Am avut o copilărie
frumoasă, o parte din vacanțe le petreceam la
București unde, de mic copil, am avut ocazia să
cunosc o serie de mari personalități culturale prin
soțul unei verișoare care era „mare șef” la Casa
Scânteii (astăzi Casa Presei Libere).

Ovidiu Cristian DINICĂ: Ați primit educație
în trei limbi (germană, maghiară și română). A
fost acest lucru o necesitate? Este util
creatorului să fie poliglot?

Christian W. SCHENK: Desigur că este util!
Am crescut în mod automat cu trei culturi și m-am
format în tot atâtea. Am avut privilegiul să-i citesc
pe Eminescu în română, pe Ady Endre în maghiară
sau pe Johann Wolfgang Goethe în germană.

Nu a fost o necesitate să învăț aceste trei limbi
ci, pur și simplu, așa a fost să fie: mama fiind
austro-ungară, tata german de origine, iar limba

țării – evident – româna. Acasă vorbeam, de când
mă știu, toate trei limbile: cu mama maghiara, cu
tata germana, cu fratele meu mai mare româna.
Școlile le-am urmat amestecat, preponderent în
limba română.

Ovidiu Cristian DINICĂ: Ați debutat în 1961
în revista pentru copii Luminița din București,
sub îndrumarea lui Tudor Arghezi. Ce amintiri
vă leagă de această personalitate a literaturii
române?

Christian W. SCHENK: După cum am spus
mai sus, vacanțele mi le petreceam, cel puțin o
parte, la București. Cum soțul verișoarei mele (eu
fiind cel mai mic dintre toți verișorii) lucra la Casa
Scânteii, doream și eu, copil de 9-10 ani, să văd o
tipografie cât și redacția revistei Luminița care fost
succesoarea revistei „Pogonici”, care apăruse între
1949 și 1953 și era editată de „Comitetul Central al
Uniunii Tineretului Muncitor”...

Acolo i-am întâlnit pe Victor Tulbure și Dan
Deșliu pe atunci, dacă-mi amintesc bine, redactori
la revista „Scânteia”, dar se ocupau și de Luminița.
Prin ei, cât și prin soțul verișoarei mele, am ajuns la
Mărțișor, am făcut o pastișă după zdreanța lui
Arghezi, poezia mea numindu-se „Firuleț”, tot un
cățel ca și zdreanță dar care nu fura ouăle fierbinți
și făcea alte drăcenii prin ogradă. poemul l-a
amuzat în așa măsură încât Arghezi „a dat ordin” să
fie publicată... Așa am debutat eu cu „’Firuleț’’...

Îmi amintesc foarte bine de acea vară toridă cu
deosebită plăcere; amintirile celorlalte veri se cam
amestecă în memoria mea. La centenarul Arghezi
m-a îndemnat prof. univ. Gheorghe Bulgăr să scriu
despre amintirile mele care au fost prezentate la
Mărțișor și publicate ulterior de către George
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Vulturescu în Revista Poesis în anul 1990 (An. 3,
Nr. 7/8). Îmi amintesc foarte bine de vremea
cireșelor când copiii săreau peste gard și Arghezi îi
alunga și striga la ei. Vindea cireșe... nu-s povești!
Evident că eu mă simțeam privilegiat, nu fiindcă
Arghezi ar fi fost poet ci, în primul rând, pentru
faptul că eu aveam voie să culeg fără a fi alungat...
Aveam pe atunci 10-11 ani.

Ovidiu Cristian DINICĂ: Sunteți un spirit
atent la realitățile înconjurătoare, opinia dvs
contează. În anii 80 ați fost declarat de regimul
comunist persona non grata pentru opinia dvs
vehementă cu privire la măsurile aberante de a
urbaniza forțat țara. Actuala politică din
România îndrumă țara pe o direcție bună?

Christian W. SCHENK: Da, am fost declarat
în 1986 persona non grata (și dușman al poporului)
sub semnătura Elenei Ceaușescu (dosarul se află la
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor
Securității – CNSAS), din cauza unui articol scris
în revista de exil „Convergențe Românești” care
apărea la Londra. Am fost „reabilitat” la Cotroceni
de către Frontul Salvării Naționale în frunte cu Ion
Iliescu. Această „reabilitare” nu ne-a plăcut la
niciunul dintre cei invitați, toți foști „dușmani ai
poporului”, nefiind nici criminali, nici deținuți
frauduloși. Probabil nu s-au gândit prea mult la ceea
ce implică acest cuvânt; nu trebuie uitat totuși că
toți erau din vechea nomenclatură. Noi nu eram pe
atunci prea bine informați, țara fiind închisă
ermetic; nimic nu ajungea în afară, nimic concret!

Politica de astăzi, cel puțin după aparențe,
încearcă multe dar, din păcate, reușește puține.
Totuși în 30 de ani s-ar fi putut întâmpla mai multe!
Guvernanții uită că o țară se ridică prin cultură, ceea
ce nu însemnă numai artă, ci educație, învățământ,
angajament social; nu trebuie uitată nici
infrastructura care sunt venele (și arterele) unei
societăți productive. În astfel de condiții nu pot
spune încă dacă politica îndrumă țara spre o direcție
bună!

Ovidiu Cristian DINICĂ: Cunoașteți bine
literatura română din diaspora. Cum ați
caracteriza-o?

Christian W. SCHENK: În diaspora literatura
română este aproape inexistentă. Cei care

emigrează se adaptează foarte repede țărilor gazde
încercând să scrie în limbile acestora sau, și mai
rău, scriu în română și se lasă traduși nepublicând
originalul... Singurele ieșiri le fac traducătorii care,
la rândul lor, nu sunt nici sprijiniți, nici încurajați de
vreo instituție responsabilă.

Ovidiu Cristian DINICĂ: Ce se poate face
pentru o mai bună promovare în România a
literaturii din diaspora?

Christian W. SCHENK: Singura posibilitate
de promovare sunt, evident, traducerile. Din păcate
tot mai mulți traducători buni se lasă păgubași
tocmai din motivele expuse mai sus. Năvală dau
traducători prost cunoscători ai limbilor în care
traduc. Nu este suficient să vorbești o limbă, să te
descurci pe stradă sau la muncă, trebuie să-i cunoști
toate dedesubturile, să-i cunoști cultura și nu în cele
din urmă să fii tu însuți creator.

Ovidiu Cristian DINICĂ: Literatură română
a cunoscut mai multe perioade, o radiografie
atentă a valorilor literare din anii dictaturii
comuniste reliefează mai multe aspecte. Cum ați
caracteriza-o dvs?

Christian W. SCHENK: Desigur că s-a scris
multă literatură proletcultistă, dar s-a scris și multă
literatură valoroasă. Fără să dau nume, unii au scris
în același timp opere de valoare și cât și
proletcultiste, alții s-au axat numai pe profit și
indulgența dictaturii, alții au încercat să se
eschiveze pe când cei din urmă nu au făcut
compromisuri preferând pușcăria. Totuși nu aș
putea spune că perioada dictaturii ar fi estompat
creațiile de valoare atâta timp cât nu erau împotriva
ei. Literatură de sertar nu prea cred că a existat, așa
cum au venit unii după ’89 cu acele „cărți
cenzurate”! Dacă ar fi fost să fie cenzurate
înseamnă că au fost predate, dacă au fost predate,
autorii acelor lucrări ar fi fost eliminați din prima!

Ovidiu Cristian DINICĂ: Ce ne separă pe noi
românii de literatura Occidentului?

Christian W. SCHENK: Nimic în afară de ce
am spus mai sus: Interesul celor avizați pentru
promovare! Valorile sunt aceleași, scriitorii din țară
nu au, din păcate, aceleași posibilități ca în
Occident. Evident, repet, interesul oficialilor,
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instituțiilor culturale și nu în cele din urmă cel al
guvernanților, dar și – în multe cazuri – orgoliile
deplasate și egomania scriitorilor. Editorii fug după
bani publicând orice lucru care înfundă piața de
carte prin abundență și nu prin calitate. Distribuția
cărții e catastrofală, ba chiar aproape inexistentă.
Editurile mari cu istorie grea în spate se duc la fund
în favoarea editurilor profit. Puține edituri mai sunt
finanțate de Consilii Județene sau Municipale, de
către Ministerul Culturii sau de către Uniunea
Scriitorilor. Chiar și acelea care sunt finanțate, la ce
folos, dacă acele cărți intră direct în arhivele editurii
și poate 20 de exemplare la autor? Cine să le
citească dacă nu ajung acolo unde trebuie?

Ovidiu Cristian DINICĂ: Care sunt
ingredientele necesare unui autor să acceadă la
gloria literară?

Christian W. SCHENK: Talent, disciplină și
muncă, muncă și... muncă!

Ovidiu Cristian DINICĂ: Sunteți un scriitor
valoros, membru al Uniunii Scriitorilor din
România dar și din Germania. Aveți anumite
tabieturi? A scrie este un proces intim precedat
de inspirație, de gând. Ce limbă folosesc
gândurile dvs?

Christian W. SCHENK: Cât de valoros sunt,
nu știu. Dacă am tabieturi? Probabil! A scrie a
devenit un obicei, o necesitate și o „relaxare
obositoare”, dar în tot ceea ce fac încerc să fiu cât
se poate de minuțios, ba chiar meticulos. Dacă e o
manie? Nu!

Desigur că a scrie este un proces intim, dar nu
întotdeauna oglindește starea de spirit momentană,
nici nu caracterizează neapărat autorul. Totuși
biografia este importantă!

Având trei limbi materne gândurile mele se
reflectă dependente de situație, în una dintre limbile
mele native nu și în cele adoptate.

Ovidiu Cristian DINICĂ: De ce pentru
literatura română nu s-a acordat încă premiul
Nobel?

Christian W. SCHENK: Ba, s-ar fi acordat
dacă scriitorii nu ar fi fost atât de orgolioși! Au fost,
după cum bine știți, mai multe propuneri pentru

nominalizare, dar unul îi tăia mereu altuia craca...
Dacă unul este bun atunci vin nouă și-l sapă, la noi
în Vest cel puțin, dacă unul este bun vin alți nouă și-
l sprijină. Chiar și în alte țări din Est este la fel ca în
Vest, dau doar două exemple: în Ungaria are Imre
Kertész premiul Nobel pentru literatură, în Polonia
Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Isaac
Bashevis Singer, Czesław Miłosz, Wisława
Szymborska premii Nobel pentru literatură... adică?
Sunt mai buni, scriu mai bine? NU!

Ovidiu Cristian DINICĂ: Credeți în destinul
literar anunțat genetic?

Christian W. SCHENK: Nu cred în niciun
destin literar genetic! Nu cred nici în „românul s-a
născut poet”! Fiecare țară cu bunele și cu relele ei,
fiecare cu istoria ei, iar Europa (cel puțin în cea
istorică) cu genetica ei caucaziană!

Ovidiu Cristian DINICĂ: Are literatura
română viitor?

Christian W. SCHENK: Are lumea, Europa, în
viitor literatură? Așa și literatura română! Sunt sigur
că literatura va continua ca de la Ghilgameș
încoace. S-a scris în piatră, pe pergament și hârtie,
se scrie pe medii electronice, de ce n-ar avea viitor?
Pe ce se scrie nu contează. Poate în viitor se va scrie
direct pe electrozi cranieni ce vor duce informațiile
direct în creier! De ce să nu existe un viitor și pentru
literatura română?

Ovidiu Cristian DINICĂ: Care va fi poezia
viitorului?

Christian W. SCHENK: Nu sunt profet! Cu
siguranță poezia va merge sub o formă sau alta mai
departe. Deocamdată observ că poezia
experimentală merge doar spre „elevații poetici” și
se îndepărtează mult prea mult de simplii dar
adevărații iubitori de poezie, pe când poezia cu
formă clasică dar conținut adaptat timpului e în
revenire. Poezia socială cred că se va impune în
literatură și în conștiința poeților, poezia cu tentă
expresionistă și metaforică!

Interviu realizat de
Ovidiu Cristian DINICĂ
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Nichita Stănescu spune undeva că, dacă ar fi să
scrie un catren, s-ar gîndi la o ţîpuritură din
Maramureş – cea mai scurtă poezie a românilor,
poezie „care începe cu un chiot şi se sfîrşeşte cu o
beşteleală, dar e foarte frumos că e aşa”, adaugă
poetul. Definiţia ţîpuriturii este una surprinzătoare,
nemaiîntîlnită şi vădeşte o înţelegere profundă a
sufletului poporului român. Poezia lui Nichita
Stănescu, în toate volumele publicate, închinate
sensului iubirii, sentimentelor umane adînci, timpului,
obiectelor cosmice, oului şi sferei, necuvintelor,
dulcelui stil clasic, măreţiei frigului, operelor
imperfecte etc., aduce un elogiu discret acestui pămînt
şi acestui popor. 

Dacă avem curiozitatea s-o facem, descoperim
toată istoria românilor, cronologic, răzbătînd din
versuri. Dacii sînt reînviaţi prin numele regelui-erou:
„Per Scorilo, Decebalus/ pe un vechi, oho, de tot/ zeu-
inel ţinînd dantura/ cea lactee strînsă-n bot” (Un
pămînt numit România). Decebal, fiul lui Scorilo, este
un zeu care, aşa cum visa Arhimede, poate muta
Pămîntul sau Universul din loc. Urmează latinitatea,
cu semnul ei sublim de cultură şi de civilizaţie: „Cum
se sfîrşeşte o armată/ La început generalul/ numit în
limba latină imperator/ mai apoi, căpitanii/ numiţi în
limba latină centurioni/ după ei rănile în defilare/ după
rănile în defilare/ prada de război” (Un pămînt numit
România). Poetul ne spune că Dacia a fost cucerită cu
armele, ca să fie jefuită, dar că, prin limba latină
(spiritualitate), violenţa războiului s-a preschimbat în
binecuvîntare. După romanizare, a urmat barbaria:
„Timpul ucis în sufletul barbarilor/ după timpul ucis în
sufletul barbarilor/ înşişi barbarii/ după barbari,
barbarele/ după barbare, plozii/ după plozi, jucăriile/
după jucării, jocul/ după joc, iluzia timpului/ după
timp, iluzia iluziei timpului/ cuvîntul cu belciug la
bot” (Un pămînt numit România). Migratorii au ucis în
sufletul lor timpul şi apoi au năvălit peste moştenirea
daco-romană, cu femeile şi copiii lor, dar s-au

îmblînzit după ce au perceput din nou nu timpul, ci
iluzia timpului. Jucăriile şi jocul sînt simbolul
continuităţii vieţii după urgii, iar ideea jocului
aminteşte de Blaga, care scrisese „Copilul rîde:
Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!” (Trei feţe). Jocul
ne-a salvat şi de cuvîntul cenzurat („cu belciug la bot”)
şi de cezurile impuse de variatele invazii şi ocupaţii.
Evul Mediu este împănat de lupi hulpavi, de nopţi şi
de „noptiri”, de „ceas sîngeros”: „Bătură în zăpadă
lupii/ cu pas înfipt, talanţi şi rupii/ în ceasul ăsta, cînd
nu ştie/ noptirea-n crenge să se împle./ Îmi urlă lupii-
ncinşi sub tîmple/ ceas sîngeros de haiducie/ Muierea
mea cernită-n plete/ hai, dă-mi paharul plin: mi-e
sete!/ Strămoşii se rostesc în mine/ cu sfîrcul aspru-al
munţilor,/ tînjit şi ars în ochii lor/ cu doine prăvălite-n
vine...” (Munţii). Haiducia – tipic medievală – este
generată de lupii-încinşi, bărbaţii mor şi trăiesc în
acelaşi timp, lasă în urmă şi au lîngă ei muieri cernite
în plete şi în suflete. Muierea cernită în plete este
femeia tînără, cu părul negru, dar şi cu năframa
neagră, iar „doinele prăvălite-n vine” semnifică jalea
din cîntecele noastre. Doinele nu pot fi semeţe, ci
numai plecate, supuse, îngenunchiate, adică – într-o
zicere unică – „prăvălite-n vine”. Modernitatea ne-a
adus unirea şi independenţa: „N-au murit la Plevna în
zadar/ străbunii din legende şi din poveşti,/ o dovedesc
prea clar/ cuvintele: Sînt, Eşti” (N-au murit în zadar).
Plevna a însemnat un  mare sacrificiu, dar firea nu dă
nimic omului fără mare stăruinţă (Nihil homini natura
sine magno labore dat). Urmează Mărăşeştii, mult mai
aproape de vremea noastră şi de bunicii noştri
sacrificaţi: „N-au murit în zadar/ părinţii părinţilor
noştri la Mărăşeşti,/ o dovedeşte prea clar/ vorba care-
o zic azi: Sînt, Eşti” (N-au murit în zadar). După
Mărăşeşti, am ajuns să existăm, adică să fim, ca stat
unitar. Al Doilea Război Mondial ne-a îngenunchiat
din nou, dar ne-am şi ridicat din nou, deşi am fost
obligaţi să trăim sub un regim de import, care ne-a
umilit: „În Tatra n-au murit în zadar/ părinţii noştri cei
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tineri, cereşti./ Iată-ne, rostim cu mîndrie şi clar:/ Sînt,
Eşti” (N-au murit în zadar). Treptele istoriei moderne
sînt clare la Nichita: Plevna-Mărăşeşti-Tatra, trepte
urcate de generaţiile succesive ale strămoşilor, moşilor
(bunicilor) şi părinţilor săi şi ai contemporanilor săi, în
perioada 1877-1945. Nichita Stănescu extrage gloria
noastră, în chip neostentativ, din însăşi existenţa
noastră: din moment ce existăm înseamnă că am luptat
cu succes pentru existenţă şi dacă nu am pierit
înseamnă că ne-am străduit şi am reuşit să persistăm.
Dacă Descartes extrăgea existenţa individului din
îndoială, adică din gîndire („Mă îndoiesc, deci cuget,
cuget, deci exist”), poetul român. Această filosofie a
existenţei modeste, a dăinuirii şi a muncii tăcute este
transpusă în poezia Noi, care are acelaşi filon cu
poezia omonimă a lui Octavian Goga: „Noi sîntem
seminţe şi pămîntul e al nostru,/ ştim cel mai bine
locul şi patima şi rostul,/ ştim cel mai bine legea şi
mersul înainte,/ sîntem după nevoie şi lacrimă şi
dinte” (Noi). Deosebirile sînt de stil şi de limbaj, adică
nu de fond, ci de formă. Goga a vorbit în maniera post-
romantică a luptei de emancipare naţională, cu patos
patriotic şi cu accente sămănătoriste şi poporaniste, pe
cînd Nichita a folosit instrumentarul celei de-a doua
jumătăţi a secolului al XX-lea, primenit la noi de
generaţia şaizecistă. Alexandru Davila scria în 1902,
cînd publica drama istorică „Vlaicu Vodă”, că „datina
străbună e mai mult decît o lege” şi că domnul ţării
„culege” din datină „năzuinţe, doruri, vise, ure,
patime, nevoi”. Nichita foloseşte uneori chiar aceleaşi
cuvinte ca şi Davila (patimă, lege, nevoie), dar le
aşază în cheia talentului său şi a timpului său. Românii
sînt pentru poet seminţele pămîntului lor, căruia numai
ei, locuitorii lui, îi cunosc tainele („locul, patima şi
rostul”). Ospitalitatea şi munca ne-ar caracteriza: „Nu
cerem nimănuia nimic, însă oricine/ dacă el vrea-l
numim şi prieten şi vecine./ Aici şi pîinea, sarea, noi o
avem la masă,/ căci ne-am făcut-o singuri, zidindu-ne
o casă” („Noi”). Evident, după gusturile post-
moderne, prezenteiste şi contrafactuale ale unora
dintre contemporani, Nichita ar fi „depăşit”, „patetic”
şi chiar „naţionalist-comunist”. Deşi poezia lui Nichita
Stănescu rămîne dincolo de spaţii şi timpuri, este
foarte util să o încadrăm în epocă. Să nu uităm că
această poezie a fost publicată în 1969, în volumul Un
pămînt numit România. Românii trăiau atunci o
scurtă, dar benefică perioadă de dezgheţ ideologic –
adică de revenire la multe dintre valorile consacrate şi
autentice ale poporului român – perioadă începută cam
prin 1964 şi ajunsă la apogeu în 1968. De ce este

important momentul pentru toţi românii şi de ce pentru
intelectuali şi creatori are valenţe aparte? România
abia trecuse (şi nu fără grave sechele) de „obsedantul
deceniu”, reflectat copios în literatură. În acest caz,
însă, realitatea întrecuse ficţiunea, încît faptele brute şi
precise de atunci li se par unora, după atîtea decenii
trecute, rod al imaginaţiei. Românii fuseseră aproape
anihilaţi ca popor, iar istoria lor fusese pervertită grav.
„Lumina venea exclusiv de la Răsărit”, de la marele
popor rus, luminătorul lumii. Toate personalităţile
istorice autentice erau şterse din memorie, pregătindu-
se sub semnul „dictaturii proletariatului”, formarea
„omului nou” universal şi a „poporului muncitor
unic”, planetar, sub semnul ideologiei staliniste şi
marxist-leniniste. La şcoală erau prohibiţi Blaga şi
Arghezi, în schimb se studiau A. Toma şi Teodor
Neculuţă. Deschiderea începută la noi prin „Declaraţia
din aprilie” 1964 a fost de bun augur, iar tînărul
Ceauşescu – bine sfătuit de către oameni luminaţi – a
continuat opera aceasta, revenind la multe dintre
valorile noastre naţionale consacrate. În acest context
de entuziasm general scrie Nichita Stănescu poezia
„Noi”, care ar fi fost de neimaginat în 1953, de
exemplu. În anii ’60 ai secolului trecut, s-au trimis
mesaje spre Moscova legate de returnarea Basarabiei,
a nordului Bucovinei, a ţinutului Herţa, a tezaurului
trimis în Imperiul Ţarist în anii 1916-1917. Tot atunci,
s-a restrîns drastic în şcoli uzul/ studiul limbii ruse şi
s-a revenit la studiul francezei, englezei, germanei. În
1967, România a stabilit relaţii diplomatice cu
Germania şi tot atunci a păstrat relaţiile amiabile cu
Israelul, sfidînd Moscova, care nu recunoştea
Republica Federală Germană, pe de o parte şi care
condamnase „agresiunea” israeliană, pe de altă parte.
Toate ţările din Pactul de la Varşovia, cu excepţia
României, au urmat fidel poruncile URSS. La fel s-a
întîmplat şi în 1968, cînd România a refuzat să fie
alături de vecinii ei şi de „ţările frăţeşti” şi să participe
la invadarea militară a Cehoslovaciei. Evident, după
toate aceste „sfidări”, România a fost acuzată nu este
un prieten autentic şi un vecin bun, că subminează
„diviziunea socialistă a muncii” (neacceptînd să
devină o anexă agrară a „lagărului socialist”), că duce
o politică dictată de principiul aşa-zis burghez „prin
noi înşine”. De-aceea, Nichita spune că „nu cerem
nimănuia nimic”, că-i numim prieteni şi vecini pe cei
care merită, că preferăm să ne gospodărim singuri în
„casa”, adică în ţara pe care ne-am făcut-o singuri.
Pînă prin 1964, lozinca dominantă era armata
sovietică ne eliberase de regimul fascist şi că ideologia
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sovietică ne dăduse o „ţară democratică”. În aceeaşi
cheie trebuie să fie receptată şi ultima strofă a poeziei:
„Nu zicem rău de nimeni, stăpîni peste pămînt/ Noi
sîntem în picioare, sub noi străbunii sînt./ De-aceea
poate-n libertate să lucească,/ deasupra noastră,
universala boltă albastră” (Noi). Fără cunoaşterea
contextului istoric şi prin judecarea globală, ca
monolit, a regimului comunist de la noi, aceste versuri
pot să li se pară banale unora sau „naţionaliste” altora.
În fapt, Nichita răstoarnă clişeele „marelui vecin de la
Răsărit”, readuce demnitatea limbajului poetic
românesc, reînnoadă firul tradiţiei interbelice, în
numele libertăţii. În 1969, Nichita şi contemporanii lui
nu aveau de unde să ştie cum va evolua/ involua
Ceauşescu, iar faptele sale de pînă atunci promiteau
pentru români o nouă epocă de libertate. Pledoaria
poetului vizează făurirea unui concert al naţiunilor
lumii, în pace, înţelegere şi libertate. Concluzia este că
noi, românii, existăm, sîntem stăpîni la noi acasă, ne
rezemăm pe străbuni, iubim libertatea noastră şi a
tuturor popoarelor lumii. Poezia este un manifest: ne-
aţi acuzat că facem rău altora, dar nu este adevărat; aţi
vrut să ne luaţi pămîntul ţării, dar am rămas încă
stăpîni; ne-aţi falsificat şi confiscat istoria, dar am
revenit la tradiţia străbunilor; aţi vrut să ne înlănţuiţi
cu dictatura, dar am revenit la libertate; ne-aţi reproşat
egoismul naţional, dar noi trăim în rînd cu lumea; aţi
vrut să ne impuneţi frăţia voastră interesată din
„lagărul socialist”, dar noi vrem frăţia universală
autentică, bazată pe valorile consacrate. Din păcate,
regimul Ceauşescu nu a răspuns acestor speranţe şi,
mai mult, a cufundat ţara în marasm, incertitudine,
suferinţă, izolare. 

Adevăratul testament civic al lui Nichita Stănescu
este cuprins, însă, în poezia „Eu nu mă spăl de poporul
meu”. „Doamne, apără poporul român./ Ai grijă de el
şi/ apără-l!/ El este al tău/ cu blîndeţea lui de miel/ şi
cu răbdarea lui de taur,/ cu omenia lui/ de floare de
zăpadă/ ce se vede pe geam, Doamne,/ pe fereastră şi
pe libertate!/ Doamne!/ poporul meu nu se spală de
mine!/ Eu nu mă spăl/ de poporul meu!/ Dacă-mi vine
alt miros/ decît mirosul lui,/ mă spăl pe mîini/ numai
de propriile mele mîini/ şi mă las legat/ de boarea de
zăpadă/ a poporului meu./ Mărul se poate spăla/ numai
de măr,/ de pomul mărului nu! De pom nu!/ Apără,
Doamne, poporul român/ şi nu te spăla de el!/ Pe
maica mea/ care m-a născut pe mine/ am dăruit-o
poporului român./ Dăruieşte-Ţi, Doamne,/ pe maica
Ta, care Te-a născut pe Tine,/ poporului român!”.
Această poezie nu are nevoie de explicarea niciunui

context istoric. Ea este o rugăciune mare, ca toate
rugăciunile sincere şi rostite cu smerenie. Este o
mărturisire de profet, de creator major, de poet
universal. Filonul ei nu este cu nimic mai prejos de
Goethe, de Eminescu, de Blaga, de Arghezi sau de
Voiculescu. Termenii sînt laici şi religioşi în acelaşi
timp, dar ei, aşa cum sînt puşi împreună de Nichita,
încetează să mai fie cuvinte şi devin idei în sine.
Poporul român – spune Nichita – trebuie iubit nu
pentru că este bun, mare sau sublim, ci pentru că este
al nostru. Parabola mărului care se poate spăla de măr,
dar nu de pom, spune acelaşi lucru: putem urî sau
renega un individ care greşeşte sau care ne supără, dar
nu putem urî sau renega un popor în ansamblu, pentru
că el se află deasupra binelui şi răului, deasupra
patimilor omeneşti, deasupra banalului vieţii. Dacă
apărarea de către Dumnezeu a propriului popor a fost
invocată de mulţi poeţi, de felurite neamuri, ideea din
finalul poeziei este pur originală, îi aparţine pe de-a-
ntregul lui Nichita. Să-i ceri Domnului să-şi dăruiască
pe maica sa poporului român, aşa cum poetul şi-a
dăruit mama poporului român este dincolo de
imaginaţia poetică obişnuită! Paralela este sublimă, iar
cine cunoaşte biografia lui Nichita, originea sa pe linie
maternă, ataşamentul său pentru limba română, o
poate înţelege în toată profunzimea sa. Comparaţia
darului făcut de poet poporului român cu darul pe care
l-ar fi putut face Dumnezeu aceluiaşi popor, dacă ar fi
ascultat rugăciunea, le-a părut unora prea îndrăzneaţă
şi chiar ireverenţioasă. Aceste etichetări nu încap în
acest context, în care poetul este un Demiurg, întocmai
ca Creatorul. De altminteri, în momente de cumpănă,
s-a văzut de către cei vizionari, că românii s-au aflat
sub protecţia Maicii Domnului. 

Concluzia lui Nichita („Eu nu mă spăl de poporul
meu”) este lecţia sa de viaţă, testamentul său pentru
urmaşi, ars poetica ancorată în Cetate. Nichita
Stănescu rămîne un poet universal tocmai pentru felul
în care a transpus în cuvinte sufletul poporului român.
Iubirea sa pentru poporul român i-a dat forţa şi
raţiunea să iubească universul, lumea în ansamblu,
libertatea, adevărul şi dreptatea, aureolate de bunătate.
De fapt, nu există poet mare pe lumea asta care să nu-
şi iubească propriul popor, propria comunitate,
Cetatea care l-a produs. 

Cîteodată, scriind şi vorbind despre Nichita
Stănescu, ai impresia că încerci să prinzi în cuvinte –
vană încercare! – necuprinsul. 
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Potoliţi-l pe nebunul de Maiorescu!,
parafrazînd o zicere celebră ce îl viza pe poetul
naţional în calitatea acestuia de gazetar, aşa îmi
imaginez că au exclamat unii dintre
contemporanii criticului. Formulez această
parafrază pentru a sugera opoziţia pe care a
întîmpinat-o reforma scrierii limbii române atunci
cînd a fost impus definitiv sistemul fonetic în
dauna celui etimologic, latinizant, al
transilvănenilor. Iar acum, chiar în zilele acestea,
se joacă un ultim act din războiul cu latinismul
ardelean, cade o ultimă redută a Şcolii Ardelene,
consfinţind pentru încă o dată victoria mentorului
de la Junimea. Atunci, în anii conflictului acut
dintre cele două tabere, în satul Homorod de la
sud de Satul Mare, un grup de intelectuali a
redactat un mesaj de extremă urgenţă, adresat
preşedintelui Academiei din Bucureşti, prin care îi
cereau imperativ stoparea reformei maioresciene
(episod reconstituit de George Vulturescu în
România literară, nr. 8, 2015). Rezultatele se
cunosc! Secretarul acelui grup a fost Vasile
Lucaciu şi este de bănuit că tocmai el a redactat
protestul. Preot greco-catolic, cu studii la Roma în
teologie şi filozofie, luptător pentru drepturile
românilor din Transilvania, memorandist de
frunte, condamnat la închisoarea maghiară pentru
dîrzenia atitudinilor sale politice, erou naţional
slăvit de români prin cîntece, acesta tocmai revine
în actualitatea culturală în chiar aceste zile cînd îi
este reeditată o lucrare masivă de filozofie, prea
puţin sau chiar deloc cunoscută tocmai pentru că
ea a rămas prizonieră a unei ortografii latiniste
care o făcea dificil sau chiar imposibil de parcurs.
Pentru a fi accesibilă, pentru a o scoate din carcera

ortografiei latinizante, de care autorul ei era atît de
mîndru, ea a fost translată în chiar repudiatul
sistem ortografic maiorescian, putem zice tradusă
în limba română, în adevăratul nostru idiom
lingvistic. Spun aceasta deşi mărturisesc că toată
viaţa am fost în secret adeptul sistemului ciparian,
privind întotdeauna spre Blaj cu admiraţie, cu
invidie chiar, însă sentimentele sînt una şi
opţiunile pragmatice sînt altceva, eu urmîndu-i în
aceasta pe precursorii iluştri: George Coşbuc,
Octavian Goga, Lucian Blaga, noi ştiind cu toţii
că soarele nostru răsare la Bucureşti, că sîntem
români tocmai în acest sens, al unităţii
maioresciene a ortografiei. Iar dacă eu am avut
ipocrizia, să nu zic duplicitatea, ca în pofida
convingerilor mele intime să practic exclusiv
sistemul scrierii fonetice nu este un fapt
important, dar răscolitor este cazul acestui
adversar al lui Titu Maiorescu şi al Junimii (a
exprimat rezerve pînă şi faţă de poezia lui
Eminescu, deşi îi ştia valoarea şi probabil îl
cunoscuse pe poet în anii de la Viena!), adversar
care este adus de destinul postum să i se acorde o
şansă tocmai prin „traducerea” principalei sale
scrieri, o operă filozofică, chiar în limba instituită
de combătuta publicaţie Convorbiri literare.

Editura Eikon a publicat în trei volume ampla
lucrare a preotului Vasile Lucaciu, ediţie nu doar
îngrijită, căci poate este mai adecvat să spun: una
rescrisă, de universitarul clujean Vianu Mureşan.
(Instituţiuni filosofice, vol. I, Logica, Ediţie
îngrijită şi cuvînt înainte de Vianu Mureşan; vol.
II, Metafizica, Ediţie îngrijită de Vianu Mureşan;
vol. III, Filosofia morală, Ediţie îngrijită de Vianu
Mureşan, Postfaţă de Petru Dunca, Bucureşti,
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2018). Pentru început voi observa că lămuririle
care se dau cu privire la această rescriere sînt
insuficiente, un aspect lingvistic deficitar. Căci
dacă, utilizîndu-şi competenţa în materie de
filozofie, „traducînd” cartea în limba română
actuală, îngrijitorul ediţiei ne asigură că a pus
întotdeauna, în paranteză, alăturat cuvîntului nou,
termenul original, cel întrebuinţat de autorul
propriu zis, aceasta ar fi necesitat o prealabilă
sinteză cu explicaţii a schimbărilor pe care el le-a
operat. Din acest punct de vedere, opera lui Vasile
Lucaciu îşi aşteaptă lingvistul pasionat care să
stabilească ştiinţific în ce a constat latinismul
ortografic al marelui ardelean. Pînă atunci să
beneficiem de noua ediţie, prin care lucrarea este
în sfîrşit accesibilă lecturii, şi să vedem despre ce
este vorba în această operă legendară îndeosebi
printre ardeleni. Vom constata că unele mituri
trebuie date deoparte, cîteva neclarităţi limpezite.

Editorul foloseşte terminologia de trei volume
ale acestei lucrări dar ar fi mai adecvat să le
numim părţi, trei părţi distincte: Logica,
Metafizica şi Filozofia morală, iar acestea la un
loc alcătuiesc într-adevăr Instituţiunile filozofice.
Instituţiuni, cu înţelesul din limba latină de ştiinţe
filozofice, elemente de filozofie, învăţături
filozofice, principii filozofice, doctrine. Deci:
instituţiuni! Spun aceasta pentru că editorul
vorbeşte de ediţia apărută în trei volume între
1881 şi 1884 la Tipografia Liberă din Satul Mare.
Înţeleg însă din alte surse că prima ediţie, cea
originară, a fost făcută în fascicole, in fasciculis
edendo, cf. Blaga Mihoc, care inserează în
monografia consacrată de el lui Vasile Lucaciu
(editura Primus, Oradea, 2018) fotografia copertei
uneia dintre aceste fascicole, unde deosebim ca
titlu al lucrări: „Fasciclii de filosofia, redactaţi de
Dr. Vasiliu (sic!) Lucaciu”. Epocă de intense
căutări, de şovăiri, cînd autorul încă nu este decis
nici măcar asupra ortografierii propriului nume!
Iar faptul că opera este tipărită în etape succesive
nu era un lucru neobişnuit în epocă. Autorii, după
posibilităţi, îşi mai şi întrerupeau munca în
aşteptarea unor vremuri mai prielnice. Aşa
procedează Timotei Cipariu cu ale lui Principia
de limba şi de scriptura, tipărirea cărora este

întreruptă de evenimentele din 1848 şi reluată în
timpuri mai senine. Important ar fi să întrevedem
aici faptul că Vasile Lucaciu nu îşi atribuie, cel
puţin în acest moment, calitatea de autor
pretinzînd că el doar a redactat aceste
Instituţiuni... Putem constata astfel adevărata
natură a respectivului amplu compendiu de
filozofie. Oamenii de atunci simţeau acut
chemarea de a instrui poporul în limba naţională
şi se grăbeau să îi procure utile manuale. În şirul
acestor eforturi se situează şi opera
memorandistului. Dau cîteva exemple de strădanii
similare pentru a-i putea cîntări contribuţia.

Mai întîi să luăm seama la: „Filosofia
cuvîntului şi a năravurilor, adeca Loghica şi Etica
elementare, cărora se pune înainte Istoria
filosoficească, scrise întîiu latineşte de lăudatul
Profesor Io. Gottlieb. Ainekie, fiind în catedra
filos. din Ialla. Apoi traduse în limba Ellinească
de Dumnealui Marele Ban Grigorie Brîncovianul,
iar acum în limba românească de Eufrosin
Dimitrie Poteca, Ierom. şi Profesor de Filosofie de
la Bucureşti spre povăţuire la lecţiile sale de
Filosofie. Logica und Moral-Philosophie
walachisch, la Buda, în Crăiasca Tipografie a
universităţii Ungariei, 1829”. Am transliterat din
chirilicele cu care e scrisă cartea în caracterele
latine cu oarecare aproximaţie tocmai pentru a
lăsa să se observe semnificativele rătăciri în care
se afla cultura noastră. Căci, cu excepţia
explicaţiei în germană a conţinutului cărţii, pentru
învăţămîntul românesc se tipăreşte cu caractere
chirilice tocmai la Budapesta traducerea unui
manual german, dar nu din original ci doar după
versiunea tradusă din latineşte în elineşte şi doar
apoi în limba română, iar intermediarul acela
grecesc fusese opera unui Brîncoveanu. E lungă
calea pentru a ne regăsi pe noi în vremurile
fanariote cînd, după ce fuseserăm bulgarizaţi
vreme de secole, avansa grecizarea noastră. În
acest scop al dotării învăţămîntului cu instrumente
de lucru, în Transilvania se tăiau drumuri mai
directe. Citez în acest sens un exemplu din opera
harnicului Timotei Cipariu: „Elemente de
Filosofia, după W. T. Krug, de T. Cipariu, (2 vol.)
Blasiu, 1861-1863”. Deci blăjeanul semnează ca
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şi cum ar fi autorul compendiului şi indică sursa
după care a lucrat, adică manualul universitar al
succesorului lui Immanuel Kant la universitatea
din Königsberg! În cazul lui Vasile Lucaciu, după
detalii din cartea istoricului Blaga Mihoc, deduc
faptul că publicarea acelui compendiu pare a fi
fost parte a unei acţiuni de prozelitism catolic
întrucît autorul, discret cu privire la sursa
financiară care asigura imprimarea lucrării sale,
promite preoţilor interesaţi cîte un exemplar în
schimbul a doar două liturghii, presupun greco-
catolice.

Aşadar, avem a vedea legătura acestei opere a
lui Vasile Lucaciu cu lumea catolică. Iar
surprinzător este faptul că relaţia cu Vaticanul, în
pofida unor detalii semnificative, nici nu este într-
atît de strînsă pe cît ne-am fi aşteptat. Sigur, există
menţiunea unei enciclice papale prin care este
instituită pentru catolici o doctrină filozofică cu
temeiul în revelaţia creştină şi cu îndrumarea
dedusă din gîndirea lui Toma din Aquino, dar în ce
măsură tomismul există în gîndirea preotului
român este de cercetat în textele acestuia, şi abia
apoi avem de comparat atitudinea lui filozofică cu
aceea a tomiştilor şi a neotomiştilor. Şi pe
parcursul acestei operaţii avem a ne feri de
căderea sub vraja declaraţiilor sale mai degrabă
lirice, pline de acea duioşie cam grosolană,
specifică nouă, ardelenilor, ca atunci cînd autorul
scrie: lumina secolelor, Sf. Toma.

În lumea catolică faptele acestea culturale, de
la baza învăţămîntului, nu erau lăsate la voia
întîmplării, la cheremul unui oricare autor, acesta
avea obligaţia să ceară aprobarea superiorului său,
iar Vasile Lucaciu nu este în posesia unui
Imprimatur, care să ateste faptul că scrierea sa a
fost cenzurată, dar are precauţia de a declara că se
dezice în principiu de eventualele erori dogmatice
care ar putea fi constatate ulterior. Vaticanul îşi
supraveghea învăţămîntul filozofic din spaţiul
geografic pe care îl avea sub control. Dau un
exemplu care îmi este la îndemînă: Die
aristotelisch-thomistishe philosophie, dargestellt
von Joseph Gredt, Herder Verlag, două tomuri,
1935, Freiburg im Breisgau. Dargestellt, adică o
lucrare în limba latina, Elementa philosophiae

aristotelico-thomisticae, dar a aceluiaşi autor, este
interpretată, descrisă, prezentată în limba
germană, întocmai cum putem presupune că este
cazul şi cu Vasile Lucaciu, şi el doar a redactat în
limba română o operă care nu îi aparţine complet
şi totuşi meritul său în acel context istoric este
considerabil. Pînă chiar şi titlul acesta: Instituţiuni
filosofice pare a fi doar o traducere în româna a
unor Elementa philosophiae, îndeosebi în
înţelesul de categorii filozofice, precum în
Organon. Nu pretind că ar fi vorba de acelaşi
manual de filozofie din lumea Vaticanului, dar
comparînd structura celor două opere constat o
considerabilă similaritate, cu oarecare deosebiri în
înţelesul că pe schema impusă a aceleiaşi
programe şcolare cei doi autori îşi desfăşoară
originalităţile. Mai mult chiar, cine are
curiozitatea să străbată Instituţiunile filosofice în
noua lor ediţie are surpriza de a constata că
autorul lor îşi deconspiră sursa sau sursele scrierii
sale. Iar prima impresie, mai degrabă superficială,
cum că am avea de-a face doar cu conspectele
unui harnic învăţăcel, lasă loc unei tentaţii
detectivistice, căci încă în primul volum este citat,
printr-o trimitere neglijentă (v.I, p. 229) ca
original de referinţă un anume Bonelli. Să fie oare
acesta autorul unei Riposta di Giorgio Bonelli alla
Dimonstrazione apologetica dell Battista
Bassani, in Roma, 1762? Iar în volumul al doilea,
cel consacrat Metafizicii (p.271, dar şi în alte
cîteva locuri!), lucrurile devin mult mai clare în
măsura în care este nu doar o singură dată indicată
ca sursă a informaţiilor un manual de filozofie:
Ad. Stöckl, Lehrbuch der Philosophie. Lucaciu
scrie doar Stöckl, dar alte dăţi prescurtase
prenumele în Ad. iar eu suspectez aici o greşeală
de tipar pentru că presupun că este vorba de Albert
Stöckl (1823-1895), filozof şi teolog neoscolastic,
autor prolific în cele două domenii, precum chiar
şi a unui Lehrbuch der Philosophie, 3 volume,
prima ediţie în 1868, cu numeroase reeditări pînă
în zilele noastre. Situaţia se limpezeşte mai apoi în
volumul al treilea, cel consacrat Filozofiei morale,
unde se dă un citat din „filosoful Tongiorgi”
(p.138). Or, acesta este autorul unei lucrări în trei
volume întitulată chiar Instituţiuni filosofice,
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precum opera lui Vasile Lucaciu: Salvatoris
Tongiorgi Institutiones Philosophicae, 3 volume,
Roma, 1861. Călugăr iezuit (1820-1865) care în
apogeul scurtei sale vieţi a fost cîţiva ani profesor
de filozofie în Roma, opera sa a cunoscut
numeroase reeditări, ulterior şi modificate,
neoscolastic în concepţie în măsura în care se
îndepărtează de doctrina clasică, aristotelică.
Autorul român nu face referire la Instituţiunile lui
filozofice ci doar la o altă operă a aceluiaşi – pe de
o parte, iar pe de altă parte aceleaşi cuvinte sînt
folosite drept titlu de carte şi de alţi autori din
epocă, ca bun comun. 

Opresc aici căutarea surselor acestui conspect
din cîteva manuale, mai degrabă decît operă
originală. Pe alocuri sînt intercalate şi exerciţii în
stilul disputelor scolastice cu o afirmare şi apoi o
negare a unei teze în dispută. Numeroase referiri
au în vizor gîndirea lui Toma din Aquino, dar fără
fanatism, depăşind mereu poziţiile acestuia,
aducînd gîndirea la zi. Ampla lucrare a învăţatului
sătmărean nu este nici una tomistă, nici una
neotomistă ci este ataşată de poziţiile autorului
Summei teologice cu măsură, deosebită de luările
clasice de poziţie. Scolastic cu precauţie şi doar
intermitent, Vasile Lucaciu se referă senin la
Descartes fără a realiza că acesta a fost
destructorul scolasticii, cum a înţeles preabine
aceasta un Leibniz. Descartes a expulzat din
gîndire iraţionalele, forţele, entelehiile,
spontaneităţile, de care fusese plin evul mediu, a
alungat din lume întreg iraţionalul, adică
atotputernicia, să nu mai subziste decît exclusiv în
Dumnezeu. Revenind, reabilitînd iraţionalul,
Leibniz a făcut posibilă modernitatea, în primul
rînd în matematici. Cît despre neotomism,
adevăratul exponent al acestuia, Jacques Maritain,
va porni la drum cu două cărţi, una şi o treime din
a doua în fapt, adevărate pamflete filozofice de
desfiinţare a raţionalismului cartezian. Vasile
Lucaciu este străin de toate acestea.

Excelenta cultură catolică pe care se bazează
învăţatul român este una de nivel mediu, nu
universitar. Referirile sale de erudiţie par a fi mai
degrabă împrumutate din locurile pe care le
conspectează, precum citatele în latină din Platon

şi Aristotel. Şi este de bănuit că şi judecăţile prea
tranşante cu privire la doctrinele filosofice sînt şi
ele din aceiaşi sursă, împrumutate. Dincolo de
toate acestea, ce fantastic, ce fascinant este că
acest preot care se preocupă de Dumnezeu şi de
toate cîte ţin de el face abstracţie de Biblie,
deducînd toată metafizica sa din concepte, în
abstract! În această excludere a epicii ordinare a
cărţii sfinte văd o lecţie de demnitate a gîndirii.
Pretutindeni în Instituţiuni filosofice e o
viguroasă, o bărbătească gimnastică a intelectului.
Secolul al XIX-lea a cunoscut o tot mai
progresivă laicizare a lumii. Astăzi doar un inutil
monument venerabil al trecutului nostru, la data
elaborării şi a publicării ei, opera lui Vasile
Lucaciu a fost poate cea mai avansată carte de
filozofie în limba română. Căci găsim în ea o
demnitate intelectuală a limbajului cum nu aflăm
nici măcar la liber-cugetătorul Titu Maiorescu.

Meritul lui Vianu Mureşan de a fi ostenit
pentru scoaterea în lumina actualităţii a acestor
Instituţiuni filosofice este unul considerabil. El a
întreprins această muncă eroică sub presiunea
unei misiuni testamentare care i-a fost lăsată de
regretatul latinist Vasile Sav, traducătorul inspirat
al poeţilor latini ca şi a numeroaselor opuscule ale
lui Augustin. Îl ţin minte pe acesta cum vorbea
exaltat susţinînd că aproximativ în aceiaşi ani
1880-1883, precum doi armăsari de unică rasă
înhămaţi la aceiaşi cvadrigă a spiritului naţional,
în paralel Eminescu şi Lucaciu îşi elaborau
operele, Poetul poeziile iar preotul metafizica.
Judecînd acum cu cărţile în faţă trebuie
recunoscut că regretatul latinist comitea un abuz
şi îl nedreptăţea pe Poet. Căci acesta nu era doctor
în filozofie din Roma şi nici măcar de la obscurul
Gießen, dar cînd s-a preocupat de filozofie atunci
a pornit la transpunerea în limba română nu a
vreunui manual oarecare, fie şi oricît de temeinic,
ci a atacat o operă de vîrf suprem al domeniului,
Critica raţiunii pure. Pentru că, în absolut
judecînd, Eminescu nu vrea să-i instruiască pe
alţii, el vrea să ştie! 
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Dincolo de bucuria împărtăşirii şi a gratitudinii ca
şi de atîtea adieri nostalgice, cel puţin în parte comune,
încercarea de a prinde în cîteva cuvinte ceva din
muzica interioară a omului şi sensul operei, cu
adevărat impunătoare a creatorului Pavel Chihaia,
echivalează oricum cu o cutezanţă. Dar mai este şi
prietenia, care se încumetă la multe! Iar vorbind de
prietenie, trebue să mărturisesc că unul dintre motivele
admiraţiei mele pentru Pavel Chihaia, pe care nu l-am
cunoscut din tinereţe, ci abia tîrziu, departe de Ţară, a
fost rolul pe care am văzut că îl joacă la el un niciodată
dezminţit cult al prieteniei, această atitudine şi
comportare pe care în consonanţă cu Pavel Chihaia am
trăit-o şi practicat-o şi eu considerînd-o întotdeauna ca
un semn de înnobilare şi spiritualizare a vieţii,
indiferent de condiţia socială şi intelectuală, întrucît
izvorăşte  din iubirea dezinteresată. Şi am putut
constata, mereu, de-a lungul anilor, pe timpul exilului
nostru ca şi decînd infama cortină s-a prăbuşit, cît de
prezenţi îi erau lui Pavel Chihaia prietenii lui, destinul
şi aura lor indestructibilă, peste depărtările în spaţiu ca
şi faţă de cei care de-acum lăsaseră în urma lor pragul
marii treceri. 

Povestea aventurii spirituale a lui Pavel Chihaia
este aceea a desfăşurării întîlnirii fericite în persoana
lui a două calităţi structurale: cea de scriitor şi cea de
om de ştiinţă. Amîndouă aceste geneze la lucru în
opera lui Pavel Chihaia se constată că s-au potenţat
reciproc. Căci se poate spune că sensibilitatea artistică
i-a ascuţit uneltele cercetării şi observării ştiinţifice, iar
capacitatea de detaşare şi contemplaţie a scriitorului i-
a insuflat lealitatea faţă de adevăr şi uşurat urcuşurile
sintezei edificatoare, acestui istoric al culturii înarmat
cu constatările şi percepţiile inspiratoare ale cercetării
arheologice de teren şi ale receptării semnificaţiilor
monumentelor şi documentelor de arhivă din literatura
veche.

Într-o scurtă privire retrospectivă, din volumul III
al operelor complete, intitulat Artă Medievală, Pavel

Chihaia ne spune: „Am făcut parte din generaţia de
istorici români de după Iorga, Constantin Giurescu,
Alexandru Elian, bizantologi şi slavologi care au pus în
lumină relaţiile culturii medievale româneşti cu lumea
bizantină şi slavii din Sud. 

Noua generaţie din care au făcut parte Vasile
Drăguţ, Petre Năsturel, R. Theodorescu, Alexandru
Duţu au căutat să pună în evidenţă anumite legături cu
lumea post-bizantină (greacă şi slavă) precum şi
relaţiile medievale româneşti cu occidentul”. Şi tot
acolo, Pavel Chihaia precizează că anumite capitole ale
acestei cărţi precum cel intitulat „Vlad Dracul, Voevod
al Valahiei şi Cavaler al ordinului Dragonul” îşi propun
să arate nu numai ceea ce au primit românii de la
cultura post bizantină şi occidentală, dar şi ce au dat ei
înşişi Europei: „Încadrate pe frontul cruciadelor tîrzii
(cruciadele antiotomane), Ţările române pe de o parte
au apărat Apusul cu preţul unor sacrificii sîngeroase şi
ignorate şi pe de altă parte au aspirat la eliberarea
Balcanilor şi a strălucitorului Bizanţ, capitala
Ortodoxiei. Dacă această rezistenţă a fost pînă la urmă
învinsă aceasta nu a fost din cauza lipsei de elan sau de
sens politic al elitei politice a Valahiei, ci mai cu seamă
din cauza imperiilor occidentale care au ignorat, în
mare măsură, realităţile Răsăritului, le-au neglijat şi,
după decenii de indiferenţă, le-au abandonat.”.

Veracitatea acestui concentrat de istorie mai
îndepărtată, distilat de Pavel Chihaia, poate uşor isca
amintiri mai recente despre abandonarea Răsăritului
european după cel de al doilea război mondial, cu toate
urmările care nu au cruţat nici biografia şi nici
itinerarul scriitoricesc al lui Pavel Chihaia, care
începînd din 1946 făcea parte din organizaţia anti-
comunistă „Mihail Eminescu”, alături de părintele
catolic Marie-Alype Barral, Vladimir Streinu, Şerban
Cioculescu, Constant Tonegaru, Iordan Chimet,
Theohar Mihadaş, Dinu PiLlat, Gheorghe şi Lucia
Fratostiţeanu. Între 1948 şi 1960 este arestat de două
ori şi eliberat din lipsă de probe. În 1945 îi apăruse
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piesa de teatru La Farmecul Nopţii, în Editura
Fundaţiilor Regale, obţinînd premiul scriitorilor tineri
şi în 1947 romanul „Blocada”, parte din trilogia
dobrogeană, care nu a putut depăşi stadiul de proiect în
condiţiile mizeriilor, persecuţiilor şi punerii la index de
către represiunea ideologică. 

Dar dincolo de toate zădărnicirile pe care i le-a pus
în calea impetuoasei sale vocaţii literare căderea Ţării
sub dominaţie sovietică, Pavel Chihaia şi-a cîştigat
demult locul în istoria literaturii române, intrînd în
galeria de deosebită relevanţă şi semnificaţie prin
simultaneitatea dublu rodnică a vocaţiei ştiinţifice şi
artistice, galerie din care, în fugă, îi menţionez pe
Alexandru Odobescu şi Mircea Eliade. 

O întîmplare ai zice cu tîlc, a făcut ca istoricul
culturii, Pavel Chihaia, să se întîlnească într-un
moment memorabil al cercetărilor sale documentare cu
investigaţiile istorice şi arheologice ale înaintaşului său
Alexandru Odobescu. În volumul intitulat Căutări în
Orizontul Timpului, apărut în Editura Albatros, în
1998, Pavel Chihaia, vorbind despre bisericuţele şi
chiliile rupestre din judeţul Buzău, scrie: „Oricum,
pentru mine găsirea carnetului lui Henri Trenk
(pictorul Trenk) apoi caietul lui Alexandru Odobescu
au fost momente nesperate, permiţîndu-mi
reconstituirea trecutului şi importanţei acestui complex
străvechi, datînd foarte probabil, din secolul al XIV-
lea, care a fost părăsit definitiv în secolul al XVII-lea”
(p. 20).

Analogia dublei chemări în ceea ce îi priveşte pe
Alexandru Odobescu şi Pavel Chihaia: cea literară şi
cea a cercetării, reconstituirii şi interpretării istorice,
ţine de o anumită forţă interioară formativă, dincolo de
deosebiri de stil, accente şi amplitudini pe cele două
laturi. George Călinescu în Istoria Literaturii Române
observă că: „Episoadele istorice ale lui Odobescu au ca
model, cu bună ştiinţă, nuvela lui C. Negruzzi. Însă
Odobescu e «anticar», istoric, arheolog, şi ca atare
intenţia lui merge în direcţia reconstrucţiei” (Istoria
Literaturii Române, Editura Minerva, 1988, p.355). Şi
tot George Călinescu scrie despre Alexandru Odobescu
şi că „este un peisagist pe dimensiuni mari şi în acelaşi
timp un scenarist arheolog...”, dar „nu are geniul
invenţiei literare”. Cît despre Pavel Chihaia, Petre
Comarnescu spunea în 1947, în prefaţa la romanul
Blocada, că: „Lucrarea aceasta vesteşte un destin
literar neobişnuit şi o adîncire de care romanul
românesc rare ori a avut parte, în cei 25 de ani de
structurare definitivă”. Şi mai departe precizează:
„Ceea ce ne-a bucurat îndeosebi a fost că aici, în

romanul Blocada, scriitorul nu a făcut numai să descrie
pitorescul, să sensibilizeze înfăţişările naturii, ci să
adîncească sufletul oamenilor, descoperind
mecanismul intereselor şi năzuinţelor lor ascunse,
urmărind inter-relaţiile sociale, jocul închegării unei
lumi cu totul deosebită de restul Ţării noastre şi de
mentalitatea celor care judecă numai după aparenţă...
Prieten cu haimanalele din port şi cunoscînd oameni
asemănători cu aceia construiţi aici, Pavel Chihaia şi-a
format cu timpul o cultură superioară, urmînd
facultatea şi fiind interesat mai cu seamă în problemele
esteticei şi ale istoriei artei. Şi aici are ceva din destinul
scriitorului mare: o experienţă liberă şi
neconvenţională, dar şi putinţa unei cultivări
superioare şi rafinate, fără de care, experienţa nu poate
deveni operă de artă semnificativă.”.

Iar peste decenii, criticul literar Ion Negoiţescu
scria în textul intitulat „Să redescoperim pe Pavel
Chihaia”: „Asemenea «Ciumei» lui Camus (apărută
concomitent cu «Blocada») ca şi alte romane tipice
pentru noua literatură a veacului nostru, «Blocada»
este o parabolă...  Scrisul lui Pavel Chihaia este în
«Blocada» somptuos baroc, însufleţind prin clar-
obscurul rembrandtian al atmosferei elaborată cu grije
– datorită însă lirismului propriu autorului transformă
în climă utopică o lume închisă în sine, ca o monadă,
exemplară şi trainică”.

Din perspectiva mea personală, ca cititor, gîndesc
că arta narativă a lui Pavel Chihaia, densă şi încărcată
de un realism necruţător, se împleteşte cu
omniprezenţa unui lirism nepatetic dar mereu
învăluitor şi metaforic revelator, în timp ce mişcarea
luxuriantă a personajelor şi caracterelor îşi desfăşoară
dansul nestăvilit al destinelor în acea clipită de clocot
neastîmpărat al vieţii din portul milenar de la Pontus
Euxinus.

Mi-amintesc de o convorbire avută cu decenii în
urmă, cînd l-am vizitat împreună cu Nicolae Balotă pe
Pavel Chihaia. La vremea aceea mi-am notat-o cu data
de 10 decembrie 1979 şi ea se găseşte în cartea mea,
intitulată În Zodia Exilului – Întrezăriri, publicată în
1998. Spicuiesc din acea însemnare: „Chihaia ne-a
vorbit despre geneza romanului Blocada, publicat de el
la douăzeci şi patru de ani, adică acum treizeci şi doi de
ani. Chihaia s-a pregătit ani de zile, încercînd să se
iniţieze în toate misterele şi tehnicile artei literare.
Plecînd de la ideea că nu posedă talentul povestirii, că
nu poate aborda direct scrisul literar, cu atît mai mult
cu cît şi aşa arta nu se confundă în nici un caz cu o
creaţie spontană...”  ş.a.m.d.. Iar eu îmi încheiam
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însemnarea de atunci scriind: „Citind textele literare
ale lui Pavel Chihaia, sunt convins că talentul lui literar
nu ar fi avut nevoie chiar de atît de multe pregătiri”.
Dar ştiam prea bine că prietenul meu, Pavel Chihaia,
nu-şi schimbă uşor părerile şi am lăsat-o atunci în
baltă!. Dar nici eu nu mi-am schimbat părerea. Şi iată
că, la mare distanţă în timp, adică în cartea lui Pavel
Chihaia publicată în anul 2004, sub titlul Antologie
Dobrogeană – Înfăptuiri Pontice,  el însuşi scriind
despre opera lui vorbeşte de „momentele de inspiraţie”
şi chiar de „iluminări creatoare”: „Mă întreb care
momente de inspiraţie din itinerarul meu merită a fi
evocate: cînd contemplam bolta înstelată, coborînd din
vîrful dealului de la Andalchiol spre cişmea în drum
spre fermă; atunci cînd am tradus Ciocîrlia lui Shelley
pentru a o dărui celei al cărui dans îmi evoca elanul
zborului însorit; cînd am descoperit în munţii Buzăului
complexul isihast din secolul al XIV-lea .... Aceste
iluminări creatoare s-au împletit cu clipele obişnuite,
cu tributul timpului, societăţii, istoriei”. 

În luminişurile memoriei dăinuesc şi întîlnirile
mele cu Pavel Chihaia în faţa microfonului Europei
Libere în năzuinţa noastră de a ne găsi pe calea undelor
împreună cu Ţara, întru voinţa de apărare a temeliilor
şi a credinţei salvatoare. Nu pot poposi decît scurt în
acest trecut pentru noi veşnic aproape, în care căutarea
şi destăinuirea noastră reciprocă şi încercarea de a
lumina reperele, în comunicare şi poate, în momente
fericite, în comuniune cu ascultătorii din Ţară, nu era
numai scop, ci şi speranţă reînnoită. De pildă, întîlnirea
noastră, în trei, cu acel pribeag de vîrf al „Ţării de peste
veac”, cum o numea el, Vintilă Horia, cînd, în 1982,
am abordat împreună în faţa microfonului tema:
„Unele trăsături permanente ale spiritualităţii
româneşti”. Atunci Pavel Chihaia ne-a vorbit despre o
descoperire pe care el o considera epocală a
profesorului Emil Lăzărescu – unul dintre mentorii de
bază ai Institutului de Istoria Artei de la Bucureşti – a
unei – îl citez pe Pavel Chihaia: „foarte mare şi
frumoase icoane din biserica lui Neagoe Basarab de la
Curtea de Argeş, a cărei însemnătate nu era numai
artistică sau istorică, ci una dacă vreţi şi transcendentă
şi care glăsuieşte despre viziunea epocii şi poate
constitui o trăsătură, despre care îmi voi permite să
vorbesc, a spiritualităţii româneşti. Este vorba de o
icoană care reprezintă, pe una din feţe, un sfînt militar
călare, ce n-a putut fi identificat, iar pe cealaltă faţă trei
sfinţi: Sfîntul Varlaam, Sfîntul Alexie Omul-Lui-
Dumnezeu şi Sfîntul Ioasaf. De ce spuneam că este
foarte importantă această icoană? Este importantă
pentru că ea pune în lumină cele două trăsături

simultane ale viziunii româneşti. Pe de o parte,
contemplaţia celor trei eremiţi – această putere de
interiorizare, de corespondenţă cu absolutul –, iar pe de
altă parte, un sfînt militar, unul care făcea parte din
acea armată celestă, căreia i-au corespuns pe pămînt
luptătorii Bizanţului împotriva păgînilor.”.

Pavel Chihaia a aprofundat tematica respectivă
arătînd şi că descoperirea icoanei din Curtea de Argeş
a declanşat descoperirea altor trei icoane la Mînăstirea
Cozia, toate avînd pe o faţă un sfînt militar, iar pe
cealaltă faţă, sfinţi eremiţi. La care eu am remarcat
următoarele: 

„Îmi permit două observaţii. În primul rînd, pe o
faţă a icoanei sunt nişte sfinţi asceţi. Te-ai fi putut
aştepta ca pe faţa cealaltă a icoanei să fie un luptător
laic, un războinic. Interesant pentru mine este faptul că
partea dinamică este ea însăşi aureolată sau ea însăşi
este în zarea sfinţeniei. Deci nu este vorba de un duh
războinic laic în contrast cu duhul contemplativ, ci de
contemplaţie în contrast cu acţiunea pusă ea însăşi în
slujba sfinţeniei, am putea spune.”.

Şi Pavel Chihaia a schiţat fundalul istoric de la
vremea aceea, în preajma pătrunderii temporare a
Imperiului Otoman în Europa Centrală prin victoria
repurtată la Mohacs şi bariera pe care au pus-o Ţările
Române împotriva Semilunei, reverberaţiile cultural-
religioase care însoţeau această împotrivire, în acea
epocă a lui Neagoe Basarab, printre care şi prezenţa
învăţăturii şi a practicei isihasmului. Vintilă Horia a
cărui inspirată contribuţie depăşeşte ca atare cadrul
acestui referat a afirmat: „Eu sunt foarte de acord cu ce
a spus domnul Chihaia şi preocupările lui merg poate
pe un drum paralel cu preocupările mele în momentul
de faţă.”. Era în noiembrie 1982.

În 1988, la Madrid, a apărut o carte fundamentală a
lui Pavel Chihaia sub titlul Immortalité et
décomposition dans l’art du Moyen Age, care a atras
atenţia nu numai a cercurilor de specialitate, şi în care
Pavel Chihaia arată şi interpretează evoluţia concepţiei
despre viaţă şi moarte în civilizaţia occidentală, între
secolul al XII-lea şi al XIV-lea. Despre această lucrare
în care erudiţia se întîlneşte cu intuiţia cercetătorului,
pe urmele unei evoluţii care priveşte atît istoria culturii
cît şi relaţia dintre mentalitatea religioasă şi geneza
spiritului timpului, cu consecinţe de durată pentru
societatea şi gîndirea occidentală, am purtat o
convorbire transmisă la Radio Europa Liberă. Premisa
lucrării argumentată magistral de Pavel Chihaia este că
la baza acelei evoluţii s-a aflat iscarea unei tensiuni de
repercusiuni istorice între călugării franciscani şi
ordinele cavalereşti. La sfîrşitul convorbirii spuneam
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următoarele, mulţumindu-i lui Pavel Chihaia: „Am
citit această carte cu un interes şi o vibraţie aparte.
Există o aprofundare a unor teme istorice cu
instrumentar ştiinţific, dar totodată relevînd interesul
existenţial şi filozofic (cel ce depăşeşte planul istoriei)
cu care putem fi confruntaţi şi în contextul civilizaţiei
noastre. Avînd poate un foarte accentuat simţ al
vremelniciei putem înţelege mai bine acele momente în
care ni se înfăţişează risipirea pămîntească. Aici aş
vrea să fac o precizare: ceea ce am apreciat în cartea
dumitale a fost faptul că aprofundînd această temă a
descompunerii, rezultată dintr-o tensiune, nu o faci
într-un mod în care să se uite fundalul metafizic , al
unei transfigurări, dincolo de slăbiciunile şi trecerile
pămînteşti. Ne dăm seama că cei care au creat, trăind
cu intensitate înfăptuirea acestor monumente  in
transis, aveau aspiraţia şi poate speranţa că dincolo de
risipire există momentul celălalt, final, care nu se poate
pierde, al dărniciei divine, care va reconstitui
arhetipurile, va învinge descompunerea. În sensul
acesta nu apare nicăieri în cartea dumitale, o disperare
definitivă. Mărturisesc o reacţie proprie, a lectorului
care nu a urmărit numai analiza istorică, fiind
preocupat şi de soarta spirituală a omului de ieri şi de
azi. Pavel Chihaia îţi mulţumesc pentru discuţie.”.

Atît scriitorul cît şi istoricul culturii Pavel Chihaia,
care era bine informat de timpuriu asupra literaturii
moderne, nu a avut nici gustul şi nici tentaţia
cunoscutelor jocuri cu absurdul sau vreo hipertrofie a
percepţiei obsesive a unor forţe haotice şi de
dezintegrare. Privit retrospectiv drumul lui a fost, chiar
atunci cînd s-a întîlnit cu adversităţi şi represiuni, acela
al efortului neîncetat de căutare şi împlinire a unei
opere autentice. Cînd a trebuit să procedeze la
schimbarea proiectului lui constructiv de la literatură la
istoria culturii este o constatare esenţială aceea că şi pe
noul tărîm, acela ştiinţific, a preluat în noua direcţie şi
creativitatea şi forţa  lui stilistică cu rol integrator
pentru realizarea de data aceasta a unei opere nu
literare, ci ştiinţifice. Această virtute armonizatoare şi
acest echilibru rezultat dintr-o coincidenţă a acelor
două înzestrări ale lui, au fost însoţite şi de concepţia
lui Pavel Chihaia despre rolul omului în societate şi
grija pentru binele patriei. A aderat dintr-un început
pentru o concepţie democratică integratoare şi bine
cumpănită. Dar, bine înţeles, explozivă în raport cu
ideologia şi dictatura comunistă. De aici s-a tras şi
exilul lui Pavel Chihaia. Cînd acesta s-a încheiat odată
cu prăbuşirea regimului comunist, Pavel Chihaia s-a
grăbit să plece la  Bucureşti pentru o vizită, între 22 şi
27 ianuarie, 1990, avînd mai multe ţeluri: să transporte

alimentele şi medicamentele de ajutor colectate
împreună cu minunata lui soţie, Maria Ioana,
admiratoare şi sprijinitoare iubitoare a continuării
operei lui, să propună interviuri pentru Europa Liberă
unor exponenţi de înaltă ţinută ai culturii şi
spiritualităţii româneşti şi să transmită mesaje unor
edituri bucureştene (de pildă Meridian, Univers) din
partea unor edituri româneşti din exil.

Interlocutorii lui Pavel Chihaia întruneau o
sumedenie de direcţii, vocaţii, mesaje, împliniri,
peripeţii autoriale şi politice, contrarieri ori încîntări.
De la Gabriel Liiceanu, Nicolae Manolescu, Ana
Blandiana şi Petru Creţia la Şerban Papacostea,
Alexandru Elian, Ion Negoiţescu şi de la Barbu
Cioculescu, Mihai Şora, Alexandru Paleologu pînă la
Dumitru Stăniloae şi alţii.

Ce s-a întîmplat atunci sparge multe şabloane
istorico-politologice, căci între exilatul de pînă acum şi
cei de care îl despărţise mai mult de un deceniu de
restricţii şi cortină de fier, convorbirea a început ca şi
cum nu ar fi fost niciodată întreruptă sau parcă cei în
cauză s-ar fi despărţit numai de ieri, chiar dacă aveau
atît de multe să-şi spună şi să-şi propună. Să fie la
mijloc minunea comunicativităţii româneşti, modul
unic al românilor de a fi imuni la ideologia marxist-
leninistă, nonşalanţa valahă cîndva nepusă la socoteală
de cotropitori, poate chiar pecetea cît de diafană a
spaţiului mioritic? Dar, oricum, cel care a destupat
ulciorul fermecat a fost Pavel Chihaia. 

Aş vrea să închei această grăbită preumblare
printre gîndurile, cărţile, întîlnirile, convorbirile,
amintirile cu şi despre Pavel Chihaia, pe care îl
sărbătorim astăzi în lumina personalităţii şi dărnicii lui
creatoare şi a meritelor sale faţă de România profundă,
cu cîteva cuvinte ale lui însuşi, citate din cartea lui
dedicată convorbirilor de la începutul lui 1990 cu cele
douăzeci de personalităţi din Ţară:

„Ce legătură să existe între primul meu roman – un
roman maritim a cărui acţiune se petrece în portul
Constanţa şi pe care l-am publicat în 1947 – , cartea
mea despre reprezentările cavalerilor în zorii
Renaşterii – scrisă în 1977 – şi cartea despre Revoluţie,
care se tipăreşte acum ?

Nici o legătură. Sînt popasuri din itinerarul unui
scriitor român al «generaţiei pierdute».

Dar în aceste sfîşieri nu există oare ceva care
depăşeşte ţelurile omeneşti şi tinde spre absolut?”
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Aşa cum vedem, omul de astăzi deplînge
adesea starea în care se află. De pildă, lipsa unui
bun mers al lucrurilor, eventual a unei ordini în
acest spaţiu de viaţă. Îl auzi mereu vorbind despre
aşa ceva, indispus şi chiar descurajat. Asemenea
lamentaţii s-au auzit şi altădată, în alte intervaluri
de timp, însă acum le afli la tot pasul. Uneori
însoţesc din umbră lehamitea cotidiană. Alteori
tind să capete gravitatea unui memento, ca şi cum
te-ar face atent la iminenţa unui sfîrşit sau a unor
stranii schimbări. 

Nu e simplu de înţeles ce ar dori totuşi acela
care vede astfel stările de lucruri. Doar o anumită
ordine – mai bine spus, rînduială – în lumea vieţii
sale? Însă ştie oare ce anume îi pregăteşte propria
aşteptare? Căci poţi întîlni uşor o ordine
indiferentă, repetitivă sau mecanică. Eventual una
ce erodează resursele creative ale omului. Chiar
aberantă, precum cea care, cenzurînd orice act
liber, desfigurează cursul firesc al vieţii. Multe
forme de supunere şi teroare uzează de puterea
ordinii instituite. La fel şi încercările de a impune
un regim de viaţă asemeni celui cazon. Cu toate
acestea, există o nevoie de ordine – sau de
rînduială – în lumea trăită. Omul caută aşa ceva,
fiecare avînd pentru sine o imagine încurajatoare a
ceea ce caută. Nu doar viaţa cotidiană şi limbajul
obişnuit fac evidentă o asemenea năzuinţă. Ştim
bine că discursul savant, mai ales în ultimele
secole, acordă ideii de ordine o relevanţă aparte.
Insistă enorm asupra posibilităţii acesteia, uneori
inexplicabil de mult. Caută cu orice preţ să vadă –
eventual să facă loc, să instituie – o posibilă ordine
în lumea vieţii. Cîteva din marile utopii moderne
se leagă de o asemenea căutare obsesivă. Cum s-ar
putea ea înţelege, ce anume o susţine în economia

vieţii mentale? Hans-Georg Gadamer, bunăoară,
crede că un asemenea lucru nu se petrece gratuit.
Nici întrucît ar fi vorba de ceva indubitabil, ideea
ca atare poate trezi destule îndoieli şi întrebări.
Însă, dincolo de toate acestea, ea răspunde nevoii
de sens sau de orientare în lumea vieţii (cf.
Moştenirea Europei, I). Tocmai posibilitatea
sensului ar fi vizată în ultimă instanţă. Cei care
vorbesc cu încredere sau chiar cu exaltare de o
anumită ordine – în sfera cunoaşterii şi a vieţii
comune – au convingerea că aceasta face posibil
un sens. 

Însă explicaţia de mai sus nu se verifică
întotdeauna. Vedem adesea cum sensul – mai ales
ca simţ al vieţii şi orientare liberă de sine – devine
posibil prin însăşi confruntarea cu o ordine dată.
Caută să se elibereze de aceasta, eventual să-i dea
la iveală golul imens pe care-l ascunde. Cu fiecare
act liber – în accepţiunea proprie a cuvîntului –
devine sesizabil acest lucru. Iar cînd e vorba de
vocaţie, în viaţa morală, în artă sau în experienţa
religioasă, evidenţa lui poate fi copleşitoare. Nu
mai poţi spune atunci că sensul celor asumate
presupune ordinea dată sau se sprijină pe aceasta. 

Doar că ambele variante de mai sus descriu
simple posibilităţi logice. Aşadar, abstracte sau
pure. Situaţiile reale, însă, ne apar de obicei
impure. Pot ilustra simultan două sau mai multe
posibilităţi, unele complet opuse. Sensul lor – cînd
se poate vorbi de aşa ceva – va fi cel mai adesea
impur. Epifaniile lui devin vagi, greu sesizabile.
Totul se petrece ca atunci cînd răspunsul cuiva din
depărtare s-ar lăsa auzit doar odată cu ecourile
sale, mereu reluate, unele devenindu-ţi străine. Sau
ca atunci cînd unul şi acelaşi verset ar fi citit
simultan de aproape toţi cei din jur, fiecare cu
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vocea şi cu ritmul său. Însă gîndirea noastră
preferă să simplifice lucrurile. Vrea să vadă clar o
posibilitate sau alta, o tendinţă sau alta, pe care o
discută apoi ca şi cum ar fi reală. Nu întîmplător
disputele filosofice se duc mai ales între cei care,
deşi asumă simple posibilităţi („clare şi distincte”),
le tratează în felul unor stări reale. Cele aflate în
discuţii pătimaşe fie nu au trup, viaţă întrupată, fie
au doar în potenţă. În consecinţă, ceea ce
realmente întîlneşti în lumea vieţii, precum făptura
întrupată a omului şi întîmplările trăite de la o zi la
alta, nu mai contează decît, probabil, ca expresii
contingente. Dacă aş prelua un termen din
disputele cristologice de altădată, aş spune că
filosofia suferă adesea de docetism; realitatea
carnală a lucrurilor e privită ca şi cum ar fi
aparentă, spre a fi lăsată undeva în umbră. Aşa
cum, pentru unii interpreţi de altădată, naşterea şi
trupul lui Hristos ar fi fost aparente, El ar fi suferit
şi ar fi murit doar în aparenţă.

Literatura poate oferi bune exemple cu privire
la epifaniile ambigue ale sensului. Proza clasică,
de pildă, pare să ilustreze uneori prima variantă
(„sensul presupune o anumită ordine”). Cîtă vreme
cele narate au o succesiune, un curs în care fiecare
secvenţă se leagă de celelalte, sensul pare dator
unei ordini discursive. Iar aceasta poate fi
recunoscută cu aproape orice tradiţie clasică. E
valabilă, probabil, pentru oricine consideră că
există o măsură în lucruri şi limite ale acestora1.
Însă aceeaşi proză poate să ne surprindă, să apară
liberă faţă de logica amintită mai sus. De exemplu,
în Stăpîn şi slugă, de Tolstoi, survin pe neaşteptate
discontinuităţi stranii, fracturi ce modifică atît
ritmul celor narate şi ordinea lor temporală, cît şi
portretul unor personaje. Vasili Andreici, un
negustor de la ţară, se vede satisfăcut de cîte face
şi rezolvă, de posesiunile sale şi de prestigiul
cîştigat în ochii celorlalţi. Nu-l prea reţine soarta
celorlalţi, ţărani săraci sau slugi obişnuite. Toate
acestea pînă în ziua cînd, voind să ajungă într-un
alt tîrg împreună cu slujitorul său, e surprins pe un
cîmp pustiu de viscolul iernii. Nu mai află atunci
nici o cale, pustiul ameninţînd din toate părţile.
Deodată se întîmplă cu el ceva neverosimil.
Revine întîmplător lîngă slujitorul pe care îl

părăsise, îl caută şi îi vorbeşte cu mare blîndeţe,
are grijă să nu moară de frig, recunoaşte cu privire
la sine că-i este frică şi că este un om slab. Resimte
atunci, ca din senin, o bucurie pură, aude ceva în
felul unei chemări din altă lume şi, eliberat de
toate, se lasă cuprins de acea chemare şi de odihna
unui somn nesfîrşit. Aşadar, vieţi diferite ale unuia
şi aceluiaşi om. Dacă sensul de primă instanţă e
dator unei anumite ordini, bunăoară voinţei de
posesiune a celui care se vede stăpîn peste lucruri
şi oameni, la un moment dat totul e lăsat în urmă.
Se naşte o stare de spirit complet diferită, ce
dislocă ordinea iniţială cu întreaga ei vanitate.  

Literatura de inspiraţie gnostică pare să
ilustreze a doua variantă: „sensul nu presupune o
ordine dată, dimpotrivă”. Fiind dată, ordinea
înseamnă mai curînd captivitatea sau negaţia
sensului. Reprezintă locul de unde acesta, atît cît e
posibil, trebuie să se salveze. Gnoza lui Marcion
din Sinope, de exemplu, vede în ordinea acestei
lumi ceva căzut şi întunecat. Dovada absolută ar
constitui-o însăşi prezenţa răului şi a suferinţei,
faptul că nu sînt întîmplătoare, ci înscrise în chiar
substanţa acestei lumi. Eliberarea o aduce tocmai
războiul cu ordinea dată, avînd în faţă exemplul
Celui care s-a jertfit pentru salvarea omului. Însă
gnosticul nu urmează doar calea revoltei, căci va
distinge între dumnezeul acestei lumi, creator
deficitar sau pervers, şi Dumnezeu cel bun, care
transcende totul şi în lumina căruia sufletul
omenesc se poate salva. Distinge aşadar între două
ordini, una căzută şi o alta pură, neatinsă de timp.
Unele scrieri ale lui Albert Camus par inspirate de
literatura gnostică, de pildă Străinul sau Mitul lui
Sisif. Scrierea din urmă, cum ştim, anunţă imediat
prăpastia dintre om şi lumea vieţii. „O lume pe
care o poţi explica, chiar cu argumente discutabile,
este o lume familiară. Dimpotrivă, într-o lume
lipsită dintr-o dată de iluzii şi de lumină, omul se
simte un străin. Exilul lui e fără scăpare, de vreme
ce-i lipsit de amintirea unei patrii pierdute sau de
speranţa într-un pămînt al făgăduinţei. Sentimentul
absurdului nu-i decît divorţul acesta dintre om şi
viaţa sa, dintre actor şi decorul său” (traducere de
Irina Mavrodin, 1969). Camus pare mai sceptic
decît unii gnostici, căci exilul omului în această
lume nu cunoaşte o salvare de felul celei
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religioase. Omul modern, în numele căruia
vorbeşte, ar fi pierdut pînă şi „amintirea unei patrii
pierdute”. Lumea dată, cu ordinea ei indiferentă,
ostilă, l-ar lăsa nu doar fără o raţiune de a trăi, ci şi
fără iluzii. 

Însă acest scenariu nu exclude un altul mult
diferit. O spusă de provenienţă stoică – dacă nu
cumva mai veche – e întîlnită uşor şi astăzi, anume
că omul alege ceea ce-i este dat să fie. Ideea pare
perfect contradictorie. Afirmă în fond că sensul,
deşi se înscrie într-o ordine elementară, este deplin
liber. Deşi răspunde celor date, se naşte prin
alegere personală şi liberă. În această privinţă,
există o frumoasă povestioară pe care Rudolf Otto
o preia din paginile unui vechi comentator, anume
Beidhavi2. «Asrael, îngerul morţii, trecînd odată
prin faţa lui Solomon, şi-a îndreptat privirile spre
unul dintre însoţitorii regelui. „Cine-i acesta?”,
întrebă omul. „Îngerul morţii”, răspunse
Solomon. „Mi se pare că se uită la mine”, spuse
cel dintîi, continuînd: „Porunceşte, dar, vîntului să
mă ia şi să mă ducă în India”. Solomon făcu acest
lucru. Atunci îngerul morţii spuse: „Dacă l-am
privit atît de lung, era din pricina mirării, fiindcă
mi s-a poruncit să-i aduc sufletul din India, cînd el
se afla de fapt lîngă tine, în Canaan”». Beidhavi
aduce în faţa noastră suveranitatea voinţei divine,
care, desăvîrşită fiind, îi lasă omului libertatea de
alegere. Voinţa lui Dumnezeu nu anulează voinţa
liberă a omului, dimpotrivă. Ar putea fi numită
predestinare, însă una ce „presupune, ca element
menit să o scoată în relief, tocmai liberul arbitru”
(Sacrul, §14, traducere de Ioan Milea). În definitiv,
actul omenesc e liber în aceeaşi măsură în care
presupune voinţa divină. Să revedem o secvenţă
din această povestire, rugămintea sinceră a
slujitorului: «„Porunceşte, dar, vîntului să mă ia şi
să mă ducă în India”. Solomon făcu acest lucru».
Dorinţa lui de a se îndepărta cît mai mult de locul
întîlnirii cu moartea e ascultată imediat, împlinită
de Solomon prin însăşi graţia divină, fără ca totuşi
să poată fi anulată clipa morţii, soarta lui de
făptură muritoare. Dorinţa slujitorului, aparent
potrivnică ordinii create, se împlineşte în acelaşi
timp cu ceea ce era prevăzut în această ordine. O
situaţie complet paradoxală, aşadar. 

Ideea că actul liber nu exclude credinţa în

providenţă, ci, dimpotrivă, o presupune, va fi greu
acceptată în gîndirea europeană modernă. Nu pare
logică, de fapt nici nu este pe măsura logicii
uzuale, cîtă vreme omul s-a obişnuit să situeze
orice ordine, inclusiv cea originară, divină, în
opoziţie cu actul liber. Aş da aici un singur
exemplu. Schopenhauer, vorbind despre libertatea
voinţei, avea să spună că omul poate să facă tot ce
vrea, tot ce doreşte, doar că lucrul voit e determinat
cu o anume necesitate, stă inevitabil sub legea
cauzalităţii. Ceea ce dorim se leagă nemijlocit de
un trup şi de o lume trăită, iar lucrul voit face el
însuşi parte dintr-o lume. Deşi trăim cu impresia
unei reale libertăţi, actul de voinţă se află în
dependenţă de ceva străin nouă (Despre libertatea
voinţei, II). Aşa cum vedem, paradoxul admirabil
pe care ni-l redescoperă Beidhavi nu are loc în
această viziune modernă.

Povestea însoţitorului lui Solomon ne lasă a
înţelege şi altceva. Ne spune, indirect, că niciodată
nu e în joc o singură sursă a sensului. Puterea
omenească de alegere nu lucrează singură. Nu este
singură nici măcar în cazul unor gesturi sau
cuvinte obişnuite, cu atît mai puţin în cel al
orientării noastre în lume. Mai curînd avem de-a
face cu o confruntare, o continuă dispută, în parte
neştiută celui în cauză. Eventual, cu un dialog,
chiar şi atunci cînd lucrurile se petrec în
singurătate.

Note:
1. Umberto Eco, bunăoară, împărtăşeşte această idee

(cf. Interpretare şi suprainterpretare, 1). Ar fi fost clar
exprimată încă de Horaţiu, în Satire, I, 1: „Există o
măsură în lucruri, există pînă la urmă hotare sigure,/
Dincolo şi dincoace de care nu poate dăinui ceea ce e
drept” (traducere de Eugen Munteanu, 1996).

2. Către anul 1286, învăţatul Beidhavi (sau
Baydawî) compune un amplu comentariu la Coran şi un
compendiu intitulat Matîli’ al-anwîr („Răsăriturile
luminilor”), influenţa sa fiind mare în secolele care au
urmat.
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Efectul diabolic al dezbinării introdus de linguşitor,
prin injustiţia favoritismului urmărit în interesul său.

* 
Eşti înclinat în genere a acorda o mai mare atenţie

unui om cu care intri în contact de mai multe ori.
Veleitarii nu pierd din vedere acest fapt, solicitîndu-ne
insistent, fie şi cu cerinţe aparent neutre. 

* 
„Politeţea e indiferenţa organizată” (Valéry). 

* 
A.E.: „Despiritualizare. Viaţa lăuntrică e

descompusă piesă cu piesă, aidoma unui motor suspect
de rea funcţionare. Citesc cuvintele unui psiholog al
nostru actual, universitar, după care iubirea n-ar fi decît
un fenomen de tulburare compulsiv obsesională. Aşadar
pe fundalul robotizării triumfale, iubim căzînd în
patologic”. 

* 
Prima expoziţie de pisici din lume are loc la Londra,

în 1871. Un grup de iubitori ai acestui animal aduce în
cadrul ei 170 de exemplare. După 18 ani, de trei ori mai
multe feline sînt prezentate în faţa unui public de 20.000
persoane. 

* 
Confesiunea unui autor implică o participare sacrală

a Celuilalt. A unui Celălalt virtual care înţelege şi
absolvă. Harul confesorului nu e neapărat clerical.
Scriem, recunoscînd implicit situaţia. 

* 
A.E.: „Stresul trudei literare, explicabil inclusiv prin

faptul că aceasta suspendă oralitatea, lipsindu-l astfel pe
autor, sub durata efectuării sale, de o calitate de
căpetenie a fiinţei umane. Paradoxal, comunicarea cea
mai subtilă, devine un soi de pandant al comunicării
celei mai elementare, limbajul gestual”.

*
Elaborarea unui text literar, are, evident, un început

şi un sfîrşit. Dar nu cumva s-ar putea inversa celebra teză
a lui Valéry cu privire la primul vers, „inspirat”? Mai
curînd începutul e aleatoriu, iar sfîrşitul e cel ce revelă
eventuala „inspiraţie”. Vezi tu însuţi, cu oarecare uimire,
ce-a rezultat din efortul tău.

*
Hilofobie: teamă patologică de trecere prin pădure. 

*
„Anumiţi filosofi, ca Renouvier, consideră că tot ce

este perfect este finit, şi că infinitul este o imperfecţiune.
Este concepţia filosofiei antice, care este justă dacă o
aplicăm la infinitatea cantitativă, dar nu este dacă o
aplicăm la infinitatea calitativă. Eternitatea, care este
această infinitate calitativă, reprezintă soluţia
paradoxului timpului, vindecarea de răul timpului. Or
eternitatea se situează în afara obiectivării. În lumea
obiectivată nu se manifestă decît infinitatea cantitativă,
timpul divizibil, care se măsoară în unităţi matematice.
Timpul nonobiectivat care domneşte în interiorul
existenţei nu este un timp numeric. (…) Fericiţii nu
socotesc orele. O suferinţă este resimţită ca eternitatea
unui chin infernal. Fiecare ştie cum se accelerează
timpul sau se încetineşte după intensitatea vieţii, după
evenimentele care umplu existenţa umană. Caracterul
matematic al timpului îşi pierde atunci orice semnificaţie
şi existenţa umană se eliberează de ceas şi calendar.
Dacă observăm atît de atent scurgerea orelor, este pentru
că nu sîntem deloc fericiţi, ci foarte adesea nefericiţi” (N.
Berdiaev).

*
Am întîlnit opinia unui tînăr prozator cum că lirismul

s-ar afla în opoziţie cu eposul. Dar în fapt lirismul nu se
extrage din epos? Eposul e zăcămîntul care îl conţine,
stratul său genetic. Copilăria nu poate fi decît epică,
lirismul ivindu-se ca un semnal al disocierii fiinţei de
lume, în adolescenţă şi în tinereţe. Nu mai puţin putem
resimţi eposul cum o prestigioasă ancestralitate afectivă.

* 
Limita căinţei: ruşinea faptului că te ruşinezi, ruşinea

ruşinii ruşinii ş.a.m.d.
*

Obsedat de idei pe care nu le poate încă formula,
pururi în stare născîndă. 

*
„Creşterea şi descreşterea partidului comunist

român: de la sirena lui Vasile Roaită la vuvuzeaua lui
Liviu Dragnea. Episodul Rovana Plumb, sau alegerea de
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sine fără abţineri ori împotriviri. În unanimitate: «La
Palatul Cotroceni cîntă cucuveaua/ Pentru Dragnea şi ai
lui sună vuvuzeaua». Alo! Alo! Se-aude?! Alo, tovarăşi!”
(Dilema veche, 2019). 

*
Adio produselor de material plastic, celor acum cu

alură indispensabilă, inclusiv a cotidienelor pungi. Unui
atare obiect îi sînt necesari nu mai puţin de 500 de ani
pentru a se descompune. Dacă va continua producţia
acestor materiale, cercetătorii apreciază că, în anul 2050,
în mări şi oceane se vor afla mai multe reziduuri din
plastic decît peşti. 

*
O religie străină poate avea cunoscuta putere de

seducţie specială a unei femei străine. 
* 

„Paroxismul prostiei îl atinge nu prostia, ci
inteligenţa” (Blaga). 

* 
A te obişnui cu ceva înseamnă a îmblînzi o faţă a

lumii, a o „domestici”.
* 

„Pe Calea Victoriei, magazinul de bijuterii şi
accesorii Firesq şi-a schimbat denumirea. Acum se
numeşte Firesc, fireşte” (Dilema veche, 2019). 

* 
Concepţia aparent de bun simţ a panteismului se pare

că nu are în prezent o suficient de largă adeziune.
Dumnezeu văzut ca un principiu seminal al lumii, „suflet
al lumii”, „demiurgul interior”, în concepţia lui
Giordano Bruno, în fapt atît de concrescut cu Creaţia Sa,
încît a-L separa de aceasta ar fi nefiresc. Iată o opinie a
lui Bergson, referindu-se la elanul vital ca fiind
Dumnezeu: „Definit astfel, Dumnezeu nu are nimic
prefabricat: El este viaţa, acţiunea, libertatea
neîntreruptă. Iar creaţia, concepută astfel, nu e un mister;
o simţim noi înşine cînd acţionăm liber”. A. E.: „Pînă şi
un materialist precum Thales n-a rostit, extatic, conform
lui Aristotel: «Totul este plin de zei»?” 

*
„Cît de puţin îmi seamănă mie cea mai bună parte din

mine! Şi totuşi, poate nu greşesc prea mult, neacceptînd
să mă recunosc decît în ea” (Monseniorul Ghika). 

*
Actorul X, cultivînd atîtea cunoştinţe pe care le

contactează la tot pasul, încît pare a juca necontenit într-
o piesă cu un număr ilimitat de personaje. Actorul Y,
introspectiv, saturnian, socialmente izolat, astfel încît te
miri că mai apare pe scenă.

* 
Înveţi de zor, memorezi, inclusiv pentru a da fiinţă,

la un moment dat, consolatoarei uitări. Uitarea: o stare

absolută pe care o creem spontan noi înşine.
*

Senectute. Nevoit a trece între ceea ce s-a petrecut şi
ceea ce nu s-a putut petrece, cum pe o punte din ce în ce
mai îngustă pe care cu dificultate mai izbuteşti a-ţi păstra
echilibrul.

* 
„Millie este o pisică tărcată care îşi făcea veacul în

faţa magazinului Waitrose din Nordul Londrei. În urmă
doar cu cîteva zile pisica s-a stins din viaţă în braţele
stăpînei ei Paula Gabb, la vîrsta de 17 ani. Însă cît timp
a trăit, Millie s-a împrietenit cu întreg cartierul Barnet,
din Nordul Londrei, fiind cea mai bună prietenă a
copiilor. Practic toată lumea o iubea, aşa că la scurt timp
după ce a murit, oamenii au strîns 1.800 de lire sterline
şi au depus o cerere la Primărie pentru aprobarea unui
monument dedicat pisicii” (Click, 2019). 

* 
Micile frînturi de absurd strălucitor cu care se

împodobeşte raţiunea, astfel cum femeile se împodobesc
cu bijuterii.

* 
Din perspectiva religiei, spaima de moarte e

produsul dubiilor de care nu sîntem scutiţi. Se zice că
marii credincioşi trec supremul prag într-o stare de
beatitudine. Dar există şi fenomenul de bagatelizare a
sfîrşitului obştesc, circumstanţă ce favorizează
sinuciderile. Nu o dată acestea sînt asumate de persoane
cu o viaţă interioară redusă,  de inşi „prozaici” care se
avîntă în necunoscut cu simţămîntul că n-au ce pierde
nici aici, nici dincolo (afacerişti păguboşi, escroci, femei
uşoare etc.). Intervine o demonie a banalităţii. În tot mai
mare măsură s-ar părea că Demonul doreşte a se prezenta
actualei umanităţi sub înfăţişări şterse, anodine (v.
Hannah Arendt). Moartea nu devine astfel şi ea un cîmp
predilect al manifestării Demonului? 

*
Culmea stoicismului. Socrate ar fi învăţat un cîntec

nou, chiar în timp ce i se prepara cucuta. 
*

Senectute. Micile satisfacţii cu care te-ai obişnuit,
tabieturile te părăsesc rînd pe rînd, aidoma unor
cunoştinţe amabile ce, realizîndu-ţi oboseala, se retrag
spre a-ţi îngădui odihna. Dar… pînă la ce limită? 

*
Puţinul e adesea mai rezistent în faţa Neantului decît

multul. Din disperare, din viclenie, din orgoliu? 
*

„Marilyn Bersey, din Isle of Wight, trăieşte a doua
tinereţe! La 71 de ani, ea s-a făcut dansatoare de cabaret
cu numele de scenă de Foxy La Mer. Septuagenara spune
că s-a apucat de cariera artistică pentru a scăpa de
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depresie. După ce i-a murit soţul, iar copiii i-au zburat
demult din cuib, pensionara se simţea inutilă. Se
îngrăşase şi începuse să se îmbolnăvească. De cînd
dansează, a slăbit şi se simte din nou bine” (Click, 2019). 

*
Ce tip de credinţă intimă e preferabilă? Una

continuă, într-o grijuliu-permanentă egalizare cu sine,
sau una neglijent-intermitentă, cu sincope care fac
posibilă bucuria regăsirii? A.E.: „Credinţa care ţi se dă,
colega! Aici nu încape alegere”. 

*
Stări care se epuizează, altele care le succed, derivate

fiind din ele, dar cu aspectul promiţător al unor
rudimente. 

* 
Pe treapta cea mai de jos a dispreţului, dispreţul faţă

de alteritate în genere.
* 

„Trăiesc în stranietate. Cufundat în straniu. Nu
trăiesc în normal, normalitatea. Nu trăiesc în normal. Nu
cunosc noţiunea de «normal». Nu, nu, n-o înţeleg. Totul
mi-e străin. Afară de momentele cînd uit, cînd uit de
mine. Toate astea nu sînt «naturale», nu pot fi naturale,
toate astea, toată lumea asta, tot ce mi se înfăţişează ca
lume «nu vine de la sine». Cum a putut lumea, cum a
putut existenţa să-mi pară, cea mai mare parte a timpului,
«naturale, normale»?! Numai din rutină. Totul e
anormal, existenţa, creaţia nu pot ţine de normal.
Normalul este, se face, cînd capeţi obişnuinţa a ceea ce
este normal. Adaptezi inadaptabilul, cîteodată. Sau te
adaptezi la inadaptabil” (Eugène Ionesco). 

*
Aparenta neglijenţă a vieţii, aerul său de veşmînt cu

nasturii descheiaţi şi cu pulpanele fluturînd în vînt.
Cochetăria cu care îşi ascunde structurile ordonatoare,
recurgînd la improvizaţie, aproximaţie, imprevizibil. 

* 
Subtilităţile spiritului, astuţii sublimate în lupta cu

existenţa.
*

De-atîtea ori o timiditate a cuvîntului înaintea
spiritului. Nu puţine momente ale acestuia rămîn astfel
nonverbale, constituind o pierdere pentru cuvînt, nu
pentru spiritul cel echivalent cu sine însuşi. 

*
„Un porumbel voiajor, dresat în Belgia, vedetă a

concursurilor columbofile, a fost vîndut cu peste 1,25
milioane de euro. A devenit, în urma acestei licitaţii,
pasărea cea mai scumpă din această specie din lume. Se
pare că a cumpărat-o un colecţionar chinez”. (Dilema
veche, 2019). 

* 
20 martie, Ziua mondială a vrăbiilor. 

*
Aspiraţia „tehnică” a unui artist plastic spre un

univers finit. „În seara asta privesc cerul înstelat pentru
prima oară după mai bine de un an. Mi se pare mic. Oare
cresc eu sau universul se micşorează? Sau poate şi una,
şi alta? Cîtă deosebire faţă de contemplările siderale atît
de dureroase din adolescenţă. Prin ele mă simţeam
absolut fărîmiţat, topit în elementul în care credeam la
modul romantic pe vremea aceea: insondabilele,
infinitele imensităţi ale cosmosului. Eram stăpînit de
melancolie fiindcă tot ce simţeam era absolut nedefinit.
Acum, dimpotrivă, emoţiile mele sînt atît de definibile,
încît le-aş putea face mulajul. Pe loc mă şi hotărăsc să-
mi comand unul, din ghips, care să reprezinte cu
maximum de fidelitate emoţia contemplării bolţii
celeste. Sînt recunoscător fizicii moderne, că şi-a
confirmat, prin cercetările sale, această plăcută idee,
sibaritică şi absolut antiromantică: «spaţiul este finit».
Emoţia mea are forma perfectă a unui continuum cu
patru feţe, ea are însăşi tandreţea cărnii din care e
plăsmuit Universul” (Salvador Dali).

*
Poezia nu se situează la etajul inteligenţei. Apare în

optica noastră fie deasupra, fie dedesubtul acesteia. De
unde dificultăţile de politeţe ale dialogului dintre
inteligenţă şi poezie. 

*
Cînd zeifici fiinţa unui creator, îţi vine mai lesne să

te regăseşti pe tine însuţi prin mijlocirea acestui cult
decît atunci cînd îl percepi drept un semen al tău
(exemplu intim: relaţia mea cu Blaga). 

*
A.E.: „«Orice miracol durează trei zile», iată de ce

de-atîtea ori resimţim viaţa ca o banalitate iremediabilă”. 
*

Anozoognoză: incapacitatea patologică de a-ţi da
seama de starea în care te afli. 

*
Un dar imprevizibil are un caracter genuin, pe care

un dar aşteptat şi-l pierde, intrînd în speţa cauzalităţii. 
*

„Vanitatea noastră ar dori ca, din tot ceea ce facem,
tocmai lucrul care ne reuşeşte cel mai bine să fie
considerat cel mai greu de realizat. Asta explică originea
multor sisteme morale” (Nietzsche).

*
Lucruri care tac, lucruri care vorbesc, dar al căror

glas e foarte rar audibil. Cele dintîi fac posibilă, zi de zi,
viaţa, cele din categoria a doua fac posibilă, în clipe
speciale, poezia.
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Nu a fost nimic mai firesc, în Anul Centenarului
unei Românii milenare, decît să ne răscolim memoria,
să ne evocăm eroii pentru pilda prezentului şi să ne
întrebăm uimiţi, dar pe bună dreptate, aşa cum a făcut-o
un alt mareşal, francez, la o ceremonie regală, cu eroul
nostru lipsă: 

Dar unde este generalul?
Mai explicit, este vorba de jenanta scenă, intrată

deja în istorie, pe care atît de bine o descriu Grigore
Stamate şi Mihai Hodorogea – autorii impresionantei
monografii Viaţa Mareşalului Prezan. Dar, să lăsăm să
vorbească mai bine memorialiştii... „[...] Cu ocazia
aniversării a cinci ani de la victorioasa bătălie de la
Mărăşeşti, în iulie 1922, [...] Mareşalul Foch, somitate a
Primului Război Mondial, a fost invitat să ia parte la
festivităţile organizate cu acest prilej, în România.

În mulţimea personalităţilor prezente erau mai toate
figurile politice şi militare de la ordinea zilei. Dar,
Mareşalul Foch căuta pe cineva anume, pe cineva de al
cărui nume se lega întreaga campanie românească din
Marele Război, îl căuta nerăbdător pe generalul ce
condusese mai toate operaţiunile militare româneşti.
Surprinzător, pentru el, acel cineva, acel mare general
nu se regăsea pe lista participanţilor. Nedumerit de
situaţie, a întrebat cu glas tare: „Unde este Generalul
Prezan?

Vroiesc a vedea ce mai face şi cum se mai prezintă
unul dintre cei mai mari strategi ai Primului Război
Mondial, cel căruia Antanta, ca şi România, îi datorează
atît de mult!”.

Peste asistenţă s-a aşternut o linişte, deopotrivă de
stînjenitoare şi acuzatoare. Nimeni nu a putut da un
răspuns şi nici nu s-a mai încumetat cineva să
improvizeze vreo motivaţie.

Mareşalul aliat a clătinat trist din cap şi nemulţumit
a reamintit oamenilor politici şi militarilor prezenţi la
festivitate, că: „o ţară – fie ea mare sau mică –
întotdeauna, este judecată după cum ştie să-şi cinstească
eroii”.1

De fapt, prin aceste cuvinte, ilustrul mareşal francez
Ferdinand Foch a spus totul! Poate voi înşira aici

cuvinte mari, dar este de datoria noastră morală să nu
fim autişti şi să căutăm permanent în minţile şi în
inimile noastre răspunsul sacramental: Unde este, dacă
mai este şi cît mai este din gloria, faptele şi testamentul
mareşalului Constantin Prezan (1861-1943)? Or, cîtă
recunoştinţă rămîne în zilele şi faptele urmaşilor săi, în
ritmurile fiinţiale ale României moderne…

*
Aşadar, unde este Mareşalul Prezan?
Fireşte că primul gînd se îndreaptă cu pietate spre

cele două cruci de piatră din creştetul Movilei de
deasupra Conacului Mareşalului Prezan, tronînd
înălţimile şi împrejurimile îndepărtatei Schinetea,
Dumeşti din judeţul Vaslui. Două triste şi modeste
simboluri creştine sub care odihnesc osemintele
pămînteşti ale soţilor Prezan, la umbra dumbrăvii de
stejari seculari, sub ninsoarea florilor de tei şi sub
clipocitul stelelor în noapte.

Că ansamblul memorial în întregime, intrat în
patrimoniul naţional, ar merita o atenţie sporită din
partea autorităţilor, e o altă temă, pe care am abordat-o
în alte împrejurări şi nu voi desfăşura-o în acest context.

Într-un efort imaginar de reconstituire a
personalităţii Mareşalului va trebui să parcurgem mai
multe itinerarii în spaţiu şi timp. Pentru că – 

Viitorul şi trecutul
Sînt a filei două feţe,
Vede-n capăt începutul
Cine ştie să le-nveţe –
zice Glossa eminesciană.
Prin această grilă cuprinzătoare se va vedea clar că

începuturile biografiei Dumisale vorbesc de o anume
predestinare a luptătorului pentru cauza naţională,
pentru libertatea şi suveranitatea pămîntului natal.
Originile franceze nobiliare vorbesc de vocaţia
europeană a Luptătorului, iar viţa descendentă pe linia
bunicii Cassandra, fiica adoptivă a Domnitorului
Grigore Ghica, cel executat în 1777 din ordinul
împăratului austriac pentru că s-a opus anexării
Bucovinei – vorbeşte de o altă, dublă pecete nobilă, a
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marelui Oştean, care peste ani şi-a răzbunat străbunul,
readucînd Bucovina acasă, împreună cu Basarabia şi
Ardealul. 

*
Dar unde mai este Mareşalul?
Este în chemarea dîrză „Pe aici nu se trece” gravată

pe fruntea muntelui de la Slănic, Tîrgu-Ocna, sau pe
Dealul Vrîncean din Pasul Oituzului, acolo unde s-a
vărsat şi sîngele Mareşalului dintr-o rană la picior, după
explozia unui obuz rătăcit al inamicului.

Povesteşte nepoata Mareşalului, doamna Olga
Macarie: „Întotdeauna încăleca pe partea dreaptă. Fapt,
mai puţin obişnuit pentru unul care nu era stîngaci. Cînd
l-am întrebat de ce proceda aşa, mi-a spus că în timpul
războiului, în pasul Oituz, a fost rănit şi în acel loc avea
o placă care-i fixa mai bine şoldul drept.

La replica mea inocentă: „Da, bine bunicule, nu erai
tu comandantul!? Atunci, cum te-au apărat soldaţii tăi?
Ce făceau ei în tot acest timp?”, la care bunicul mi-a
răspuns atît de calm şi îngăduitor: „Soldaţii, draga mea,
apărau ţara. Iar, nu pe comandanţi, căci aceştia au
datoria să fie în mijlocul lor, să-i apere de eventuale
greşeli, ca şi de duşmani”2.

*
Posteritatea dornică să-i cunoască natura umană îl

va afla numaidecît în generozitatea dezinteresată a
Mareşalului, în investiţiile pentru şcolile din Dumeşti şi
Schinetea, în Mănăstirea Mălineşti şi Biserica din
Dumeşti cu hramul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi
Elena, renovată cu ajutorul financiar al familiei Prezan;
în întreţinerea şi modernizarea spitalului din Băceşti şi,
nu în ultimul rînd, în modernizarea Gării Feroviare
Băceşti care, pînă acum, îşi mai aşteaptă vagonul special
al Mareşalului. „Nici nu se putea numi gară ce era
înainte, iar el a făcut-o să fie ceea ce este chiar şi în ziua
de azi!, mărturiseşte doamna Olga Macarie în memoriile
Dumisale.

Drept recunoştinţă pentru toate gesturile sublime de
caritate şi de milă creştinească pentru majoritatea
comunităţilor din împrejurimile Schinetei (botezuri,
cununii, susţinute cu pluguri, vite, pogoane de pămînt
etc.) venite din partea nănaşilor Prezan, finii, cumetrii,
rudele şi toţi creştinii beneficiari de generozitatea
Oşteanului, odată cu venirea regimului comunist la
putere i-au devastat cu osîrdie Conacul, încît această
perlă muzeistică de importanţă naţională nu-şi poate
reveni nici pînă în zilele noastre…

*
Moirele zbuciumatei luni a lui decembrie 1917 au

adunat mai mulţi nori negri deasupra mult încercatei
urbe a Iaşului, pe atunci capitala României.

„Republica Sovietică Socola”, o sintagmă ironică
mai potrivită, cred, decît cea utilizată de istorici
„Republica Sovietică din Iaşi”, este o altă pagină
elocventă asupra căreia merită să ne oprim. Să mergem
la sursă: „Dincolo de această armată de nomazi, existau
în Moldova puternice organizaţii revoluţionare ale
armatei ruseşti şi primul avertisment a fost eliberarea lui
Christian Racovski din închisoare de către soldaţii ruşi.
Cartierul general al forţelor bolşevice era la Socola,
unde se ţineau tainice şi nesfîrşite şedinţe. Situaţia
guvernului era dramatică, deoarece nu avea la laşi ca
forţă efectivă decît batalionul 9 de Vînători, comandat
de lt.col. Rasoviceanu, a cărui menire era să
proteguiască şi familia regală. Într-o noapte, în preajma
Crăciunului, profesorul N. Iorga s-a pomenit cu doi
ofiţeri basarabeni, aparţinînd armatei ruseşti, care i-au
dezvăluit hotărîrile luate de Comitetul revoluţionar de la
Socola: arestarea guvernului şi a familiei regale şi apoi
proclamarea republicii bolşevice. Unul dintre ofiţerii
basarabeni era domnul Crihan, celalalt, fiind la această
oră în ţară, nu-i pot da numele. (După alte surse, putem
preciza că este vorba de Ion Buzdugan – (n.n.)). N. Iorga
a alertat pe Ionel Brătianu care a convocat imediat un
consiliu de miniştri, prezidat de rege. La acest consiliu a
participat şi regina Maria. Şeful guvernului, aşa de calm
în cele mai critice momente, îşi pierduse siguranţa
interioară, numai Al. Constantinescu era imperturbabil.
Rasoviceanu a fost chemat la palat, chiar în sala în care
se ţinea consiliul de miniştri. S-a expus situaţia şi
întrebat dacă poate aresta comitetul revoluţionar de la
Socola, Rasoviceanu a răspuns „Vreţi să-i aduc vii său
morţi?” În jurul Socolei eră cantonat un corp de armată.
În zorii zilei, cei 600 de delegaţi ai unităţilor ruseşti,
adică comitetul revoluţionar bolşevic, erau arestaţi de
batalionul 9 vînători!3. 

Aceasta este versiunea reputatului publicist Pamfil
Şeicaru asupra evenimentelor timpului, versiune
publicată în presa exilului din 1950. Versiunea Stamate-
Hodorogea spune altceva: „În după-amiaza aceleiaşi
zile, generalul Dmitri Şcerbacev a solicitat generalului
Constantin Prezan, sprijinul neîntîrziat al armatei
române pentru înlocuirea bolşevicilor care-i ameninţau
viaţa cu militari ucraineni. Generalul Prezan, şi mai
revoltat de indecizia guvernului, care nici măcar în a
doua zi nu avea o atitudine clară, şi-a exprimat acordul.

Noaptea de 7/8, respectiv 21/22 decembrie 1917 era
hotărîtoare pentru generalul Şcerbacev, la locuinţa
căruia un grup de bolşevici, in frunte cu Rochal, s-au
prezentat şi i-au cerut demisia imediată. Cu toate, că
acesta făcuse cunoscută intenţia de renunţare la funcţia
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deţinută…
Personalitate puternică şi netemătoare în situaţii

extreme, bravul general, iritat de presiunea la care era
supus, a revenit şi a anunţat că refuză să demisioneze.
Ceea ce i-a înfuriat la culme pe bolşevicii care au vrut
să-l împuşte pe loc. Numai intervenţia hotărîtă a
militarilor – de astă dată – ucraineni, din garda
generalului, a prevenit nenorocirea. Grupul atentator,
împreună cu Simeon Rochal, a fost dezarmat şi
arestat”.4 Sursa mai precizează că banditul Rochal a fost
lichidat, iar precizarea noastră este că cei circa 20000
(5000, după alte surse) de dezertori bolşevici
concentraţi la Socola au fost, totuşi, dezarmaţi cu succes
printr-o operaţie-fulger comandată de generalul Prezan.

*
Credem că un merit deosebit, puţin relevat de

istorici, este contribuţia vizionară a strategului
Constantin Prezan la asanarea şi ridicarea moralului
armatei române după eşecurile din toamna-iarna lui
1916-1917, prin fondarea ziarului „celor din tranşee” –
„România” – publicaţie menţinută pînă la finele
Războiului de întregire, care l-a avut ca redactor-şef pe
redutabilul Mihail Sadoveanu, şi a reuşit să coaguleze în
jurul său elita intelectuală românească, reprezentînd
diferite domenii ale creaţiei.

Semnăturile lui Octavian Goga, Ioan Slavici, Ion
Minulescu, Al. Vlahuţă, Pamfil Şeicaru ş.a. pot fi
întîlnite în paginile combatantului ziar „România”,
despre care însuşi Şeful statului-major, C. Prezan,
spunea că „a avut forţa a trei divizii de război!” 

*
Dar unde mai este Mareşalul, cel care a contracarat

trei pericole bolşevice: la Iaşi, Chişinău, Budapesta?
Este în inima Basarabiei, în Manifestul genera lului

Prezan către locuitorii Basarabiei, scris în cuvinte
simple şi pe înţelesul tuturor, şi lansat într-un spaţiu şi
vreme de mare cumpănă, la începutul lui 1918 cînd
provincia românească îşi cerea slobozia, rupîndu-se din
chingile imperiului: „Cetăţeni ai Republicii
Moldoveneşti! „Voi şi ţara voastră – ca şi a noastră –
treceţi acum prin ceasuri grele, hotărîtoare pentru soarta
voastră.

Din toate părţile, şi de către o mulţime de oameni
răi, vi se spun tot felul de neadevăruri, care vă întunecă
min tea, vă înrăutăţesc inimile şi vă fac să nu mai simţiţi
unde este binele şi unde este răul.

În aceste clipe de grea cumpănă şi nestatornicie, Sfa -
tul Ţării Moldoveneşti şi-a adus aminte de noi şi ne-a
cerut, prin Comandamentul militar rus – (s.n.), să
trecem Pru tul:

[...] Venirea soldaţilor români în Basarabia a supărat
mult pe răufăcători şi pe cei cumpăraţi de duşmanii
voştri şi ai noştri, care îşi găsiseră un aşa de bun adăpost
pe pă mîntul vostru, căci ei au simţit că de acum înainte
nu vor mai putea prăda la voi acasă ca într’un codru.

Şi aceşti duşmani s’au folosit de sufletul vostru cin -
stit, bun şi încrezător şi au căutat să sădească învrăj bire
între voi şi noi, spuindu-vă că românii vin să stăpînească
ţara voastră, că ei vin să pună mîna pe pămîn turile
voastre şi că n’ar avea alt gînd decît să aducă în capul
vostru pe vechii stăpînitori, care să vă răpească
drepturile naţionale şi politice cîştigate prin revoluţie.

Departe de noi gîndul acesta!
Cetăţeni moldoveni! Nu daţi nici o crezare acestor

vorbe viclene!
Cum v’aţi putea închipui că soldatul român care prin

mărinimia Regelui şi a Guvernului lui şi-a mărit acuma
pămîntul lui de hrană, tocmai el să vie astăzi în ţară5”
etc.

Semnat: Generalul Prezan, însărcinat cu
Comandamentul Armatei Române, 12 ian.1918.

În urma acestor acţiuni energice, coordonate, de
altfel, cu generalul Şcerbacev, i-au fost redate
pămîntului basarabean energiile vitale ale Renaşterii:
„În partea centrală şi de nord, ordinea s-a instaurat, în
scurt timp, fapt ce a permis, ca în nici două săptămîni, la
24 ianuarie, Republica Democratică Moldovenească să-
şi proclame independenţa de stat. Ca, două luni mai
tîrziu, la 27 martie/9 aprilie 1918, Sfatul Ţării să dezbată
şi să adopte, în deplină linişte şi pace, actul istoric al
Unirii Basarabiei cu România. Ambele evenimente,
capitale pentru soarta basarabenilor, n-ar fi fost
înfăptuite fără prezenţa armatei generalului Prezan, în
spaţiul, dintotdeauna românesc, dintre Prut şi Nistru”6. 

*
O altă întrebare, fără răspuns, deocamdată, este: dar

unde sînt Memoriile pierdute ale Mareşalului Prezan?
Căci există suficiente argumente că Memoriile au

fost scrise realmente, sigilate şi pregătite pentru
postumitate, lucru pe deplin confirmat de nepoata
Mareşalului, doamna Olga Macarie. 

Este demnă de a fi luată în consideraţie şi ipoteza
istoricului Gheorghe Buzatu, precum că Memoriile,
prezentînd un excepţional interes pentru vecinii noştri
estici, au fost mult timp vînate după război, de KGB-işti
şi s-ar putea să zacă sub zece sigilii, pe undeva prin
arhivele ultrasecrete ale Moscovei.

Este notabilă şi aprecierea istoricului militar Petre
Otu: „Foarte importantă este […] informaţia că Prezan
ar fi început redactarea memoriilor sale. Există memorii
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ale Mareşalului Prezan? Ar fi un izvor de mare
însemnătate pentru istoria armatei române”7. Dat fiind
contextul istoric zbuciumat al României interbelice
martorul şi actantul căruia deseori a fost Mareşalul,
credem că Memoriile generalului ar fi un izvor de mare
însemnătate pentru întreaga noastră istorie naţională. Cu
adevărat, rămîne în sarcina viitorului să poată fi
recuperat din anonimat acest tezaur memorialistic.

Acelaşi Petre Otu, în urma trecerii în revistă a
tuturor încercărilor politice prin care a trecut România
interbelică. provocări care aşteptau de la Oşteanul
Prezan (s.n.) soluţii politice, sintetizează această
magistrală caracteristică dată eroului nostru: „În politică
Prezan a ajuns, în virtutea gloriei militare căpătate pe
cîmpul de luptă, faptele de armă, demnitatea de mareşal,
calităţile sale, ca şi anumite scăderi ale regimurilor din
România plasîndu-l într-o alternativă credibilă la
formulele de guvernare din perioada interbelică. Din
diverse cauze, n-a depăşit statutul de rezervă politică. O
menţiune aparte se impune pentru perioada anului 1940,
cînd Prezan a intrat în vizorul Germaniei, ca o soluţie de
înlocuire a lui Carol al II-lea. Şi în acest caz, intenţiile
nu s-au materializat, astfel că Prezan a evitat postura
mareşalului Pétain, din Franţa, care, din erou al Marelui
Război din anii 1914-1918, a ajuns „salvator” al Franţei,
dar, în fond, un colaborator al Germaniei, fostul inamic.
Mareşalul Prezan, unul din membrii marcanţi ai
generaţiei Marii Uniri, n-a ajuns să prezideze cu
autoritatea şi cu prestigiul său militar opera de
destrămare a României Mari, gloria sa rămînînd
neîntinată”8.

*
Da, şi încă – Oşteanul Ţării mai este acolo, sus, în

clipa de maximă tensiune, cînd, alături nu e nimeni şi un
singur cuvînt, un gest, o poruncă poate prăbuşi cerurile
sau poate salva o lume întreagă. Atunci, în vîltoarea
pîrjolului mondial, cînd în joc era pusă însăşi existenţa
statului român, s-a cristalizat Strategul-salvator, la
numirea căruia în fruntea Armatei Române,
contemporanul său, marele istoric Nicolae Iorga, avea
să afirme cu reală satisfacţie şi mîndrie: „Armata şi-a
găsit un şef adevărat în calma siguranţă a generalului
Prezan”. 

Prietenul său francez şi prietenul României salvate,
generalul Henri Mathias Berthelot, a rostit, cu ocazia
Unirii de la 1 decembrie 1918, următoarele cuvinte
profetice: „Sîngele eroilor căzuţi în luptele Marelui
Război să fie pentru tine, o, frumoasă Românie, sămînţă
de noi virtuţi în aşa fel încît copiii tăi să fie demni de
părinţii lor şi gata să-şi apere pămîntul sacru, atît de des
invadat dar în cele din urmă întregit prin efortul

ultimelor generaţii”9. 

*
În fine, îl vom mai regăsi pe Mareşal în creasta de

nea a Caraimanului, în aşteptările Chişinăului, în litania
Putnei şi-n acordurile marşului Treceţi batalioane
române Carpaţii, în Catedrala Unirii de la Alba Iulia şi-
n aşteptările şi speranţele tuturor românilor risipiţi pe
mapamond.

Pentru că regăsindu-l pe Domnia Sa, pe Strategul şi
Soldatul Întregirii Neamului, de fapt, ne regăsim pe noi
înşine.

Pentru că altă cale, pur şi simplu, nu există.
Pentru că sacrificiul lor nu a fost pentru faptul

uitării, al risipirii hotarelor, al războiului româno-român
– nu! Este sacrificiul suprem pentru dăinuirea noastră în
Timp.

Pentru pămîntul României Unite Ei, Eroii, au fost ca
să fim!

Note:
1. Grigore Stamate, Mihai Hodorogea, Viaţa

Mareşalului Prezan, Bucureşti, Ed. Axioma Print, 2015,
pag. 421.

2. Grigore Stamate, Mihai Hodorogea, Viaţa
Mareşalului Prezan, Bucureşti, Ed. Axioma Print, 2015,
pag. 194.

3. Pamfil Şeicaru, Scrieri, vol. 3, „Răspunderile –
1918”, publicat în Chemarea, 1950, Bucureşti, Ed. Victor
Frunză, 2003, pag. 80.

4. Grigore Stamate, Mihai Hodorogea, Bătăliile
Mareşalului Prezan, Bucureşti, Ed. Axioma Print, 2016,
pag. 346.

5. Manifestul genera lului Prezan către locuitorii
Basarabiei, „Ardealul (Transilvania)”, Chişinău, anul II, nr.
6 din 18 ianua rie 1918.

6. Gr. Stamate, M. Hodorogea, Bătăliile Mareşalului
Prezan, pag. 379.

7. Petre Otu, Mareşalul Constantin Prezan: vocaţia
datoriei, Editura Militară, 2008, pag. 371.

8. Petre Otu, Mareşalul Constantin Prezan: vocaţia
datoriei, Editura Militară, 2008, pag.380.

9. Gr. Stamate, M. Hodorogea, Bătăliile Mareşalului
Prezan, pag.351.
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Ca operă totală, exprimînd pe deplin crezul estetic
şi filozofic al autorului, Poveste cu ţigani tolerează o
multitudine de niveluri de interpretare, fiecare nivel
fiind pertinent în domeniul său de validitate. Scopul
studiului prezent nu este deci de a propune o
interpretare univocă. Doresc doar să propun o nouă
pistă de cercetare, neexplorată pînă acum, fondată pe
dialogul între textul lui L.M. Arcade cu textul
Apocalipsei lui Ioan din Patmos şi cu imaginile
extraordinarei tapiserii din Angers ilustrînd
Apocalipsa. 

Cum vom vedea, această interpretare
transdisciplinară ne va conduce la concluzii
surprinzătoare.

Înainte de toate, voi face cîteva scurte consideraţii
de ordin istoric.

Textul misterios al Apocalipsei1, compus în primul
secol după Hristos şi intrat în canonul biblic în anul
382, rezistă multiplelor interpretări. Autorul textului nu
este cunoscut cu certitudine. Experţi importanţi,
plecînd de la analiza stilistică, conclud că autorul nu
este Apostolul Ioan ci un alt personaj numit „Ioan din
Patmos”, probabil un discipol al Apostolului Ioan,
ipoteză căreia mă raliez.

Cît despre tapiseria din Angers, aflată într-o clădire
special amenajată în incinta Castelului din Angers, ea
este realizată, la cererea ducelui de Anjou, între 1377 şi
1382, sub conducerea genialului Hennequin de Bruges.
Este o operă imensă prin dimensiunile ei: 84 tablouri
repartizate în 6 ansambluri, fiecare consistînd în 14
scene plasate pe două nivele, fiecare scenă măsurînd
4,5 metri de înălţime şi 2,5 metri de lărgime, cu un total
de 775 de metri pătraţi de suprafaţă. După nenumărate
aventuri, tapiseria a fost salvată în mare parte2.

Mielul Sfînt primeşte din mîinile lui Dumnezeu
cartea Apocalipsei. Cînd El desface primele patru din
cele şapte sigilii, apar Cavalerii: primul cavaler este pe
un cal alb, cu o săgeată în mîna sa dreaptă şi un arc în
mîna sa stîngă şi purtînd o coroană de învingător; al

doilea cavaler este pe un cal roşu ca focul, cu o sabie în
mînă pentru a alunga pacea de pe pămînt; al treilea
cavaler era pe un cal negru şi avea în mînă o balanţă
pentru măsurarea grînelor, uleiului şi vinului; al
patrulea cavaler este însăşi Moartea încălecînd un cal
verzui.

Este oare o simplă coincidenţă că printre primele
personaje din Apocalipsă sînt tocmai Cavalerii, care
joacă un rol atît de central în Poveste cu ţigani? Sînt
125 de ocurenţe ale numelui „Cavaler” într-un text de
numai 241 de pagini.

Este adevărat că, la Leonid Mămăligă, Domnii
Cavaleri sînt mai numeroşi. Ei au nume extrem de
sugestive: Străpungător, Gîtuitor, Retezător de capete,
Arzător, Poruncitor, Luminător, Năvălitor, Sfîşietor,
Nimicitor, Pustiitor, Luptător, Ascultător, Slujitor,
Servitor. Aceste nume traduc perfect ambiguitatea
Domnilor Cavaleri. Misiunea lor este oare să extirpe
Răul de pe pămînt sau, dimpotrivă, sa îl instaureze?

Aceeaşi ambiguitate o regăsim la cei patru Cavaleri
ai Apocalipsei. Primul cavaler este oare magnanim sau
destructor? Anunţă el victoria păcii sau victoria
viitoarelor flageluri?3 Este el un Cavaler Străpungător?
Al doilea cavaler, cu sabia sa, este prevestitor al
războiului. Culoarea roşie a calului evocă focul
infernal, devorant. Faţa sa este urîtă şi corpul i se
întoarce spre spate, într-un sens contrar vieţii4. Este el
un Cavaler Nimicitor? Al treilea cavaler simbolizează
foametea. Balanţa pe care o poartă în mînă nu
semnifică justiţia ci aviditatea care se poate citi pe
chipul lui deformat şi umflat5. Este el un Cavaler
Nimicitor? În sfîrşit, al patrulea cavaler se dispensează
de orice comentariu.

În fond, multiplele nume ale Domnilor Cavaleri la
Leonid Mămăligă nu sînt decît deferitele faţete ale
celor patru Cavaleri ai Apocalipsei.

Ambiguitatea Rău/Bine este pregnantă în Poveste
cu ţigani.

Ţăranii sînt convinşi, la început, că Domnii
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Cavaleri sînt luptători ai Binelui. Ei desfăşoară drapele
la trecerea lor şi strigă «viață, viață Cavaleriei, viață» .

Dar Domnii Cavaleri erau mînioşi şi temuţi: „Într’o
zi un sătean buimac uită să-și întindă după cuviință
drapelul. Unul dintre cavalerii Ascultători prinse de
veste, se opri scurt și dădu să strige înflăcărat de mînie.
Apoi deodată se răsgîndi, smînci arma și trase un foc în
livada vinovatului care, desmeticit, leșină
deanpicioarelea. O pasăre căzu, o cioară sau o
coțofană. Trei zile și trei nopți pasărea rămase locului
ca o dojană neagră, ca o mărturie vie a fărădelegii. Nici
cîinii nici pisicile nu îndrăsniră s’o atingă, ci-i dădură
numai tîrcoale pe furiș. Domnii Cavaleri erau temuți».6

Altădată, «[…] un cavaler Străpungător arătă cu
vîrful sabiei un ciubăr adînc și lătăreț, făcut anume
pentru capul vitelor de plug, plin pînă la gură. Țăranul
îl săltă cu greu, dar foarte repede. Cavalerul gustă, apoi
scuipă. Apa era sălcie. Înfricoșat, țăranul se piti sub
ciubăr, pe care-1 ținu proptit în gît și’n umeri,
bolborosind încet «viață, viață Cavaleriei, viață». Sabia
se învîrti în aer și o clipită avui vedenia capului
netrebnic, căzînd dincolo de șanț, tot așa, bolborosind.
Dar spre mirarea tuturora, Cavalerul plesni numai
coapsa armăsarului cu latul sabiei, poruncind pur și
simplu vinovatului să bea toată apa. Țăranul bău cu
greu, dar foarte repede. Cavalerul plecă în zăngănit de
pinteni și alte înfricoșate svonuri de bătălie, în timp ce
țăranul alunecă pe șezut, lățit ca o broască. Așa rămase
vreme de-un ceas, apoi gemu, năduși, se urni pînă’n
ogradă, unde după ce căzu ca o buturugă, începu să se
svîrcolească deabinelea. Spre miezul nopții strigă că o
să moară și-și chemă toate rubedeniile ca să le împartă
avutul. Cînd ograda se umplu, țăranul vinovat vărsă
toată apa, apoi trăi. Ar fi fost păcat să moară. Domnii
Cavaleri erau drepți».7 Ciudate imagini ale dreptăţii!

Scopul Domnilor Cavaleri era extirparea ţiganilor,
« arătări de negreață, năpîrci pitite, strigoi la drumu
mare », care erau diferitele feţe ale Satanei. «Toți cei
prinși fuseseră tăiați în bucăți de Domnii Cavaleri și
svîrliți într’un smîrc».8

Autorul ne mai spune că ei erau milostivi: «Domnii
Cavaleri trudeau întru împlinirea pedepsei ținînd sus
neștirbita dreptate și tot sus (încă și mai sus !) precum
valurile orbitoarelor drapele, uitătoarea, nesfîrșita lor
milă. Așa de pildă se mai întîmpla să întrebe vreun om
în sate ce-și mocniseră relele: «ați greșit?». Dacă omu
spunea: «ba nu, să ne ferească sfîntu!», îl priveau
adînc, prăvălindu-1 din ochi. Apoi îl lăsau turtit sub
ocalele minciunii (fără să-l taie!) și puneau foc
împrejur, pînă ce netrebnicul mărturisea tot,

svîrcolindu-se în dogoare: «ba da, am greșit, sfîntul a
vrut». Domnii Cavaleri cunoșteau drumeagu pocăinței
și ni-1 arătau voioși».9 Ţăranii, în înţelepciunea lor,
încep să se îndoiască de bunătatea Domnilor Cavaleri.
Se răspîndeşte chiar zvonul că ei au pierdut războiul.

«Însă în ziua a treia, cînd au văzut pămîntul
spulberat și văzduhul pedeantregul desnegurat de
răsufletul Dușmanelor, Domnii Cavaleri, năprasnic de
mîniați, nici c’au îmbucat ori s’au închinat, ci-au
scrîșnit și’ncălecat. Și’n cumplirea lor s’au slobozit
furtună în josul muntelui, hotărînd să pornească alt
sfînt războiu împotriva Strigelor și Ielelor, ca să curețe
și cerurile după ce curățaseră pămînturile. Da înainte
de a se avînta către miazăzi, cu o falcă’n cer și una’n
pămînt, au uns împărat cu putere de viață și moarte
peste ținuturile din miazănoapte, un țigan […]».10

Astfel, Domnii Cavaleri îşi vădesc pe deplin caracterul
lor ambiguu. Ei numesc ca împărat duşmanul lor de
moarte.

Ţăranii înţeleg în sfîrşit marele adevăr: «Fiindcă
tuturora li se limpezea că cele rele se amestecă celor
bune fără osebire, că Domnul întorsese cu desăvîrșire
spatele pămîntului lăsînd contopire de adevăr cu
minciună ca’n buțile Satanei, și fiindcă răcnetului
multor piepturi : « moarte Cavaleriei, moarte !», nu-i
veni răspuns niciun fulger pedepsitor... ».11 Culmea
decăderii, Domnii Cavaleri s-au dezbinat şi au început
să se omoare între ei.

Aceeaşi ambiguitate Rău/Bine se regăseşte in
Apocalipsa lui Ioan din Patmos. Satana renaşte
neîncetat din cenuşa focului care l-a mistuit, el înşeală
mulţimile şi merge pînă la apogeul blasfemiei
încarnîndu-se într-o triplă fiinţă (falsul profet, Bestia
Mării cu şapte capete şi Dragonul)12 simulînd Sfînta
Trinitate. 

Paralela între Poveste cu ţigani şi Apocalipsa lui
Ioan din Patmos poate fi mult dezvoltată, ceea ce noi
nu vom face în această scurt studiu. Antim, martor şi
mărturisitor al celor întîmplate nu este el perfectul
echivalent al lui Ioan din Patmos, care contemplă, din
deschizătura peşterii sale, viziunile despre care poartă
mărturie? Iar straniile fenomene care apar pe teritoriul
ţăranilor nu sînt ele precum nenumăratele flageluri
care cotropesc pămîntul în Apocalipsă? Cînd cei şapte
îngeri sună trompetele lor flagelurile sînt
înfricoşătoare: grindina şi focul distrug o treime din
pămînt şi dintre arbori, toată iarba este distrusă, o
treime din mare se umple de sînge, un mare astru de
foc distruge fluviile şi rîurile. lăcustele cu ace de fier
torturează oamenii care nu au pe fruntea lor semnul lui
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Dumnezeu, oamenii doresc să moară nesuportînd
suferinţele dar nu pot muri, focul, fumul şi sulful
distrug o treime din oameni. Dar supravieţuitorii
continuă să adore Satana în tripla lui încarnare.

La ce slujesc oare toate aceste viziuni?
Paule Amblard observă cu mare fineţe:

„Apocalipsa anunţă dispariţia lumii aşa cum o vedem,
sfîrşitul aparenţelor în care ne complăcem reducînd
cerurile noastre interioare la simple brume. Ioan ne
avertizează despre pericolul care ne paşte rămînînd
într-o călduţ confort spiritual. Cuvintele sale
bruschează obiceiurile noastre şi ne condamnă pentru a
ne stimula a părăsi ceea ce sîntem [...]. Dacă există o
moarte anunţată, ea semnifică necesitatea morţii la sine
însuşi. Profeţia Apocalipsei este o cale de cunoaştere
de sine. [...] Textul ne invită, în fiecare pagină a sa, la
o transformare profundă a fiinţei”.13

Cu alte cuvinte, Apocalipsa este revelaţia căii de
evoluţie spirituală a fiinţei umane. La aceeaşi
concluzie ajunge şi Jean-Yves Leloup14 şi la aceeaşi
concluzie am ajuns şi eu, după o îndelungă meditaţie
asupra Apocalipsei şi Povestii cu ţigani. Povestea cu
ţigani nu este nici despre ţigani, nici despre ţăranii
români. Ea este o operă universală. Dimensiunea
românească este totuşi prezentă prin alchimia limbii
române care ajunge la culmi surprinzătoare prin geniul
lui L.M. Arcade. 

Cu generozitate, autorul ne furnizează el însuşi
cheia interpretării operei sale în penultimul capitol
„Copilul primăverii”. Antim voia să părăsească această
lume întortocheată. Dar „Atunci auzii un murmur
venindu-mi de la spate și spunîndu-mi: «rămîi cu
mine». Mă întorsei. Printr’o ceață alburie mi se năzări
un prunc de vreo doi ani. Nu-1 deslușeam bine, părea
că zace în mijlocul încăperii. Cînd dădui să mă apropii
ca să văd cine era, paloșul căzu singur, peștera se
închise și toate se limpeziră. Uluit de schimbare, șoptii
pe jumătate întors: «Domnul o fi, Domnul e». […] Și
cum zăceam încă toropit de boală (însă și de prima
mireasmă a unei nemărginite nădejdi), preschimbarea
nu mă uimi, înțelegînd că în setea lor de duh, ochii
sătenilor mei resfrîng mai desăvîrșit decît ai altora, și
neagra vrajă, și albele reînvieri ale lumii. Paștele abia
trecuse”.15

Ultima frază a capitolului este un veritabil
testament estetic şi filosofic al lui L.M. Arcade: „ Și de-
atunci pînă astăzi toate au rămas neschimbate, bune
cîte le vrea Domnul, rele cîte le mai face omul,
amestecate, debunăseamă, dar dincolo de vrajă,
semănînd chiar unei întoarceri către vechimile demult,

așișderea roții, pe care știu ei de ce o’ncalecă,
povestitorii noștri înțelepți”.16

Iar ultimele cuvinte ale cărţii sînt cele ale lui Antim
– Ioan din Patmos, care, cu supremă ironie se
autodenumeşte „Cavaleru”: „Iar fiindcă toate cele
atîtea de crude stau astăzi duse departe și fiindcă mi-am
zis că or mai fi prin lume oameni în stare să creadă că
alte asemenea urgii ar putea rămîne, eu, dascălul școlii,
pe nume Antim (dar mi se spunea și Cavaleru), dintre
toți cel mai greșit și nici cel mai pocăit, m’am
încumetat să iau pana în mînă și să le scriu. Și
de’nchinat le’nchin celor nemîngîiați, rîvnind ei mai
drepți ca mine și mai bărbați, la susu’nalt, prin clipa
grea, sub foc de zăpadă, pe-o dîră de stea.17

Note:
*Comunicare la Coloviul Internaţional EXIPORA

2019, Craiova, 10-13 aprilie 2019.
1. Pentru traducerea în limba română a Apocalipsei a se

vedea Biblia sau Sfînta Scriptură, versiune diortorisită de
Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001.

2. Paule Amblard, Saint Jean – L’Apocalypse, illustrée
par la tapisserie d’Angers, Diane de Selliers Éditeur, Paris,
2017. Această splendidă carte prezintă textul Apocalipsei
Sfîntului Ioan (în traducerea Şcolii Biblice şi Arheologice
Franceze din Ierusalim) acompaniat de ansamblul tapiseriei
conservate la Castelul din Angers. 27 miniaturi din
manuscrisele anglo-normande completează cartea pentru a
suplini absenţa a 17 tapiserii absente sau fragmentare. 

3. Idem, p. 82.
4. Ibid., 86.
5. Ibid ., p. 88.
6. L.M. Arcade, Poveste cu ţigani, Caietele Inorogului,

Paris, 1966, p. 9-10. În citatele din prezentul text am păstrat
ortografia autorului.

7. Idem, p. 11-12.
8. Ibid., p. 15.
9. Ibid., p. 88.
10. Ibid., p. 153.
11.Ibid., p. 155.
12. Apocalipsa, 16, 13-16 ; Tapiseria 62 a Tapiseriei din

Angers, Paule Amblard, Saint Jean – L’Apocalypse,
illustrée par la tapisserie d’Angers, op. cit., p. 314-315.

13. Paule Amblard, Saint Jean – L’Apocalypse,
illustrée par la tapisserie d’Angers, op. cit., p. 14.

14. Jean-Yves Leloup, L’Apocalypse de Jean, Albin
Michel, Paris, 2011.

15. L.M. Arcade, Poveste cu ţigani, op. cit., p. 228 şi p.
238.

16. Idem, p. 241.
17. Ibid., p. 246.
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N-o să revin la ipoteza lansată la sfârşitul
textului despre Eugen Cioclea din numărul trecut
al Convorbirilor Literare, căci e o altă problemă
pe care vreau s-o expun – problemă ce poate
debuta cu o întrebare. Şi anume, pentru a o
parafraza pe Simona Popescu: care-i faza cu
generaţia? Poate că în Basarabia lupta pentru
tânăra generaţie (între timp, aproape îmbătrânită),
în care se vor fi rupt ceva spade şi în România
demult, va mai fi având rolul ei, deşi păstrează în
sine o doză de ideologie care deformează
imaginile. Deci, care-i faza cu generaţia? Tocmai
pentru a explora cât de cât acest teritoriu, voi
reveni la Mircea Dinescu.

Nicolae Manolescu prelua în Istoria lui nu
doar cuvintele lui E. Simion despre Mircea
Dinescu (citate la începutul acestui text), ci şi o
afirmaţie contextuală referitoare la generaţia
căreia i-ar aparţine Mircea Dinescu. Spune Eugen
Simion: „Poeţii din generaţia lui Mircea Dinescu,
veniţi după Nichita Stănescu, Sorescu, Adrian
Păunescu…, complică enorm discursul liric
printr-un proces de intelectualizare şi
abstractizare a limbajului. Autorul Invocaţiei
nimănui merge în sens contrar”. Aici urmează
textul cu care am deschis articolul de faţă, care
relevă notele distinctive ale poeziei lui Mircea
Dinescu. 

Aş face aici o precizare de detaliu. Există,
deci, inclusiv pentru Manolescu, o generaţie ’70,
chiar dacă în aceeaşi Istorie, el vorbeşte despre
„Noua literatură. Generaţia ’60”, căreia-i
urmează direct, fără intermediari, cea optzecistă.
Ce-i drept, privind de sus, de foarte sus, am putea
vorbi despre o astfel de situaţie. Cuvântul lui

Manolescu e un argument folosit în Basarabia,
unde generaţiile 70 sau 90 aproape nu există:
debutând la sfârşitul anilor ‘90, un Emilian
Galaicu-Păun, de exemplu, ar fi optzecist. Şi e
invocată ca argument secundar ipoteza lansată de
Laurenţiu Ulici, conform căreia o generaţie
include trei promoţii distincte. Aşadar, dacă
există, şaptezeciştii sau nouăzeciştii n-ar fi decât
cel mult promoţii, prea puţin vizibile deci, din
generaţiile 60 şi 80. Dincolo de nota ei ludică
asupra căreia nu insistăm acum, ipoteza lui Ulici
nu schimbă mult datele problemei. În fond,
pentru el, şaptezecismul constituie promoţia
retractilă, de declin, a generaţiei şaizeci, iar
nouăzeciştii ar fi, faţă de optzecişti, în aceeaşi
situaţie. Să nu uităm că Ulici, care aparţinea
generaţiei 70, căreia îi dedică o carte, e şi
mentorul, alături de Mircea Martin, al
nouăzeciştilor. Pe de altă parte, pe Ulici ori îl
preluăm integral, ori nu-l preluăm deloc. Nu
putem folosi ideea că o generaţie e formată din
trei promoţii, fără să o acceptăm şi pe aceea că
fiecare promoţie începe cu anul al şaselea dintr-
un deceniu. Cum să vorbim despre optzecişti care
debutează nu în ultimii ani ai deceniului anterior,
ci chiar mai târziu decât nouăzeciştii din
România? Şi dacă conchidem că literatura din
Basarabia are o istorie a ei, atunci ar trebui ori să
eliminăm din start confuziile şi orice paralelism
cu literatura din România, ori să propunem şi să
precizăm disocierile necesare. 

Cred, însă, că n-are rost să facem din această
chestiune, care-i implică pe Manolescu şi Ulici, a
generaţiilor sau promoţiilor, un capăt de ţară.
Convenţiile rămân convenţii. Doar să constatăm
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o anume relativitate – şi relaxare – cu care sunt
privite lucrurile. Iar adevărul e (ca să zic aşa – şi
folosesc formula nu pentru că aş fi eu în posesia
adevărului, ci pentru că faptele se impun cumva
de la sine oricărui ochi atent, cu atât mai mult
unuia care a fost martor al evenimentelor, ba
chiar participant la ele) că şaptezeciştii şi
nouăzeciştii constituie realităţi distinctive, chiar
dacă apar nu prin ruptură, ci prin continuitate faţă
de generaţia/promoţia anterioară. În descendenţa
şaizeciştilor ca o coadă de cometă, şaptezeciştii le
continuă proiectul, dar diferenţele sunt evidente.
De altfel, nu trăsăturile unitare legitimează
existenţa acestor generaţii care au mai degrabă un
caracter difuz. Tocmai de aceea, şaptezecişti sunt
şi livreştii de la „Echinox” (Ion Mircea, Dinu
Flămând, Adrian Popescu etc.), dar şi oniricii, ori
poeţi greu de clasat tipologic. Vasile Vlad,
Cristian Simionescu, Virgil Mazilescu, Cezar
Ivănescu, Mihai Ursachi sunt numai câteva
exemple. Şi nici unul dintre ei nu poate fi
considerat şaizecist. Şaizeciştii debutează în bună
măsură cu o anume angajare politică, se
eliberează treptat de dogmatism, exultă şi-s
entuziaşti, chiar în elegie, în fine, exprimă într-un
fel sau altul forţa. N-au timp de nimicuri, de
ironie, de izolare. În opoziţie cu ei, iată, poeţii
invocaţi mai devreme. 

Un fenomen identic, în cazul nouăzeciştilor.
N-ar fi fost posibili fără ruptura produsă de
optzecişti, dar, evident, sunt altceva decât
optzeciştii. Şi aici nu e vorba doar de vârstă, e
vorba de o poetică. În anii 90, îmi amintesc
dezbaterile din „România literară” referitoare la
existenţa nouăzecismului. Nu ştiu dacă discuţiile
nu se vor fi terminat în coadă de peşte; chiar şi
aşa, nu putem să-i plasăm pe Cristian Popescu,
Ioan Es. Pop, Marian Drăghici, Daniel
Bănulescu, Lucian Vasilescu  etc. printre
optzecişti. Nimeni nu mai mizează pe ironie, pe
intertextualitate, pe joc; comedia literaturii a fost
înlocuită de comedia vieţii: Cărtărescu scrisese
Levantul; Cristian Popescu scrie Arta Popescu.
Confuzia va fi venit – dar nu e singura explicaţie
– şi dinspre Al. Muşina, care, neacreditând ideea
unui postmodernism românesc (optzeciştii n-ar fi

după el postmoderni; la polul opus, pentru
Manolescu, postmodernismul începe la noi odată
cu şaizeciştii. Ioana Em. Petrescu şi Liviu
Petrescu vorbesc despre o epistemă postmodernă
ilustrată de un Ion Barbu etc.), i-a dus pe tinerii
lui discipoli de la Braşov la Cenaclul de Luni şi i-
a validat astfel ca optzecişti, incluzându-i în
antologia din 1990. Dar sunt Simona Popescu,
Andrei Bodiu, Caius Dobrescu optzecişti? Fireşte
că nu – şi, oricum chestiunea are, cu trecerea
timpului, tot mai puţină relevanţă. 

Să revenim, însă, la cazul nostru. Tocmai
„diferenţa” lui Mircea Dinescu în interiorul
generaţiei sale îl face pe Manolescu să emită
următoarea idee: „Dacă aceste note ale poeziei lui
Mircea Dinescu sunt adevărate (şi sunt!), mi se
pare a găsi în ele un solid argument în plus pentru
o idee, care a mai circulat în critică, fără să se
impună totuşi cu fermitate, şi anume că poetul
Invocaţiei nimănui şi al Elegiilor de când eram
mai tânăr scria la începutul anilor ‘70 în spiritul
generaţiei ‘80. Şi ca vârstă, el aparţine acestei
generaţii mai curând decât aceleia a poeţilor din
jurul lui 1970, de care îl leagă Eugen Simion. O
extraordinară precocitate a făcut ca el să-şi
anticipeze congenerii cu aproape un deceniu. Este
ciudat că generaţia ‘80 nu s-a referit la el ca la un
precursor. Dacă privim de sus peisajul poetic de
la începutul deceniului 8, nu ne vine deloc greu să
observăm că, printre poeţii «delicaţi»,
«abstracţi», ermetici şi de un încântător
rafinament ai acelor ani, Mircea Dinescu face o
figură cu totul aparte, ca o oaie rătăcită de turma
ei adevărată şi, dacă pot spune aşa, nenăscută
încă”. 

Să fie cu adevărat Mircea Dinescu un
precursor al optzeciştilor? Translând problema:
Este Eugen Cioclea însuşi un optzecist, aşa cum
se spune în Basarabia? Mai mult: sunt cu adevărat
optzecişti „optzeciştii” din Basarabia?
Chestiunea cu postmodernismul, cu care au fost
asociaţi sau cu care s-au asociat ei înşişi e şi mai
interesantă. După părerea mea, mica revoluţie
propusă de Dinescu nu-i decât o altă faţă, o
ipostază a şaptezecismului, pe care nu-l putem
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reduce la trăsăturile invocate de Eugen Simion.
Altfel, despre Ursachi s-ar putea spune – cu
argumente mai solide – că este un precursor al
optzeciştilor; căci există la el o ironie structurală
care creează sentimentul iluziei, folosirea
deliberată a convenţiilor şi prin urmare sabotarea
lor ironică, mult intertext, mult biografism, multă
ironie, chiar dacă emfatică, rafinament manierist
şi poză etc. Dar sunt aceste date suficiente pentru
a face din Ursachi un optzecist avant la lettre?!
Sau pentru a spune că şaptezecismul nici nu
există?

De fapt, ce fel de optzecist ar putea fi Mircea
Dinescu? El poate fi asociat cel mult direcţiei
realiste a lunedismului, din care fac parte Muşina,
Iaru, Coşovei – nu l-aş include aici pe Mircea
Cărtărescu care proiectează realul în iluzoriu,
consecinţă şi a unei fascinaţii de natură lexicală în
faţa realului. Ce relaţie, însă, între generaţia beat
ori Marino de la care aceşti optzecişti se
revendică şi Mircea Dinescu? Nici una. Altfel,
poezia lui Dinescu nu poate fi asociată în nici un
caz altor direcţii ale optzecismului, poeziei
textualiste, ori celei metafizice, de exemplu.

Or, în Basarabia, conceptului de generaţie
continuă să i se dea un puternic accent ideologic;
e folosit cu un sens tare, care implică o identitate
biologică, una poetică (programatică) şi – reacţie
faţă de un limbaj considerat uzat şi faţă de o lume,
considerată încremenită – una politică; sensul
acesta presupune că suntem încă în miezul unor
bătălii. În paranteză fie zis, de la distanţă, mie mi
se pare că taberele par să se fi mai îmblânzit: şi
poziţia, să spunem, a lui Mihai Cimpoi faţă de
Emilian Galaicu-Păun şi faţă de noua poezie
(numită optzecistă şi postmodernistă) e mai
blândă, şi tinerii de odinioară au ajuns să fie mai
îngăduitori, dacă nu cu critica dogmatică, cu
discursul care odinioară se alarma în faţa noului.
Or, ideea de generaţie e funcţională atâta vreme
cât bătălia e în curs. Ulterior, după ce canonul e
refăcut şi locurile, cucerite (permiteţi-mi puţin
cinism), fiecare poet îşi urmează propriul destin
poetic. Mulţi şaizecişti sau optzecişti din

România consideră asocierea lor cu generaţiile
cărora le-au aparţinut prin debut ilegitim şi
irelevante. Şi pe bună dreptate.    

Şi aici, aş mai aduce în discuţie două
chestiuni. Una priveşte reacţia faţă de noua
poezie în Basarabia şi în România; alta are în
vedere simplificările faţă de ceea ce poate
însemna postmodernismul. Ce interesant! În
vreme ce în România, în anii ‘80, tinerii poeţi
erau susţinuţi de N. Manolescu, E. Simion etc.
(critici din generaţia ‘60) în reviste precum
„România literară” şi erau demonizaţi de tabăra
oficială, protocronistă şi colaboraţionistă de la
„Luceafărul”, „Flacăra” etc., în Basarabia, după
20 de ani, în tabăra contestatarilor se plasează
Mihai Cimpoi şi critica anilor 60-70, oficializată,
cărora li se adaugă din România Eugen Simion,
urmat de criticii de factură naţional-etnică. În
vreme ce în România nimeni dintre criticii
credibili (nici măcar Crohmălniceanu sau Zoe
Dumitrescu Buşulenga) nu au contestat
optzecismul (asociat sau nu cu
postmodernismul), ci au văzut în el o sabotare a
sistemului, în Basarabia toată această critică ce se
declara autonomă, pro-românească etc. atacă din
toate poziţiile noua poezie (optzecistă?
postmodernistă?) considerată trădătoare,
cosmopolită, antinaţională etc. E aici o veche şi
des folosită, actuală chiar, metodă de a tulbura
apele. În ce priveşte a doua chestiune, am auzit de
curând afirmaţia, aproximativă aici, că o fi el
postmodernismul cum o fi, dar nu poate exista în
afara realismului. Am impresia că prin
postmodernism se înţelege tocmai impasul la care
adusese literatura (poezia, deopotrivă proza)
modernismul, cu noul roman francez, cu
metapoezia etc. Mai mult, cred că era vizat
romanul lui Emilian Galaicu-Păun, Ţesut viu.
10x10. Dar postmodernismul tocmai o recuperare
a realului îşi propune, tocmai o eliberare de
evazionismul metaforic, tocmai o revenire, cum
zice Muşina, la omul concret. La înregistrarea
aproape mecanică a realului, fapt care implică o
autenticitate care e deopotrivă a raportării la lume
şi a textului. Postmodernismul ca
antropocentrism (Alexandru Muşina). Or, în
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Basarabia, i se pun în spate postmodernismului
„păcate” pe care, indiscutabil, nu le are. Că
realitatea poate deveni, ca la Mircea Cărtărescu,
iluzie e deja o altă poveste.  

Să revenim, însă: dacă în România Mircea
Dinescu n-a fost considerat de optzecişti un
precursor, în Basarabia, Eugen Cioclea e situat
chiar în inima optzecismului şi a
postmodernismului. E cu adevărat aşa? Nu
cumva pulverizăm cu totul conceptele – nişte
concepte care, ca mai toate de pe tărâmul studierii
literaturii, încărcate ideologic, axiologic,
contextualizate istoric etc., sunt la îndemâna
oricui şi tocmai de aceea nu mai spun aproape
nimic? Din nefericire, conceptele nu se pot apăra
singure. Mai mult, ca în cazul limbii, uzul creează
norma. Ce mai înseamnă aici postmodern? Pentru
că a fost o bătălie la mijloc, va fi fost poate
eficient ca scriitorii de la sfârşitul deceniului 9 să
fie consideraţi, pe urmele poeţilor din România,
şi optzecişti, şi postmoderni; ei înşişi să se
considere astfel: stindardele trebuiau să fie la
vedere şi să delimiteze precis. În ce mă priveşte,
nu ştiu dacă Eugen Cioclea e optzecist, nu ştiu
dacă poeţii din Basarabia afirmaţi în ultimii ani
din deceniul 9 şi consacraţi (ce-i drept, în
Basarabia greu; mai uşor parcă în România) abia
după 1989 sunt optzecişti, cu atât mai puţin dacă
e adecvat să-i numim postmoderni. Şi dacă
folosim aceste cuvinte, ar trebui să precizăm din
start că optzecismul din Basarabia nu are nici o
legătură cu cel din România. Şi că optzecismul,
aşa cum se manifestă el, nu are decât eventual
legături formale cu postmodernismul. Schimbând
puţin sistemul, aş spune, dimpreună cu Mircea V.
Ciobanu, „nu ştim dacă poezia basarabeană
există, dar sigur are o istorie a ei”. Or, această
istorie a ei ar trebui reconstituită – şi e o sarcina
pe care cineva din interior ar trebui să şi-o asume.
Referitor strict la poezia de după a980, îi dau
mare dreptate lui Grigore Chiper: mi-au plăcut şi
verdictele şi, cu câteva nuanţări aproape
obligatorii, analizele pe care le propune într-un
studiu intitulat „Tranziţie poetică în Basarabia la
sfârşitul anilor 80” (publicat în „Intertext”, nr. 3-

4/2010). E la mijloc o nouă paradigmă – şi cred
că ea implică, până la urmă, mult mai mult decât
în România, şi aspectele axiologice. Căci nu poţi
să creditezi valoarea unei poezii scoţând-o din tot
felul de contexte atâta vreme cât ea devenise
artificială, formală, simplă evaziune
diversionistă. Poezia aceasta a generaţiei
anterioare, căreia i se permisese să descopere
patria, şi odată cu ea lirismul, metafora, şi-a trăit
repede traiul. Nu cumva chiar împotriva ei, şi a
colegilor săi de generaţie, scrie Eugen Cioclea
ultimele lui poeme? Tocmai de aceea, cei care au
făcut saltul către o altă poetică au putut fi uşor
consideraţi antinaţionali, europeni, postmoderni –
şi de aici definirile devin deja imprecaţii, în
condiţiile în care lupta pentru o poetică e şi una
pentru putere. Poate tocmai în legătură cu această
situaţie ar trebui să interpretăm ruptura care se
produce la un moment dat în poezia lui Cioclea.
Nu cumva, va fi simţit că până şi poezia
contestatară, ironică, eretică etc., etc., pe care el o
întemeiase şi o slujise, e fadă, falsă şi că poate fi
uşor simulată? Oricum, ruptura lui are
semnificaţia unei negări: ar vrea să scrie parcă o
altă limbă decât aceea care îl consacrase, vrea să
fie altul – să nu rămână legat de etnie nici măcar
prin contestarea identităţii ei politice. În vreme ce
generaţia anterioară scria o poezie „etnică”,
descoperind esteticul sub această formă, dar prin
aceasta devenind uşor conformistă şi, prin
urmare,şi complice cu sistemul, el scrie o poezie
anti-sistem. Dar şi aşa, tocmai condamnând
politicul, aderând la autenticitatea satului etc.,
atârna de gâtul ei o problematică locală. De aceea
fracturează limbajul şi, odată cu el, sinele. 

Suficiente aceste întrebări, pentru a spune că
Eugen Cioclea e un poet veritabil. Cât despre
restul chestiunilor, rămână pe terenul
problematizărilor necesare.
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„Sînt o FIRE RAŢIONALĂ. Îmi port
luciditatea ca pe un drapel. Ştiu că pot să scriu
despre orice. Cunosc multe şmecherii şi tehnici
narative. Le combin cum vreau. În ultima vreme,
m-am dedicat unui subtil şi inefabil joc: e un fel
de de-a-v-aţi-ascunselea printre semnele textului.
Arăt cu degetul pro cedeul folosit şi, făcînd cu
ochiul cititorului, îl invit să ne bucurăm
împreună de savoarea convenţiei. Totul, în
beneficiul autenticităţii. Ce anume poate fi mai
autentic decît fiinţa umană, cu stările, pulsiunile,
inconsecvenţele ei? [...] Iată, m-am trezit în
această dimineaţă de februarie scriind o pagină
despre copilărie. Mi-a cerut-o un prieten rămas în
oraşul nordic în care m-am născut...”. În acest
fragment din volumul Repetiţie generală cu
apocalipsă se poate citi istoria cărţilor Corneliei
Ichim-Pompiliu, unul dintre puţinii pro zatori de
azi care se întorc spre experimentul narativ ce
părea ră mas în anii ‘80, cu un trecut firav şi fără
viitor; cu întinse lec turi de naratologie şi teoria
receptării, valorificate, altfel, într-un volum
precum Textul narativ. Structură şi receptare
(2009), Cornelia Ichim-Pompiliu pare a construi
o lume a cărţilor şi demer sului analitic, atrasă în
maelstromul hermeneuticii, amuzîndu-se cu
„făcături”, în jocul cu semnele textului, cum
altcineva se juca cu mărgelele de sticlă:
prozatorul se salvează de sub tirania
hermeneutului, a „combinaţiilor” sale şi iese
dintre oglinzile înşelă toare ale textului pentru a
regăsi „fiinţa umană, cu stările, pulsiunile,
inconsecvenţele ei” în pagina despre copilărie.

Cornelia Ichim-Pompiliu nu scrie, aşadar,

romane, proze, schiţe, nuvele, ci pagini,
restituind frag mente din ceea ce va fi fiind fiinţa
sa interioară. Experimentul narativ al Corneliei
Ichim-Pompiliu face loc şi unui experiment de
lectură: cele patru volume de fragmente –
Cazarmă cu naratori (2006), Peştele din oglindă
(2010), Repetiţie generală cu apocalipsă (2013;
2015) şi Jean Marais nu plînge niciodată (2016)
– trebuie citite conform „reţetei” din fragmentul
de mai înainte, de la pagini le despre copilărie din
cartea anului 2016 înspre „giumbuşlucurile”
textualiste din celelalte trei. Astfel, oraşul
Hansen din Peştele din oglindă iese din canon,
nu este un spaţiu epic, al poveştilor unui narator
standardizat, ci un context „furtunos şi narativ”,
un de realul dislocat se resetează în imagini care,
trans-puse altfel, ar oferi un poem suprarealist
„ca la carte”; în Hansen, seara: „Cînd luminiţele
televizoarelor se stingeau, se punea pe nins. Dar
nu o ninsoare consumată în aer. Fulgii alergau pe
pămînt. Vii. Ca-n povestea danezului. Cu chipuri
ciudate, arici dezavuaţi, decep ţionaţi, nesilitori,
şerpi mahmuri ieşiţi din borcanele cu formol de
la bîlciuri, ursuleţi rotunzi molfăind halviţe. Toţi
albi. Toţi sclipitori. Dar războinici (într-un mod
perfid). Dacă te nimereai pe una din străduţele
din Hansen, trebuia să-ţi rosteşti rugăciu nea”;
amiezile sînt „pline de abnegaţie” şi furie; acolo,
jocul naţional este „cine poate forma cuvîntul
«veşnicie»”, practicat în memoria Craiului
Zăpezii; oamenii, după ce au făcut greşala de a
renunţa la nume, au rămas doar iniţiale, E.B. care
„exista în abso lut, fără contingenţe”, Z., omul
pădurilor, Ymer pădurarul – fan tasme în „aburul”
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din Hansen, metafore din poveştile spuse la tele -
vizor „în noaptea polară” (poneiul buzos,
guşterul păsăroi, solda tul pinguin aşteptat de
regele-vrăbioi şi regina-coţofană, marele
bărzăun, aricelul scriitor şi gazetar, năluci din
„noaptea de bos tan cu lumînarea înfiptă la
mijloc” etc.) sau în „febra autorevizuirii”, cu
sediul la „Hanul Veveriţelor Tîrzii”,
reformulîndu-şi identităţile („O activitate intensă
de fabricare identitară prinse se oraşul Hansen ca
într-o menghine. Se fabrica în flux continuu,
întreg oraşul era o coală albă pe care hieroglife-
hieroglife o um pleau necontenit”), căutînd,
precum Anta, un covor de zburat, plă mădind cea
mai mare plăcintă cu mac din istoria
gastronomiei mondiale; în sfîrşit, în Hansen se
vernisează o expoziţie cu portretele lui E.B., un
„duh” din istoria oraşului („Fiecare artist îşi avea
E.B.-ul său, dacă tot nu-l văzuse nimeni,
libertatea era totală. Imaginaţia îşi putea juca
horele şi sîrbele”), ţîrii şi stîrcii au
„personalitate”, se mănîncă mult şi bine („piftii
din struţ crescut în curte cu piscină, fripturi la
tavă din samur aflat la vîrsta ado lescenţei, şniţele
din hermină bască, cotlete de capră de zăpadă, de
zăpadă din nord, ostropel din berbec de munte,
sfredeluşi în as pic, scufundac la rotisor, somon
cu sos de portocale împănat cu crabi de Caraibe,
mistreţ matur în sos de migdale şi stafide”) şi,
mai ales, are loc petrecerea anuală a mimilor,
însoţită de Festivalul Paiaţelor: „În dimineaţa
asta podurile sînt selenare. Pe ele, trec obosiţi
mimii care toată noaptea au dansat la petrecere.
Pe trecerea mimilor. Ceruri cenuşii îi petrec pînă
la casele lor. Pia tra de rîu sună sub paşii acestei
mulţimi colorate, Mussolini păşeş te ţanţoş lîngă
un gal viteaz şi un ostrogot nu suficient de barbar
care, în criză de identitate, trage cu un pai dintr-
un pocal un li chid foarte roşu. Un grup de vikingi
tocmai a devorat un berbec şi acum poartă în
triumf un bătrîn albicios într-o cutie: e Lenin din
Piaţa Roşie. Valsuri, marşuri, polci, mazurci,
paşii săltaţi prin tre prăvăliile ce au împînzit unele
poduri, un aed rosteşte versu ri din Villon, urcat
pe masa unei terase, pe sub el trece apa cenu şie

aidoma cerului pe care o rază albă desenează un
Ierusalim ce resc. Cu o masă şi pocale din nori.
Un vînt hoinar aduce cu el mi rosul florilor de
pădure. O polcă năvalnică izbucneşte şi Lenin sa -
re din cutie, pentru a încinge un dans cu un
prizărit fără recuzită, care îşi spunea Adolf pe
baza faptului că îşi lipise o mustă cioară ca de stuf
sub nas. Într-o băltoacă lăsată pe cel mai vechi
dintre poduri de o revărsare, nişte peştişori
pluteau alandala – chibrituri întunecate,
electrizate, magnetice. Coşurile fabricilor dădeau
replica industrială alaiurilor de pe cele cinci
poduri cu nume de basm: Soldatul de plumb,
Răţuşca cea urîtă, Crăiasa Zăpezii, Degeţica şi
Lebedele”.

Dacă Hansen din Peştele din oglindă este o
ipostază a oraşului nordic din pagina despre
copilăria petre cută acolo de un personaj-narator
ascuns printre semnele textului, în Repetiţie
generală cu apocalipsă, Cornelia Ichim-
Pompiliu introdu ce în ţesătura narativă zeci de
voci care se întîlnesc în aer, aparţinînd unor figuri
epice fără altă identitate decît aceea conferită de
însăşi simbolistica lor: Puck, duhul poznaş şi
Puck, conştiinţa lui Oberon din „făcătura”
punerii în scenă a piesei lui Shakespeare, Visul
unei nopţi de vară, luptătorul ajuns în cer pentru
a-şi „odihni oasele”, unde zace la umbra unui
nufăr ori hălăduieşte prin tre forme vegetale care
„iradiază o discretă lumină verde-albastră”,
scriitorul căruia, ajuns în locul unde „nu se
stingea niciodată lumina”, i se dă ocazia să-şi
vadă posteritatea, iar ceea ce vede îl omoară cu
adevărat, Valer, un ziarist fără ziar, un oştean care
caută spaţiul sideral, un altul care părăseşte
cîmpul de luptă ca să treacă munţii „pe la Stîncile
Albe” şi soldaţi atemporali, necu noscuţi, cărora
li se recuperează identitatea, Omul Negru în
spec tacolul cu piesa O scrisoare pierdută, iar
această atmosferă bizară se amplifică încă prin
rîsul stridiilor sau în fluxul memoriilor unui
căluţ-de-mare. Unele fragmente din Repetiţie
generală cu apoca lipsă sînt la limita basmului,
altele, precum Dintre toţi fulgii lu mii, poeme în
proză, în sfîrşit, într-un text scris în registrul
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umorului sarcastic, Cornelia Ichim-Pompiliu
exersează limbajul de lemn şi comicul involuntar
al emisiunilor de televiziune, unde se găteşte în
direct şi la ore de maximă audienţă. Mona, o
gospodină animată de „necesarul activism în
lumea asta care îşi pierduse toa te reperele morale
şi civice”, primeşte în bucătăria sa o echipă TV
pentru care va găti o ciulama de hribi, „produs
naţional” care, iată este „o sublimă topire a
egoului în masa colectivă, în sosul general care
înseamnă colectivitate, societatea în care tu, cetă -
ţean, te naşti şi trăieşti”, hribii se călesc în „unt
de casă, greu şi lutos”, iar julienii, în sos alb:
„Noi uităm adesea, reveni gospodina-general,
uităm un lucru esenţial: felul de a ne găti bucatele
ţine de păstrarea identităţii noastre ca popor”;
rezulta o no uă compoziţie care „înseamnă noul,
turnat în arhetip”, adică, în „reţeta tradiţională a
bunicilor şi străbunicilor noastre” – o reţetă
bucovineană în care laptele produs de văcuţele
inteligente resti tuie însăşi „savoarea unui popor,
care ţine de bogăţia şi mireasma pămîntului ei”;
Mona vorbeşte şi găteşte în direct, lumea din faţa
televizorului plescăie şi caută repede adresa
vreunei pensiuni bucovinene, de la Vatra Dornei,
de exemplu, unde să figureze în meniu ciulama
de hribi, iar cameramanii „foşnesc interior” la
gîndul că, la finalul filmărilor, nu vor putea
refuza „două, chiar trei păhăre le de vişinată”,
încheind maiestuos, cum se cuvine: „Cît preaplin
în spaţiul naţional! Gospodina, hribii şi julienii
este un fragment antologic.

Luptătorul, hribii, vişinata, Omul Negru şi,
mai ales, cuvintele de tablă contextualizează în
Re petiţie generală cu apocalipsă, cum oraşul
Hansen în Peştele din oglindă, spaţiul narativ şi
figura personajului-narator din cea de-a patra
carte a seriei epice, Jean Marais nu plînge
niciodată, un de se adună toate paginile despre
copilărie, scrise, cîndva, la ru gămintea
prietenului „rămas în oraşul nordic”. Copilăria
este a „luptătoarei” Ineluşa Ichim, oraşul nordic
nu e Hansen, ci Vatra Dornei cu geografia sa
inconfundabilă (Runc, Bistriţa, Cazinoul,
pădurile, parcul, veveriţele şi izvoarele de acolo),

hribii sînt gătiţi de Uca, vi şinata o bea nenea On,
Dranca, Omul Negru e Nepălărie, ofiţer de se -
curitate, îmbrăcat într-un fîş negru, copilul de
cîţiva ani merge la grădiniţă, nu-i place, pleacă
(„Unde crezi că pleci, Ichim?”, întreabă
educatoarea) şi visează să scrie „un volum gros,
în piele al bastră: «Nemaipomenitele aventuri ale
unui erou de neînvins» de Ineluşa Ichim”. Sigur
că Ineluşa Ichim, protagonista din Jean Marais
nu plînge niciodată nu este Cornelia Ichim-
Pompiliu; asta se învaţă la prima lecţie de
naratologie, unde aflăm că personajul nu e totuna
cu autorul de pe coperta cărţii. Respectînd
convenţia, personajul-narator îşi proiectează
autobiografia în fragmentele din cele patru cărţi:
pare că fiinţa îşi va fi spart identitatea, iar
cioburile se adună acum într-un puzzle care
primeşte sugestia unui Bildungsro man, urmărind
formarea unui personaj prin lecturile, filmele (cu
Jean Marais) şi cuvintele epocii. Timpul-epocă se
plasează în anii ‘50, în obsedantul deceniu şase,
cum i-a spus Marin Preda; focaliza tă prin
destinele oamenilor sub agresiunea unei istorii
duşmănoase şi, deopotrivă, prin percepţia
copilului, supus, şi el, atacului zilnic al
cuvintelor de tablă din difuzorul vremii
(„măgăoaia”, îi zice un personaj, Camentică),
istoria se aude şi se trăieşte. Ce aude Ineluşa?
Iată: „Un nou Octombrie la noi în sat/ De prin
bordeie, din ogoare/ Din zeci de piepturi
muncitoare/ Pe Lenin îl slăvim neîncetat!”. În
difuzor, pentru Ineluşa, Lenin e „leninul”; pentru
cei ma ri, adunaţi în jurul mesei, Lenin e cel
îmbălsămat la Moscova. Iar cuvintele se cheamă
unele pe altele, transferă lumea cealaltă, auzită la
difuzor sau în povestirile celor mari, în preajma
sa, în curte; Moscova e „căţeaua Nuţicăi”, Marx
e un „cîine legat”, leninul din măgăoaie e un
„duh”. Copilul primeşte, însă, şi o a treia
realitate; strecurîndu-se într-o încăpere unde
mama ascultă Ţîncul (un radio la care transmit
„Europa Liberă” sau „Vocea Americii”), află
altceva despre bolşevici, Lenin, Octombrie Roşu
(„Comunismul a adus cu el teroarea. Lenin
spunea: Comisariatul pentru justiţie este
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«Comisariatul pentru exterminare socială»„).
Luptătoare, ameţită de for ţa cuvintelor şi de
ciocnirea sensurilor, Ineluşa trans-figurează
realitatea în text şi scrie, între altele, o poveste a
„cartofiorilor”, cei mici, daţi deoparte, dar care
primesc o misiune de la „ne nea” din Piaţa Roşie:
„Să exterminaţi trecutul învechit, pe chiaburul
îmbuibat şi burghezul cel umflat, să vă răspîndiţi
în lume şi să du ceţi oamenilor muncii de la oraşe
şi sate mesaje!”. Difuzorul care furnizează
lozinci şi versuri propagandistice fixează insul în
cu vintele lor de tablă: Ineluşa reţine totul şi recită
oriunde, oricînd, ceea ce a auzit şi a memorat; e
un aspirator de cuvinte. Cum se construiesc
lumea şi omul nou? (Şi) cu difuzorul care, în
mesaje le de tablă („Aici încape-o ţară, pe care-o
port în braţe ca pe-un steag, din care nicio bardă
n-a putut să muşte – partidul este că lăuza”;
„Candoarea ca un rid va măsura maturitatea mea,
Partid” etc.), ascunde adevăratul discurs al
epocii: „Pumnul e noul limbaj”, spune un
personaj, în şoaptă, cu frică, pentru că „şi
frunzele au ochi şi urechi”.

Prin Ineluşa Ichim, Cornelia Ichim-Pompiliu
desface cu abilitate uriaşul mecanism de
manipulare a conştiinţelor, urmărind efectele
celor spuse în fapte şi texte: co pilul scrie poveşti
(Zidul, Povestea cartofiorilor, Povestea lui Mov,
Povestea cuvintelor, O poveste şi Partea a II-a a
cărţii) care vor formula literatura proletcultistă a
vremii, dar şi radiografia exactă a bolilor ei.
Istoria trăită e, în fond, ceea ce trebuie as cuns
sub glazura sclipitoare a versurilor şi lozincilor
avîntate: omul nou şi victimele din lagărele
comuniste, printre care e însuşi tatăl Ineluşei,
mort la Aiud, „duşman al poporului”, Uca,
femeia, din casa Ineluşei, o toarnă la miliţie pe
mama sa, urmează o percheziţie şi sechestrul,
apare tot mai des duba neagră pe strada Iosif
Pelceak din Vatra Dornei („Maşina aceea cu
geamuri ciudate oprea în faţa cîte unei case.
Ieşeau din ea nişte neni – nebuze şi nepălării,
care băteau cu putere. În gard, în uşă. După ce
intrau, nimeni nu-i mai vedea. Ferestrele caselor

de pe strada Iosif Pelceak se umpleau de ochi. De
respiraţii care le abureau. Apoi ieşeau din ca să,
ducîndu-l pe unul dintre locuitori între ei: un
bunic ori un soţ şi tată. Şi maşina pleca”),
dizidenţii sînt exterminaţi, iar la grădiniţă se
cîntă „Leagăn n-am avut prea cald, ne-am născut
în bă tălie cînd partidul în asalt ne-a dat inima lui
vie”; e lumea lui Nepălărie şi Nebuze, torţionari,
ofiţeri de securitate care se ocu pă de oamenii de
pe strada din Vatra Dornei şi de „bandiţii din
munţi”; lumea din difuzor care pune stăpînire pe
minţile şi sufletele oamenilor, pe cercurile din
creier şi inimă, marcîndu-le defini tiv cu etichete
ce conţineau cuvinte de tablă, dar, ca o
alternativă, şi lumea din radio-ul pe care îl
ascultă, pe furiş, mama: măgăoaia şi Ţîncul:
„Cuvinte ce alunecau. Alunecau din cauza lor ori
a obiectelor pe care le denumeau? Ce spunea
măgăoaia începuse tot mai tare a-mi da de bănuit,
poate că Ţîncul avea dreptate. Prea nu se
potriveau cuvintele ei, prea se repetau. Spuse cu
meşteşug, avea Camentică dreptate, cuvintele pot
orice. Să dărîme, să construiască, să omoare, să
învie […] Uca mi-ar fi dat orice ca să nu mai
inven tez nimic, adică marşul bolşevic, despre
care tot vorbeam: «Un marş să se alinieze stelele,
să bată pietrele cadenţa!» ziceam eu, imitînd pe
cineva de la măgăoaie, cineva care vorbise
despre visul bol şevic. Şi deodată, tare m-am mai
speriat: învăţasem, fără să-mi dau seama,
şmecherii de la măgăoaie, care spunea numai
minciuni, dîndu-le drept adevăr”.

Experimentele narative din Cazar mă cu
naratori, Peştele din oglindă şi Repetiţie
generală cu apocalipsă cresc din materia epică
pe care, într-o ingenioasă pendulare a
unghiurilor de vedere, o structurează cea de-a
patra carte, în fapt, o radiografie foarte exactă a
condiţiei umane din România veacului trecut.
Cornelia Ichim-Pompiliu este un prozator
surprinză tor, pe nedrept de puţin comentat, cu un
loc sigur pe primul raft al bibliotecii epicii
noastre de azi.
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Sîmbătă 27 fevruarie / 11 martie 1899. La 8 ore
dimineața, -1½° R. Azi, de la 5½ – 8½ (ceva peste 3
ore!), m-a ținut regele la audiență. Ce e asta?
Amabilitate? Plăcere de a vorbi cu mine? Pe mine
m-a cam plictisit. – 

Am vorbit tot nemțește.1

Rege2: Împărăteasa Austriei nu era întreagă la
minte. Și sora ei, Trani3, care, de altminteri, este
inteligentă, are ceva nenatural în privire. –
Amîndouă au fost educate pentru împărat, călărețe
îndrăznețe. Propriul verișor al împărătesei Austriei
(von Sachsen) i-a spus regelui nostru:

„Pentru ea este mai bine că a murit așa. Astfel,
poate să însemne ceva în istoria universală”.

Împărăteasa s-a gîndit numai la sine, la părul ei,
la siluetă etc.

Iarăși o incapacitate diplomatic-politică.
Regele dorește să-l atragă pe socialistul

Diamandi. A fost invitat la balul palatului. 
Regele habar nu a avut cine a fost Jeszenski,

atunci cînd l-a decorat la Pesta fiindcă trimisul
nostru vienez Ghica îi spuse că ar fi dorința
deosebită a ministrul-prezident ungar Banffy.

Ministrul austriac de externe, Goluchowsky, a
fost fost jignit pentru că nici nu a fost întrebat dacă
ea i-ar fi agreabilă. –

Un guvern trebuie să rămînă în funcție o
legislatură de 4 ani. –

Regele a dorit să-l aducă pe Sturdz la Petersburg,
și l-a dus. –4

Regele îmi spune că a primit zilele trecute pe S.
Mehedinți, noul dr. în geografie de la Lipsca.

Duminecă5 28 fevruarie / 12 martie. Cer închis.
Dimineața la 7¾, +½° R.

Sara, de la 9 – 12½, la palat cu Anicutza, unde o

soarea muzicală dată de regină damelor Societății de
binefacere „Elisabeta”. O proastă conferență a lui
Ionescu-Gion6, apoi neplăcută muzicărie a lui
Dall’Orso, Dinicu, d-ra Theodori7 etc. 

Dar printre ei și încîntătoarea cîntăreață
Marcella Pregi8, din bunică negresă-africană, tatăl
său șvițeran-italian, urîtă, stranie, dar cu ochi de
splendoare cînd cîntă. Mai ales în Bruneau9,
L’heureux vagabond, și în Grétry, Richard Coeur de
lion10.

Martie 1899

Luni 1 / 13 martie. Dimineața la 8 ore, +1° R.

Telegramă
D-sale d-lui general Robescu,

Maestrul Curții Alteței Sale
Regale

Principelui de România
D-le general,
Am onoare a Vă ruga să binevoiți a remite

Alteței Sale Regale principelui de România
alăturatul volum a cărui prezentare mi-a fost
permisă ieri de Alteța Sa Regală.

Primiți, vă rog, d-le general etc.
T. M.

Mercuri 3 / 15 martie. Dimineața 6 ½ ore, +2° R.
Peste zi, soare cald. +16° R. Dar tot mai e zăpadă în
colțurile curților. 

Luni 8 / 20 martie. După atîtea zile cu soare,
astăzi vînt și nori, după ceva ploaie de noapte.
Termometrul la 8 ore dimineața, +4°R.
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Telegramă
Belgo-Brăila
Anvers
Joi imposibil. Vineri sîmbătă la dispoziția

voastră.
Maiorescu11

Sîmbătă 13 / 25 martie. Vremea cam tot așa. Ieri
ploios, dar pîclă, +13° R. Azi la 8 ore dimineața,
nori și +4° R. Joi, alaltăieri, pledat la Curtea de Apel
pentru piesa politico-satirică a fraților Bacal-Bașa,
Pardon.

Profundă impresie de indignare în contra lui
Sturdza (cu repercutare asupra regelui) din cauza
publicării unei broșuri ungurești, discutată în
Camera Ungariei, (atribuită lui Ieszenski, e în fapt a
lui Benedek Ianczo, sub inspirarea lui Banffy), în
care se povestește cum Banffy a mijlocit căderea lui
Kalnoky, vizita regelui nostru la Pesta, decorarea lui
Jeszensky, vizita lui Franz Josef la București,
sugrumarea Ligei culturale prin Sturdza și
suspendarea subvențiunii școalelor de la Brașov. O
rușine! Azi dimineața, întrunire la mine (Carp, Lupu
Kostake, Vîrnav, Marghiloman, Men. Germani e la
Viena – Abbazia) pentru a ne sfătui ce să facă
opoziția din Cameră și Senat.

Lascar Catargiu de vro 8 zile bolnav, politicește
pierdut. 2 atacuri de leșin (apoplexie?) în 2 zile,
scleroză la inimă, după dr. Schachmann.

Sara, la masă Seveștii, Negruzeștii și André
Lecomte du Nouy. 

Duminecă 14 / 26 martie. După frigul rău de ieri,
azi ceva zăpadă. Termometrul, +1°R.

La 2 ore, întrunire la două, convocată de Fleva și
N. Filipescu. Vorbesc aceștia, Delavrancea și
Scortescu. Ceva împunsuri contra regelui, ceva
mișcare pe stradă. Un prim avertisment regelui, că
nu mai merge. Se așteaptă rezultatul audiențelor lui
Carp, Gr. Cantacuzin, Fleva, Costiescu la rege, care
zise să-i spuie unanim că regele trebuie să respingă
solidarizarea cu trădarea lui Sturdza. 

Luni 15 / 27 martie. Azi 5½ -7, P. Carp la rege.
Expunerea situației și a necesității coroanei de a se
degaja de Sturdza.

Sara de la 9-12, la mine G. Gr. Cantacuzin, N.
Fleva, Em. Costinescu12, Take Ionescu, P. Carp și Al.

Marghiloman. După propunerea lui Carp, cu
redacția mea și cu amandamentul lui Carp la primul
alineat, s-a primit următoarea declarare, care este să
se subsemneze mîine și să se cetească poimîine:

„În urma destăinuirilor din camera maghiară
asupra relațiilor politice dintre fostul ministru-
prezident al Regatului Ungariei, Banffy și actualul
ministru-prezident al Regatului României D.
Sturdza,

Subscrișii Senatori Deputați consideră prezența
la guvern a d-lui Dimitrie Alexandru Sturdza ca o
atingere a demnității naționale și drept aceea, făcînd
abstracție de orice deosebire de partid, se declară
hotărîți a se opune pe toate căile legale, în prima
linie prin obstrucționism parlamentar, la o mai
departe funcționare a actualului ministru-prezident
al Statului Român.”

Apoi se discută ce fel de interpelări să anunțăm
în senat și cameră, asupra lui Hallier cu portul
Constanța, asupra acțiunii poliției la manifestarea
după întrunirea de ieri de la Dacia, asupra
declarărilor rectorului Universității București către
studenți în chestia recrutării, asupra Istoriei române,
proiectate de Ministrul Cultelor pentru Exposiția de
la Paris din 1900, în care prof. Onciu, Bogdan, Iorga
și Xenopol să scrie istoria mai veche, iar Robescu13

– Vartic14 istoria actuală și Bianu15 literatura. 
Apoi Fleva cere participarea noastră la viitoarea

întrunire de Duminecă la Dacia. Carp se opune. Eu
primesc. Rămîne să comunicăm decizia Clubului
nostru, după consfătuirea Clubului de mîine. 

Marți 16 / 28 martie. Cer senin, soare, zăpada
dispărută. Dar dimineața la 7 ore, -1° R. Scriu 2
exemplare a declarării hotărîte ieri, și trimit unul lui
G. Gr. Cantacuzin și celălalt lui Al. Marghiloman. –

Apoi corecturi scrisori de la 1850 pentru
„Convorbiri”.

Mercuri 17 / 29 martie. Soare. La 8 ore
dimineața, +1° R. Ziua nașterii Anicuței, azi
împlinește 45 ani. La cafea, flori de la Rothan și
bomboane de la Capșa.

Dacă se cetește azi sau mîine în senat declărarea
de mai sus, vreau să anunț îndată următoarea
interpelare: 
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„Interpelez pe d. ministru-prezident și pe d.
ministru al Cultelor și Instrucțiunii publice asupra
autorilor însărcinați de guvern să scrie o Istorie
română pentru Exposiția de la Paris.”

Vineri 19 / 31 Martie
T. M.

Senator al Colegiului
Universității din București

La Cameră, cetită declararea azi, Mercuri la
Cameră de Marghiloman și ilustrată de un excelent
discurs al lui Take Ionescu și apoi de unul (cam
confuz) al lui N. Fleva. 

Joi 18 / 30 martie. Cetită declararea în Senat de
G. Gr. Cantacuzin, însoțită de o proastă frazeologie
cetită rău tot de el. Apoi Sturdza, apoi o moțiune de
încredere citită de Mîrzescu și votată cu apel
nominal, iar discuția mai departe sugrumată. Acum
interpelări. –

Eu 5-6½ la universitate.

Vineri 19 / 31 martie. Cer acoperit. Destul de
frig. La 7 ore, +1½° R.

Sîmbătă 20 martie / 1 aprilie. Vorbit la senat
pentru explicarea obstrucțiunii pe căile legale. 

Duminecă 21 martie. Azi e hotărîtă sedința
senatului, între 9 și 12 dimineața. 

Eu anunț următoarea interpelare:

„Am onoare a interpela pe d. ministru de război
ce măsuri va lua pentru a restabili autoritatea
militară atinsă prin niște declarări politice, făcute de
d. rector al Universității din București asupra legii
recrutării înaintea unei adunări de studenți.”

T. M.,
Senator al Colegiului

Universității din București

Interpelare anunțată în ședința de Duminecă, 21
martie / 2 aprilie 1899. Vorba lui Fleva: „Aș vrea să
fiu ministru de interne și să fac alegeri; voi face
alegeri libere! Și de o ieși un pui de Sturzist, lasă pe
mine!!!”

Vorbesc tot azi pentru amînarea discuției

generale asupra legii învățămîntului profesional.
Vorbit azi la 2 ¼ în întrunirea de la Dacia.16

Note:

1. Aici se termină textul în limba română în manus-
cris.

2. De aici, textul continuă în limba germană în
manuscris.

3. Mathilde Ludovika, ducesă de Bavaria (Mathilde
in Bayern, 1843-1925), prințesă de Bourbon-Sicilia,
sora împărătesei Elisabeta a Austriei, soția prințului
Ludovic de Napoli-Sicilia, duce de Trani (Luigi di
Borbone-Due Sicilie, 1838-1886).

4. Aici se încheie textul în limba germană în
manuscris.

5. De aici, textul continuă în limba română în
manuscris.

6. Gheorghe Ionescu-Gion.
7. Domnișoară de onoare a reginei Elisabeta.
8. Marcella Pregi (Bertha Corrodi, 1866-1958),

soprană elvețiană.
9. Alfred Bruneau (1857-1934), compozitor și

dirijor francez. L’heureux vagabond (1892), muzică de
Alfred Bruneau, versuri de Catulle Mendés.

10. Richard Coeur-de-lion, operă comică în trei acte
de André Grétry, a cărei premieră a avut loc în
octombrie 1784, la Opéra-Comique din Paris. Libretul îi
aparține lui Michel-Jean Sedaline. André Grétry (1741-
1813), unul dintre cei mai renumiți compozitori francezi
ai secolului al XVIII-lea, care a influențat dezvoltarea
genului opéra-comique.

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

12. Emil Costinescu (1844-1921), economist, om
politic, primar al capitalei, ministru de finanțe în
repetate rînduri, director al Băncii Naționale a
României.

13. Constantin F. Robescu (1839-1920), inginer, om
politic, primar al capitalei, director al Poștelor și
Telegrafului, vicepreședinte al Senatului, membru
corespondent al Academiei Române.

14. C. Colescu-Vartic, istoric.
15. Ioan Bianu. 
16. Aici se încheie caietul 19, intitulat Jurnal No 19. 

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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*
Ploieşti, 16/29 iunie 1904

Mult stimate domnule Maiorescu,

Aş fi dorit din toată inima să veniţi la Ploieşti, să-
mi faceţi onoarea unei vizite în casă nouă2. Am
credinţa că norocul nostru se amînă numai, şi la
toamnă tot o să veniţi.

Pînă atunci, am să profit de cel mai apropiat
prilej, să vin cu nevastă-mea în Bucureşti şi s-o
prezint doamnei Maiorescu şi dumneavoastră.

Şi fiindcă fotoplasticile şi ilustraţiile sînt la modă,
îmi iau libertatea de a vă trimite poza făgăduită. În
adevăr, fotograful ne-a silit, pe cît se vede, să cam
pozăm fără voia noastră.

Vă rog a transmite doamnei Maiorescu omagiile
noastre respectuoase.

Devotatul dumneavoastră,

Ioan A. Bassarabescu

*
Ploieşti, 13 ianuarie 1908

Mult stimate domnule Maiorescu,

Îmi mărturisesc vina că de la o vreme eram
obişnuit să citesc din „Luceafărul“ mai mult sumarul.
Aşa îmi dau seama cum am putut trece, fără să mă
opresc peste utopia spăimîntătoare a domnului
Tăslăuanu3.

Din cele din urmă ştiri ce aveam pînă acum vreo
două luni despre domnia sa, aflasem că e grav bolnav
de nervi, fapt care l-a silit să stea cîtva timp la
Lovrona. 

Poate că aceasta n-are vreo legătură strînsă cu
articolul Două culturi, dar am bănuiala că, în general,
asemenea [i]eşiri nejustificate se nasc din „trebuinţa
de a se hrăni, de a dormi, de a avea un adăpost, de a
se-mbrăca (cum zice la pagina 61, coloana 1) care
disperează pe unii oameni răi şi nerăbdători pînă la
ameţeală.

Vă mulţumesc din inimă că mi-aţi atras băgarea
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Nicolae SCURTU

R E S T I T U I R I

Printre cei ce s-au bucurat de atenţie şi preţuirea lui Titu Maiorescu, în calitatea sa de profesor şi îndrumător
literar, menţionăm şi pe I.A. Bassarabescu (1870-1952), narator de scurtă respiraţie epică şi memorialist din cei mai
credibili.

Prezenţa lui I.A. Bassarabescu în paginile celei mai prestigioase reviste literare din cultura română, Convorbiri
literare, cu schiţe, nuvele, povestiri, evocări şi alte materiale extrem de preţioase, reprezintă un moment asupra
căruia e necesar să revenim.

Epistolele primite de I.A. Bassarabescu, încă de la începuturile activităţii literare, de la magistrul său, se
constituie în autentice modele de îndrumare şi corijare a unor scăpări sau chiar erori.

Relevante sînt, de asemenea, şi epistolele trimise de discipol lui Titu Maiorescu, în care se confesează asupra
unor probleme literare, culturale, didactice şi politice.

Două dintre aceste epistole au fost publicate de Teodor Vîrgolici, biograful, exegetul şi editorul1 lui I.A.
Bassarabescu, iar celelalte, încă şase, se transcriu şi se publică, acum, întîia oară.

Pe lîngă caracterul protocolar, epistolele* lui I.A. Bassarabescu impun prin deferenţă, admiraţie şi totodată
preţuire.

Titu Maiorescu impune prin ţinută academică, ştiinţă de carte şi, mai ales, prin cunoaşterea profundă a
contemporanilor săi, pe care îi evaluează cu atenţie.



de seamă. I-am scris îndată. Vă trimit şi
dumneavoastră o copie de pe rîndurile ce i-am
adresat.

Mă rugase mai anii trecuţi să-i dau voie să mă-
nscrie printre colaboratori şi am primit să aduc atîta
serviciu, mai cu seamă unei reviste de peste munţi,
neştiind gîndurile conducătorilor ei.

Îmi scrie domnul Mehedinţi4 că sîmbătă e
adunarea convorbiriştilor la domnia sa. Dacă voi
scăpa de influenţa care mă ţine în casă de ieri, voi
veni şi eu.

Respectuoasele noastre omagii doamnei
Maiorescu. Nevastă-mea vă mulţumeşte că n-aţi
uitat-o şi vă roagă a primi cele mai distinse salutări.

Primiţi, vă rog, mult stimate domnule Maiorescu,
încredinţarea stimei şi respectului devotatului
dumneavoastră,

I.A. Bassarabescu

*
Ploieşti, 20 februarie 1908

Mult stimate domnule Maiorescu,

Azi am primit de la domnul Tăslăuanu răspuns la
cele ce i-am scris. Mă vesteşte că numărul 5 al
„Luceafărului“, fiind deja sub presă, cu numărul 6 nu
voi mai figura între colaboratorii revistei.

Voi păstra scrisoarea, ca să v-o citesc cu ocazia
celei dintîi întîlniri. În ea confirmă cele susţinute în
articolul Două culturi, încheind că adevărul spuselor
sale îi pare aşa de luminos, încît „în orice situaţie m-
ar aduce convingerile mele, voi repeta: E pur si
muove“.5

Apoi adaugă un lucru, care întăreşte bănuiala mea
asupra înrîuririi ce a trebuit să aibă boala de nervi în
acel articol. Iată ce zice: „Viaţa este aşa de lipsită de
farmec, iubite domnule Bassarabescu încît omul, cînd
i se urăşte cu dînsa, începe să spuie oamenilor
adevăruri“. Sublinierile sînt ale domniei sale.

Dar, fără îndoială, aceasta poate fi o scuză pentru
domnia sa personal, nu însă şi pentru „Luceafărul“
care a publicat articolul.

Dacă sîmbătă voi putea veni în Bucureşti,
duminică dimineaţă voi fi la dumneavoastră şi de voi
avea norocul să vă găsesc, voi asculta observaţiile
dumneavoastră asupra sofismelor pe care se
întemeiază acel articol.

Pe aici tachiştii s-au organizat într-o bandă

prădătoare.
Cu respectuoase omagii doamnei Maiorescu din

partea noastră şi cu distinse salutări dumneavoastră
din partea nevestei mele.

Primiţi salutările respectuoase ale devotatului
dumneavoastră,

I.A Bassarabescu

*
Ploieşti, 7 martie 1908

Mult stimate domnule Maiorescu,

Vă rog mult să mă iertaţi că nici duminica asta nu
voi avea norocul să pot veni. Nevastă-mea, care ţine
mult să profite de invitaţia dumneavoastră, s-a
îmbolnăvit de bronşită.

Dacă duminica cealaltă, 16 martie, nu vă
împiedicăm de la nimic, vă cer voia unei amînări
pentru atunci.

Respectuoase sărutări de mîini doamnei
Maiorescu. Din partea nevestei mele, doamnei
Maiorescu şi dumneavoastră distinse omagii.

Din parte-mi, toate mulţumirile şi respectuoase
salutări.

Devotatul dumneavoastră,
I.A. Bassarabescu

Răspuns telegrafic: „Vă aşteptăm cu mare plăcere
duminică, 16 martie. Maiorescu“.

*
Ploieşti, [25 mai 1909]

Mulţumiri respectuoase pentru plăcuta noutate6 ce
m-a aşteptat la întoarcerea acasă. Primind-o de la
dumneavoastră mă simt mai măgulit de onoarea ce-
mi face Academia.

Bassarabescu

*
Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor
Cabinetul Inspectorului General
al învăţămîntului primar şi normal-primar

Ploieşti, 24 octombrie 1912

Mult stimate domnule Maiorescu,
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Am pregetat mult înainte de a vă scrie cele de mai
jos. De lucruri mărunte şi de oameni mici, să mă ocup
mi s-a părut o profanare şi a timpului şi a muncii.

Dar fiindcă în politica noastră aceste elemente
alcătuiesc o putere, încep să cred că e o datorie să-i
iau în seamă.

E vorba de profesorii takişti din Ploieşti: Bucur
Spirescu, T. Raica şi I. Lupulescu. Văzînd că
administraţia judeţului Prahova şi a comunei Ploieşti
au „căzut în lotul“ domnului Cantacuzino, au găsit de
cuviinţă să se răzbune pe şcoală, unde se cred
puternici.

În ajutor, mi s-a spus că le vine domnul Bădărău,
care a izbutit să dea secretar general domnului
Disescu pe un devotat al său domnul Lascăr.

Cu sprijinul acestuia cei trei profesori ploieşteni
se cred în drept să ameninţe liniştea şcolilor din
Prahova. Ieri au izbutit să înlocuiască pe revizorul
şcolar, C. Petrescu, un eminent institutor, muncitor şi
credincios, şi au numit în schimb pe un învăţător din
judeţ, Barbu Georgescu, devotat domnului Stelian
Popescu, candidatul takist la colegiul III.

Zilele acestea vor scoate de la direcţia liceului pe
N. Lăzărescu, pe care pentru calităţile lui deosebite
de bun administrator, eu l-am menţionat, deşi fusese
numit de liberali.

Şi acum, e pus la preţ şi capul meu. De cîtva timp,
secretarul meu îmi mărturiseşte zilnic, cu o adîncă
mîhnire în ochi, că n-are nici o hîrtie de rezolvat, deşi
mai-nainte erau teancuri nesfîrşite.

Am credinţa, spre cinstea domnului Disescu, că
domnia sa nu ştie aceste lucruri.

E o atmosferă din care aş putea să mă izolez
imediat şi cu cea mai firească mulţumire egoistică,
dacă nu m-ar îndemna, între altele, şi dorinţa legitimă
de a nu lăsa să triumfe spiritul de răzbunare, mai ales
cînd am convingerea că e în paguba şcolii.

Vă mărturisesc din inimă, mult stimate domnule
Maiorescu, că n-am nici o pretenţie. Mi s-a părut,
însă, o datorie, în interesul viitorului nostru, să vă
semnalez începutul unei slăbiciuni, care, dacă, în
special, Bădărău vine cu sentimente leale de
prietenie, s-ar putea preveni.

Cele mai respectuoase omagii de la vechiul
dumneavoastră devotat,

I.A. Bassarabescu

Note:
*. Originalele acestor epistole, inedite, se află la

Biblioteca Academiei Române. Cota S 37(3–8)/XI.
1. I. A. Bassarabescu – Scrieri alese. Ediţie

îngrijită şi prefaţată de Teodor Vîrgolici. Bucureşti,
Editura pentru Literatură, 1966, p. 549-551.

2. I.A. Bassarabescu s-a căsătorit cu Ecaterina
Dinescu (1881-1947), în Ploieşti, la 1 februarie 1904.
A avut şi ea preocupări literare, publicînd poezii,
schiţe şi traduceri. A semnat cu pseudonimul Irena
Mohor.

3. Octav C. Tăslăuanu (1876–1942), prozator,
gazetar şi memorialist. A înfiinţat şi condus revista
Luceafărul. Este autorul unui amplu articol, Două
culturi, care a stîrnit reacţii din cele mai neaşteptate.

4. Simion Mehedinţi (1868–1962) prof. univ.,
membru al Academiei Române, director al revistei
Convorbiri literare.

5. Şi totuşi se mişcă.
6. Fusese propus de către Duiliu Zamfirescu să

devină membru corespondent al Academiei Române.
Ceea ce se şi realizează.
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„Pe Eminescu l-am cunoscut [mai întîi] din
poeziile publicate în Familia [1866], revista d-lui
[Iosif] Vulcan, care apărea pe atunci la Budapesta [de
fapt la Pesta, adică în partea răsăriteană a viitoarei
capitale, constituite în 1873].

Eminescu era stabilit în Bucovina, la Cernăuţi.
Trăia aşadar între românii din Austro-Ungaria şi
poeziile lui, publicate pe atunci în Familia, pe
cititorii Familiei ne lăsaseră încîntaţi întru atîta, că
numele lui rămase înfipt în mintea şi inimile noastre.
Numai aşa se explică împrejurarea că, a doua zi după
sosirea lui în Blaj, în studenţime fierbea vestea şi pe
buzele tuturora sunau cuvintele: e aici Eminescu, e
aici Eminescu! Aceasta fu în 1866, prin luna lui mai,
pe la sfîrşit1. Doritor de a-l cunoaşte, am ieşit în piaţa
de dinaintea gimnaziului, locul de întîlnire al
studenţilor.

Aici i-am făcut cunoştinţa.
Era un tînăr între 16-17 ani, de statură mijlocie,

frumos şi roşcovan la faţă. Avea un păr negru dat
îndărăt şi lung, părea a nu fi fost tuns de un an de zile.

Era într-un surtuc de peruvian2 negru, ros, scurt în
mîneci şi rupt în coate; în nişte pantaloni de altă
culoare (gălbui mi se pare), scurţi de i se vedea de sub
ei, pînă la înfăşurări, ciobotele scîlciate şi prăfuite. Pe
cap purta, deşi era cald deja, căciulă neagră, grea,
săoasă de miel. Nu ştiu cum să îmi explic
împrejurarea că acest exterior neglijat nu ne era
bătător la ochi. Poate fiindcă la Blaj, unde studia
sărăcimea, se aflau încă mulţi ca el, rău situaţi şi
îmbrăcaţi; şi apoi, la un talent aşa de mare cum îl
ţineam noi, ni se părea cumva naturală această
lepădare de sine”.  

Astfel încep mărturiile eminesciene ale lui Ştefan
Cacoveanu (n. 25 dec. 1843, Ciugudu de Sus, com.
Unirea, Alba – d. 14 dec. 1936, Alba Iulia), venerabil
literat, teolog şi magistrat care a avut şansa de a-l
cunoaşte îndeaproape pe tînărul M. Eminescu. A şi

împărţit cu el, mai bine de o lună, parte din
puţinul camerei în care, alături de alte trei
suflete, şedea în gazdă „la Iensoie”, undeva pe
uliţa „aşa-zisă a Hotelului”, consemnînd
preţioasele lui amintiri peste vreo patru decenii
(1904)3. De altfel, soarta i-a surîs viitorului
judecător atît în acea primăvară-vară a lui 1866
(an de referinţă şi în istoria viitorului regat
român, unde principele Carol I era primit în
Bucureşti tot pe la sfîrşit de mai), cît şi din
toamna lui 1868 pînă în cea următore, marcată
de plecarea poetului la Viena. Viitorul
judecător era pe atunci boboc la Litere,
meditator „într-o casă boierească” şi profesor
de limba română într-o şcoală germană de fete,
iar Eminescu îşi căuta încă înalta menire ca
sufleur şi copist de roluri – întîi în trupa lui
Mihai Pascaly (prilej şi de turnee-n ţară), apoi la
Teatrul Naţional:

„Eminescu, la 1868-1869, era un tînăr cam de 19
ani. Statură de mijloc, bine legat. Frunte înaltă,
trăsături frumoase şi regulate, păr bogat şi negru dat
înapoi pînă la umere, cum poartă artiştii. Cu un
cuvînt, un tip roşcovan4 foarte frumos. Mustăţile şi
barba le rădea. Cine a văzut portretul pus în fruntea
romanului Geniu pustiu îşi poate face idee cum era
Eminescu la 1868-1869.

Umbla încet şi vorbea rar şi dulce, pare că auzeai
o melodie. În vorbă nu se împiedica, nu se coregea
niciodată, se părea că spune un lucru învăţat pe de
rost. Pe stradă umbla foarte des fredonînd cu gîndul
dus şi nu-i plăcea să-l deştepţi din această reverie.
Altcum şi în societatea amicilor, cînd se vorbeau
multe verzi-uscate, el de obicei fredona”.5

*
Preţuitor la rîndul său al mult astralului poet şi

gînditor, Gheorghe Teodorescu-Kirileanu (n. 13 mart.
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1872, Broşteni, Suceava/Neamţ – d. 13 nov. 1960,
Piatra-Neamţ) cunoscuse mai întîi, pe cînd era elev în
Iaşi la „Institutele Unite” (1892-1895), un alt prieten
de tinereţe al lui Eminescu: Petre Novleanu, apropiat
coleg de cancelarie la Institutul Academic (liceu
particular organizat apoi sub numele anterior
menţionat, de Institutele Unite). Asemenea lui I.
Creangă şi V. Burlă6, devotatul camarad Novleanu se
aflase mai apoi între cei care, în vara lui 1885,
strînseseră în grabă banii ce i-au permis lui Eminescu
să beneficieze de o cură balneară în Limanul
Kuialnik din Odesa.

La cîţiva ani după moartea lui Eminescu,
Novleanu era director al internatului de la „Institutele
Unite” şi, încrezător în calităţile noului său elev
(strălucit absolvent al Şcolii Normale „Vasile
Lupu”), l-a desemnat – complementar – ca pedagog
al unei clase „cu zurbagii”.

Temeinicia demersurilor dedicate cunoaşterii lui
Eminescu va fi tot mai vizibilă apoi în corespondenţa
studentului Teodorescu-Kirileanu, cel nu întîmplător
aflat în anii 1897-1900 şi în postul de bibliotecar-
custode al Bibliotecii Centrale a universităţii ieşene,
asemeni marelui poet7. Iată şi cîteva mărturii ale
devotatei sale lucrări întru Eminescu: 

Iaşi, 1899, n[oiem]vrie 12/24
Dragă [Paul] Zarifopol,
Zilele trecute am răscolit ziarul „Curierul de

Iaşi“ pe anii 1876-77 şi 78, cînd scria Eminescu
acolo, ca [un] corector ce era al hotărîrilor Curtei
de Apel, plătit cu 100 de lei pe lună. Am găsit multe
lucruri preţioase.[...]

Iaşi, 1900, aprilie 20
Iubite Domnule [Artur] Gorovei 8,
[...] După giuruinţa dată, am copiat din

„Curierul de Iaşi“ bucăţile privitoare la literatura
populară, pe care eu le cred că sînt scrise de însuşi
Eminescu, redactorul acelei foi pe timpul acela.
Dintre aceste bucăţi una este foarte interesantă:
Tîlcuire bisericească a obiceiurilor de la ţară, scoasă
de la sfîrşitul unei vechi cărţi bisericeşti. Îi vorba
despre mai multe credinţi păgîneşti şi despre urmele
lor în obiceiurile poporului nostru. [...]9

Curînd, în primul număr al Sămănătorului
(Bucureşti, 2 dec. 1901), săptămînala revistă literară
condusă de Al. Vlahuţă şi G. Coşbuc, la rubrica

„Răspunsuri“ de pe ultima sa pagină, era binevoitor
comentată (redacţional) o incitantă scrisoare a
„dşoarei E.B., PiatraNeamţ“:

„Nu ştim nici noi ce s-a făcut cu manuscrisele lui
Eminescu. Probabil că vor fi rămas încă lucruri inte-
resante prin hîrtiile lui: poezii neisprăvite, impresii
notate pe fugă, fragmente de gîndiri, poate chiar
bucăţi întregi, necunoscute încă. Dar cine le-o fi
păstrînd, şi de ce nu le scoate la iveală, dacă le mai
are cineva, ne-am întrebat şi noi adesea şi ne între-
băm cu D[umnea]ta. Cine ştie în ce pod vor fi uitate,
în vro ladă, aceste scumpe crîmpeie de suflet, licări-
ri ascunse, răzleţe amintiri din zbuciumata viaţă a
poetului!

Dar ce drăguţă e scrisoarea D-tale! Cu ce preo-
cupări alese îţi împodobeşti sufletul, şi cum tremură
toate frazele, toate vorbele D-tale de grija, de fiorul
acela misterios, pe care ni-l dau lucrurile sfinte şi
eterne!

De ce nu ne dai voie să-ţi publicăm scrisoarea?!
[...]”.

Profesor pe atunci la Liceul particular de fete
„Emilia Humpel“, G.T. Kirileanu va aduce – desigur,
potrivit sugestiei lui Titu Maiorescu şi a surorii sale –
cîteva lămuriri inserate tot la „Răspunsuri“, două
numere mai tîrziu:

Iaşi, 1901 dec. 4
Onorate Domnule Vlahuţă,
În privinţa manuscriselor lui Eminescu, de care

văd că se interesează o domnişoară din Piatra
Neamţ, ştiu următoarele:

1) Scrisorile lui Eminescu către poeta cu care
dînsul a fost legat printr-un prieteşug de toţi
cunoscut au fost în Iaşi, la o rudă de aproape a
poetei, iar astăzi sînt în păstrarea D-lui Titu
Maiorescu.

2) Tot la D-l Titu Maiorescu se află mai multe
poezii inedite, care, fiind închinate unor doamne încă
în viaţă, nu pot fi publicate; mai sînt de asemenea la
D-l Titu Maiorescu mai multe fragmente de poezii,
care au fost încredinţate unui profesor de la
Universitatea din Iaşi, spre a fi intercalate într-un
studiu ce Domniasa este vorba să publice.

Gh. Teodorescu-Kirileanu.

Iar o notiţă mult mai tîrzie a lui G.T.K. ne edifică
pe deplin:
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„În comunicarea mea la Radio Bucureşti, din 2
febr. 1933, despre Manuscrisele lui Eminescu, ar fi
trebuit să amintesc scrisoarea mea către A. Vlahuţă
din 4 dec. 1901, publicată în Sămănătorul din 16 dec.
1901. Căci şi acestei scrisori se datoreşte depunerea
msselor Eminescu la Academia Română de către T.

Maiorescu, la 25 ianuarie 1902“.
Nu-i deloc întîmplător prin urmare că, în 1906, în

urma unor şi mai apropiate contacte cu Titu
Maiorescu şi un alt prieten eminescian – avocatul
bucovinean Alexandru Chibici-Rîvneanu, alias
amicul Chibici –, în Convorbiri literare vor fi
publicate de către Kirileanu (aflat pe atunci în slujba
Cancelariei Palatului Regal) „Cîteva date asupra lui
Eminescu”, în principal scrisori şi documente ce
ilustrau implicarea celor doi în ajutorarea lui
Eminescu pe timpul  peregrinărilor spitaliceşti ale
acestuia (1883-1889)10.

Între timp, la sfîrşitul unei vacanţe de iarnă de
care a beneficiat ca profesor particular în familia
prinţului Aristide Caradja de la Grumăzeşti-Neamţ,
G.T. Kirileanu, puternic însufleţit de dorinţa editării
scrierilor politice ale lui Eminescu11, se confesa, în
12 ian. 1903, prietenilor A. Gorovei şi M. Lupescu,
editorii revistei din Fălticeni:

[...] Ştiţi că am cules la Iaşi tot ce-am găsit acolo
asupra activităţii şi scrierilor politico-economice a
lui Eminescu. Îmi mai trebuia să pun mîna la
Bucureşti pe colecţia ziarului „Timpul“ din anii
1877-1883, cînd a fost redactat de Eminescu. (În
broşura ceea11 sînt numai cîteva articole, cele foarte
multe sînt necunoscute de generaţia de azi.)

Prin mijlocirea D-lui Maiorescu am căpătat de la
Nicu Filipescu unica colecţie a ziarului „Timpul“ de
pe cînd era redactat de Eminescu (1877-1883), pen-
tru că pregătesc o publicare a scrierilor politico-eco-
nomice a lui Eminescu. La Nicu Filipescu am stat 3
ceasuri desfătîndu-mă în lectura articolelor lui
Eminescu. La multe ne-au venit lacrămi la amîndoi.
[...]12

*
Nu ştim dacă, la rîndul lui, Ştefan Cacoveanu l-a

cunoscut cumva măcar pe unul din cei doi prieteni
moldoveni ai lui Eminescu, cu care G.T. Kirileanu şi-
a intersectat paşii vieţii. Nu ştim nici cînd a început
respectuoasa amiciţie a celui dintîi editor al scrierilor
politice şi economice ale lui Eminescu şi, totodată, a

celui mai important editor al scrierilor lui Creangă cu
cel considerat a fi cel mai important prieten blăjean al
marelui poet. Nu ne ajută îndeajuns nici mărturiile
epistolare ce s-au păstrat în colecţiile Bibliotecii
Academiei, nici dedicaţia autografă (nedatată!) a
unui exemplar din cărticica Logofătul Tăut. Legendă
veche de Ştefan Cacovean (Blaj, 1913, 46 p.), aflată
în fosta bibliotecă a cărturarului nemţean: D[om]niei
Sale D-lui G.T. Kirileanu, în semn de înaltă stimă şi
consideraţiune, de la Autorul.

Cum celor 18 scrisori şi cărţi poştale din anii
1925-1934, avîndu-l emitent pe octogenarul Ştefan
Cacoveanu şi destinatar pe mult mai tînărul slujbaş
regal, li se adaugă şi un plic recomandat (dar... gol!)
din 30 nov. 1923, adresat Domniei Sale D-lui
Gheorghe Teodorescu Chirileanu, Bucureşti, La
palatul regal, presupunem că pe atunci s-a conturat şi
începutul cunoştinţei lor, şi gîndul editării unui
volum de Fabule cu sprijinul lui G.T.K.:

Alba Iulia, 3 iunie 1925.
Onorate şi iubite D-le Chirileanu,
Mai întîi de toate vă comunic marea mea bucurie

ca voi avea norocirea să vă primesc la modesta mea
casă unde vă aşteptăm cu soţia mea dempreună să
veniţi oricînd împrejurările o să vă permită. Vom
avea multe de vorbit împreună că noi sîntem curioşi
a şti multe şi mărunte de la Bucureşti, unde la 1869
eram student la Facultatea de Litere. De-atunci am
trecut numai de două ori prin Bucureşti...

Vă mulţămesc foarte mult pentru celea ce-mi
comunicaţi de la Casa Şcoalelor. Cu Dl. prof.
[Mihail] Dragomirescu sîntem în tratative cu privire
la o ediţie illustrată [sic] a fabulelor, dar conform
regulamentului Casei Şcoalelor trebuie să stăm pe
loc deocamdată.

Cînd voi avea onoarea să veniţi la noi vă rog să
descindeţi de-a dreptul la mine. Şăd în strada ce duce
de la gară cătră piaţa oraşului A[lba] Iulia, lîngă
biserica din strada aceasta, într-o casă vopsită roşiu,
nr. 33. Nu mai osteniţi pînă la Hotel.

Al D-voastră devotat,
Ştefan Cacoveanu. 

*
Alba Iulia, 17 aug. 1925.

Mult onorate şi iubite D-l Kirileanu!
Nepotul meu [de soră] Ioan Paul13 îmi comunică

că D-voastră aţi făcut corecturile la fabule[le] ce mi

5555CONVORBIRI  LITERARE



se tipăresc la editura Casei Şcoalelor. Vă mulţămesc
foarte mult pentru osteneala pusă pentru reuşita lor.
Veţi fi avut foarte mult de lucru, că eu am trecut prin
multe ortografii diverse unele de altele, pe cari uşor
s-a întîmplat să le fi amestecat unele cu altele. Îmi
scrie Paul că tipărirea se apropie de sfîrşit. Slavă
Domnului că scăpăm cu toţii de ele. Că [şi] ce succes
vor avea e treaba viitoriului. Încă o dată
mulţămindu-vă din inimă, vă rog să nu vă uitaţi
promisiune[a] că veţi veni la Alba Iulia să cetim
povestirile, din cari redactate gata am 12, celealalte-
s aşa cum le am colectat în timp de 30-40 de ani în
fuga condeiului.

Primiţi asigurarea deosebitei mele stime şi
recunoştinţe,

Ştefan Cacoveanu.

*
Alba Iulia, 24 sept. 1925.

Stimate şi iubite Domnule Kirileanu!
Cu cea mai mare recunoştinţă mă grăbesc a vă

anunţa că am primit celea 60 exemplare pe hîrtie
velină tipărite la Casa Şcoalelor şi vă mulţămesc din
suflet pentru atîta osteneală ce aţi pus la tipărirea
modestei mele lucrări14. Vă mulţămesc pentru
felicitările ce[-]mi aduceţi. Asupra fabulelor, la a
căror editare aţi binevoit a conlucra şi osteni atîta,
eu zic ca un editor a unei cărţi bisericeşti atunci
tipărită întîia oară în limba română, care în prefaţă
zice: [„]Noi am cărat şi aducem la ridicarea şi
înfrum[u]săţarea sfintei besarici pămînt şi piatră, iar
ceia care argint, aur şi peatră scumpă [au, să]
aducă, că noi vom mulţămi şi i ne vom închina[”].

Mulţămindu-vă cordial încă o dată, al D-voastră
devotat şi iubitor,

Ştefan Cacoveanu.

Note:
1. Ceea ce înseamnă că  notorietatea blăjeană îi era

conferită de cel mult două dintre poeziile sale: De-aş avea
(apărută în 25 febr./9 mart. 1866 sub semnătura „Mihaiu
Eminescu”, datorată inspiratului „naş literar” de la conduc-
erea revistei) şi O călărire în zori (15/27 mai).

2. Peruvian – stofă fină pentru îmbrăcăminte, avînd
urzeala din bumbac şi bătătura din fibră de alpaca (animal
asemănător lamei), vopsită de obicei în culori închise.

3. Cf. Ştefan Cacoveanu, Amintiri despre Eminescu;
ediţie îngrijită de Corneliu-Remus Cacoveanu, prefaţă de
Ion Buzaşi şi Ion Mărgineanu; Cluj-Napoca, Dacia, 2000,

72 p. 
4. Prin „roşcovan” Şt. Cacoveanu înţelege de fapt doar

obraji avînd o culoare naturală, bronzată, de om sănătos. 
5. Ştefan Cacoveanu, lucr. cit., p. 35.
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Gheorghe Bulgăr

București, 29 ianuarie 1991

Dragă Domnule Doctor,
Am citit cu mare plăcere și am scris îndată un eseu de

prezentare la volumul Dumneavoastră de poeme de certă
originalitate și de o personală, nouă expresivitate stilistică.
Bravo! Felicitări!

De mult nu am mai citit poezii de o substanță
meditativ-lirică atât de fidelă realității noastre morale de
azi și de o arie mai dinamică a cuvântului afectiv-filozofic;
sunt satisfăcut s-o pot spune în prefața de care ați luat
cunoștință prin domnul Tărchilă și sper ca tiparul îngrijit să
ducă la cititor un mesaj al Dumneavoastră mișcător și un
cuvânt al meu convingător. Deci vă așteaptă aici; va fi o
sărbătoare a spiritului... [...]

Încolo, ce să mai zic de aici... Vă aștept și vă
mulțumesc pentru frumoasa lectură pe care mi-ați dăruit-o!

Primiți omagiile mele,
Cordial,
Gheorghe Bulgăr

București, 7 mai 1992

Stimate Domnule Doctor,
Am citit cu mare bucurie ultima Dumneavoastră

scrisoare, plină de reflexii memorabile și de bune amintiri
de la noi, cât și memorabila Dumneavoastră carte de poeme
care vor sta la inima cititorului; păcat de tirajul prea
modest, căci prețul fiind accesibil, iubitorii de bună poezie
ar avea un rar prilej de a recepta idei și imagini dintre cele
mai subtile și mai sugestive pentru afectivitatea internă a
omului. Imaginație, reflecție și sentiment duc la o sinteză
metaforică cu totul originală în cartea Dumneavoastră. Și
apoi este puterea  cuvântului ce „exprimă adevărul“…

Am sub ochi tocmai cărțulia lui Jacques Claret: L‘idée
et la forme (Presse Univ. De France, Paris, 1897), în care
recitesc acum teze subtile care se leagă de metamorfoza
semantică și de universul ideatic configurat în cuvinte,
precum acest citat din Bachelard: „Meditând la un cuvânt
ești sigur că vei găsi un sistem filozofic. Limba este mai
bogată decât orice intuiție. Auzim în cuvinte mai mult decât
vedem lucruri“ (p. 46).

Ceea ce se leagă de fulminantul omagiu adus cuvintelor
de Tudor Arghezi în cartea pregătită cu Emil Manu, pentru
a-l omagia pe poet la 80 de ani de viață în 1960: Tablete de

cronicar, din care citez aici câteva rânduri: „miracolul
suprem: cuvântul, cu diviziunea lui: Limba… un cuvânt
numește, alt cuvânt îl pune în mișcare, un alt cuvânt îi
aduce lumina. Un cuvânt cântărește un miligram și altul
poate cântări greutatea muntelui răsturnat din temelia lui
și înecat în patru silabe. Cuvinte fulgi, cuvinte aer, cuvinte
metal. Cuvinte întunecate ca grotele și cuvinte limpezi ca
izvoarele pornite din ele. Într-un cuvânt se face ziuă și alte
cuvinte amurgesc… toate cuvintele însă lăsate singurătății
lor sunt ca niște timbre uzate și nu pot evoca peste-
nconjurul lor îngust nimic. Când vine cântărețul,
povestitorul sau apostolul, cuvintele tremură ca păsările
îndrăgostite ivirea liniștitelor dimineți; ele cântă, vorbesc
sau amenință și blestemă… miracolul cuvintelor se
împlinește cu miracolul înflăcărării lui. Prin cuvinte trec
lămpile cu raze divergente ale talentului de a le reconstrui.
“ (p. 76) .

Istoria se repetă cu fiecare carte inspirată, în care
puterea cuvântului condensează pe spații minime
veracitatea bietei noastre vieți fragile, din care nu rămân
decât lumina unui gând înalt și imaginile create de talentul
și vibrația afectului nostru în fața dramelor vieții cotidiene.
Congruența realitate-limbaj e secretul cel mai mare al unui
scriitor adevărat, iar poetul condensează în simboluri și
metafore sau „hapax legomenon“ rostit odată în chip unic,
subiectiv, irepetabil cum mai spunea Aristotel: eterna
problemă a limbajului literar este „cum să fie limpede, fără
să fie comun“.

Mi-au plăcut mult referințele Dumneavoastră la texte și
sintagme latine: umanismul greco-latin își are subtilitățile
lui în arta condensării unor adevăruri eterne: non multa sen
multum…

Voi face o prezentare a cărții Dumneavoastră pentru o
revistă literară dispusă să publice astfel de referințe. Din
păcate televiziunea cu faimoasa și vorbăreața Smaranda
Jelescu, – nu a mai dat nimic despre lansarea cărții și
despre dialogul cu Dumneavoastră. Din păcate,
Televiziunea noastră este prea anticulturală, – căci nici
despre Concursul tinerelor talente literare nu a dat absolut
nimic, deși ele vor fi scriitorii noștri de mâine; am prezidat
acest concurs anual și am regretat foarte mult că cei
premiați nu au fost prezentați publicului, ca niște
promisiuni de viitor…

În schimb, ieri am fost, la aceeași librărie, la lansarea
cărții Domnului Tărchilă, – proza lui bine primită de
cititori; el s-a prezentat singur, citind și un mic capitol (VII)
din prima povestire…

Lucrez acum cu mare stăruință la Dicționarul de
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sinonime, Ediție nouă, – pe care Editura Științifică vrea să-
l tipărească la anul viitor; încolo nu e de tipărit nimic, căci
de la 5 mai sunt alte prețuri fabuloase și nu știu unde vom
mai ajunge cu lupta asta politică, ce nu se mai termină
(procese, procese și certuri politice de mare șatră orientală:
nous sommes ici aux portes de l`orient…).

Vă doresc multe succese și adânci bucurii, – căci și
grevele Dumneavoastră vor trece mâine și nu aveți
probleme cu „nervus rerum“…

Calde mulțumiri pentru acel „nervus“ – amintit în
scrisoarea precedentă!

Vă îmbrățișez fratern,
Gheorghe Bulgăr

PS: anexă un articol mai vechi, dar actual!
Țin timbrul neatins – ca să-mi puteți scrie curând!

București, 20 noiembrie 1994

Iubite Domnule Doctor,
Mă scuzați că suferința din casa mea și cea personală

m-a împiedicat să vă scriu, să vă exprim gratitudinea
pentru generozitatea Dumneavoastră față de cultura
noastră. […].

Foarte greu se poate redresa soția, iar eu, la 13
octombrie, am fost dus cu salvarea leșinat. În mașină am
vărsat, m-am trezit, fără să știu ce s-a întâmplat, – probabil
medicamentele acumulate au produs căderea tensiunii și
mi-am pierdut cunoștința; sau cine știe ce complicație?! E
foarte trist cât de rău am ajuns. – sunt și zile bune, unele
rele; soția e foarte slabă, nu consimte la spital, unde să-i fac
analize și tratament; n-o poate lăsa la pat pe mama ei și nu
are încredere in doctori – deloc! – situația e foarte dificilă
și eu am o stare morală depresivă foarte rea. […].

M-am bucurat că Literatorul a tipărit această pagină
anexă a Dumneavoastră. E o mare cinste și foarte meritată.

Încep și alții să vadă ceea ce noi am prețuit demult; mă
bucur și eu fiind confirmat în cele scrise despre
Dumneavoastră! – Ar fi trebuit să deveniți mai demult
membru corespondent, sau cel puțin de onoare, al
Academiei, – în frunte cu Eugen Simion – care e un
personaj important aici! – V-a scris și domnul Tărchilă că
ați fost prezentat la televiziune în repetate rânduri. Bravo!
Felicitări! […].

Vă îmbrățișez cordial,
Cu drag,
Gheorghe Bulgăr

București, 18 ianuarie 1995

Scumpe Domnule Doctor,
Imensă impresie afectivă mi-au produs rândurile

Dumneavoastră foarte amicale, frățești și mai ales poema-

rugă pentru Maria – soția mea în suferință! Cine mai putea
face așa ceva, cu ce inima nobilă și dăruire vibrantă lirică,
de înalt nivel expresiv ați înțeles și formulat un atașament
total față de noi, aflați la grea încercare. Cum să vă
mulțumesc pentru adânca Dumneavoastră omenie și
splendida expresie a frăției de cuget și simțire? Vă simt mai
mult decât un frate și-mi face mult bine aceasta solidaritate
nobilă. Soția a plâns ascultând mesajul Dumneavoastră și
cuvintele bune și vă trimite profunda ei gratitudine,
primind mesajul ca pe cel mai de preț sprijin moral! [...].

Vom păstra toată viața profundă gratitudine pentru
gesturile Dumneavoastră alese și adânc impresionante, – ca
niște atestări ale generozității infinite, – unică în aria
relațiilor noastre spirituale… vă îmbrățișăm cu afecțiune
adâncă și cu o vie emoție…

Citindu-vă și scrisoarea penultimă, – am fost mișcat de
promptitudinea răspunsului! [...].

Nu credeam că Ambasada se comportă în acest chip cu
cei care fac cinste țării noastre. Încă o dovadă că
agramatismul emisarilor oficiali – continuă și cei vechi la
posturi, sunt tot la locul lor necuvenit.

De ce nu ați adresat o scrisoare celor vizați și să ne
trimiteți o copie s-o putem da lui G. Țepelea – cu puteri
mari în parlament – șeful Departamentului pentru Cultură
și artă, – s-o citească spre știința tuturor!? [...].

Vă îmbrățișăm, și eu și soția!
Gheorghe Bulgăr

P.S. Acum începe să mănânce, soția mea, destul de bine
și doarme,– dar, după ce a stat o săptămână la reanimare și
două săptămâni s-a chinuit să vorbească și nu putea găsi
cuvintele; ce sfâșietor spectacol să vedem cum se chinuie
și dă cu pumnul în cap de furie că nu poate vorbi! Apoi
chinul la pat și veghea zi și noapte pentru a o ajuta!

Deci, merge mai bine și sperăm să nu-i mai revină vreo
suferință. Am petrecut într-adevăr luni de chin infernal, –
fără a putea face ceva spre ajutor. A suferit ca un martir, –
dar acum respiră mai ușor și are credința că se va face bine!
Ea și noi credem în minuni. Dumneavoastră ați fost
minunat și incomparabil!

Calde îmbrățișări,
Gheorghe Bulgăr

P.S. 2 – Românii trebuie să vă fie recunoscători pentru
munca Dumneavoastră generoasă și de mare vrednicie.

Dicționarul meu de Sinonime are mare căutare: a ajuns
într-un an la ediția IV. Păcat că nu reușesc să tipăresc
„Carnet francez“ (Paris, Lyon, Bordeaux) în trei reprize.

Veți intra la loc de mare cinste în cartea mea de
Memorii, unde sunt: Sadoveanu, Arghezi, Eliade,
Lombard, Vianu, Perpessicius, Caracostea, și mulți alții,
companie ilustră.

Calde îmbrățișări,
Gheorghe Bulgăr

5858 CONVORBIRI  LITERARE
I N E D I T



Mitologia greacă ne relatează că, în drum
spre cele 7 porți strălucite ale Thebei, străjuia un
sfinx. Cine voia să afle calea spre Theba trebuia
să dezlege problema ce i-o punea sfinxul. Cine
nu era în stare să dea răspunsul potrivit, cădea
zdrobit de furia monstrului.

Problema socială imprimă actualității noastre
un timbru special de preocupări în afară de
hotarele țării și frământări în lăuntrul ei.

Războiul ucigător cu armele a încetat, lupta
spiritelor persistă însă cu vehemență, în ideea
unei eventuale revanșe pentru refacerea vechilor
hotare, în concurența pentru acapararea de
deslușiri comerciale, în rivalitatea claselor și
asaltarea conducerii în stat de către massele prea
puțin pregătite politicește.

Dintre toate întrebările, cea a politicii externe
și cea de împăciuire a claselor între sine se
impune cu cea mai mare impetuozitate. Din
chipul în care ceI ce se perindă pe fotoliile
ministeriale vor înțelege să răspundă acestor
întrebări ale sfinxului modern depinde viitorul
oricărui stat. Căci durata biruinței obținute în
afară cu nesfârșite jertfe nu se poate asigura
decât prin o trainică pace înăuntru.

Elada a răspuns la întrebările sfinxului cu o
neîntrecută artă și profundă filozofie; dar, pentru
că n-a putut rezolvi problema sclavilor și a
iloților, s-a prăbușit.

Roma a răspuns cu stăpânirea armelor și
înțelepciunea juridică, iar când cetățenii și
țăranii imperiului începură să cază în
proletarism, atunci sfinxul i-a rostit sentința de
moarte.

Miraculosul sfinx theban silește pe fiecare
popor călător în evoluție să dezlege cimilitura
vremii, și de la inteligența cu care desface nodul

gordic depinde avântul sau căderea unei națiuni.
Cine rămâne dator cu răspunsul, piere.

Întrebarea s-a auzit și la noi, deopotrivă de
bine, în adunări tumultoase, în consfătuiri
liniștite, în consilii de miniștri, în ședințe
parlamentare, ca și între cei patru pereți reci ai
savanților: dincolo de granița țării – primejdia
vecinătății râvnitoare de a readuce în sclăvie
neamurile eliberate, în interior – problema
muncitorească, ajunsă într-o stare extraordinar
de acută, și cea țărănească, prea ușor dezlegată
cu reforma agrară, oricât de favorabil s-ar
înfăptui aceasta.

Pentru a se putea face o paralelă între starea
de spirit a unui imperiu în plină descompunere și
cea a multor state moderne, în cele ce urmează
se dau câteva date dintr-o interesantă
descoperire.

Cu prilejul întemeierii unei societăți, vestitul
orientalist A. v. Harnack (Berlin) a vorbit despre
un document egipțian de o vechime cam de
5.000 ani, care istorisește despre prăbușirea
imperiului egipțian. Conținutul de pe papyrusul
egipțian a fost descifrat și tradus în ședința
Academiei Prusace a Științelor de către Adolf
Erman. Între împrejurările sub care s-a prăbușit
imperiul egiptenilor și zvârcolirile și prefacerile
deceniului nostru, cu deosebire în Rusia și în
urmă, dintr-un fatal spirit de imitație, și în alte
țări, există o frapantă asemănare. Cine va ceti
poate cele din urmă încrestări ale cronicarului
anonim care prindea în ieroglife tragicul apus al
împărăției sale, nu va putea spune că descrierea
cronicarului de înainte de 5.000 ani nu se
potrivește, mutatis mutandis, cu frământările
anilor noștri din urmă. Iată textual, după
traducerea germană, cuprinsul papyrusului
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egipțian. „Nemulțumirea împotriva stăpânirii se
îndreaptă apoi în genere împotriva claselor de
sus, și fiecare oraș zice: vrem să gonim pe cei
tari din mijlocul nostru… Țara se învârte ca
vâltoarea unui fluviu; sfetnicii mor de foame, iar
cetățenii trebuie să stea la moară în locul
sclavilor… Stăpânele umblă în zdrențe și nu
îndrăznesc să vorbească; fiii celor nobili se tem
să iasă la lumina zilei. În schimb, sclavele sunt
purtătoarele cuvântatului hotărâtor și străinii se
îndeasă și copleșesc țara. O altă urmare a acestei
stări de lucruri este că în țară stăpânesc: jafurile,
furtul și omorul; orașele se dărâmă; mormintele
se deschid și se pradă. Nimeni nu mai cutează să
are, nimeni nu mai clădește și nu se aduc lemne
în țară. Nimeni nu se mai cugetă la curățenie;
nimeni nu mai râde și până chiar și copiii sunt
osteniți de viață. Oamenii se împuținează,
nașterile scad și rămâne la urmă numai o singură
dorință, că doar-doar s-ar duce totul de râpă: ah,
de s-ar sfârși odată lumea aceasta!”…

Astfel, Egipetul n-a putut ajunge la porțile
strălucirii, căci sfinxul timpului său i-a curmat
firul vieții…

Țara noastră se află într-o completă
dezorganizare, dar nici unul din proiectele
anunțate nu se ocupă serios de mijloacele care ar
preveni catastrofa. Națiunea, sub astfel de
împrejurări, a înțeles numaidecât că din partea
guvernului se face numai o politică de vorbe.
Partidele se succed la guvernământ. Cel care
începe să facă vreo ispravă trebuie să lase locul
altui partid improvizat, care vine numai pentru
a-și satisface interesele și ambițiile bolnave, iar
când nemulțumirile ajung la culme, se scot
baionetele și se arată pumnul evului mediu – de
pe însăși banca ministerială. Cine deține puterea
are și suficientă energie ca să-și afirme voința, și
acestei voințe trebuie să i se supună dreptatea.
Astfel trosnește, trosnește din toate părțile, dar
nu putregaiul fără viață și sunet, ci partea cea
sănătoasă, sub greutatea pumnului și a
brutalității. Deputații se adună ca să consolideze
prin muncă unirea tuturor locuitorilor, temeliile
crude încă și zdruncinate ale României Mari. În

locul consolidării, însă, se desfășoară cutele
drapelului urii, al luptei de clasă. Premisa pentru
renașterea țării ar fi reîntronarea liniștii, ordinii
sociale și a legalității. Din toate unghiurile țării
se înalță strigăte de nemulțumire, pe care
reacțiunea caută să le înăbușe numai, fără să
înlăture și cauzele lor. Haos complet, haos care
culminează în haosul haosurilor: Parlamentul.
Legi și paralegi, una împotriva alteia, cea de azi
contra celei de ieri și contra atâtora simultane.
Pretextul de apărător al patriei se folosește
pentru cele mai odioase fapte. Și aici n-ajută
nimine. Trebuie să se răspunză la întrebările
sfinxului cu cele mai largi și, înainte de toate,
sincere reforme democratice, pentru a deschide
cât mai larg porțile culturii și a da o nemărginită
putere acelei pături pe care se sprijină Patria,
Coroana, Guvernele, în toate timpurile cele mai
grele. Încolo, faţă de toți oamenii și toate
împrejurările, vechile și bunele noastre legi
bătrânești, aplicate însă cu cel mai pronunțat
draconism, numai acestea vor putea goni norii
înăbușitori și vor putea curăța și limpezi
atmosfera… Nu legile, ci oamenii trebuie
schimbați!

Sfinxul de la Theba a pus întrebările sale
hotărâtoare și așteaptă cu nerăbdare răspunsul…
Sunt neputincioși, cei ajunși înaintea porților,
să-l dea? Atunci să plece în grabă de unde au
venit – este singura mântuire!

[„Glasul Bucovinei” (Cernăuți), An. IV, nr. 615, 23 ian.
1921, p. 1]
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PAŞTELE CAILOR
Sudoarea dizolvă cerneala de scris 
Paştele cailor, iubito, ni-e interzis

Străzile dorm în cerşetori şi-n amurg 
Din rochia iernii colindele curg – 
Viaţa e-o gaură subţire şi ovală 
Tăiată în cureaua ce ţine o zăbală

VÎNĂTOARE
Mai aproape decît aproapele, ce-i? 
Zăpada mieilor acoperă/descoperă 
Fîşia de purpură unduind către 
Poarta Ta în noaptea de-nviere -

Mai departe decît departele, ce-i? 
Ochiul pe timp, gheara strîngînd clipa 
Cînd nu mai ştii să mori iubind 
Ca un vînător cu prada-n braţe sărind !

MEMORIA LUI FEMIOS 
se dedică lui Dumitru Pricop
Tot viscolind, tot viscolind,
Aud pe mama în colind 
Şi nu ştiu dacă-o fi fiind 
Ochiul candelei s-aprind!
...
O,mi-e frică să nu te găsesc 
prea repede:
Fiindcă mi-e dor de tine
Ca de Prima Zi de Paşti 
care nici nu va fi, nu va fi!
...
Dumnezeu ţine de-o singură 
piatră Strada Domnească; 
îmbracă-ţi rana într-o cămaşă 
invizibilă; leagă-ţi cărarea 
din Grădina Publică de mijloc, 
fiindcă cerul mînă iarba cea 
verde cu norii hai-hui 
...
în Rîpa Zbancului, vai 
în ochiul izvoarelor 
Cîte mai sînt, norii şterg 

sîngele fecioarelor odată cu literele 
care demult nu mai sînt: 
Nici lumînărica Domnului!
...
Cineva îţi caută imaginea 
în bobul de grîu scăpat de secere...

Prin castelul conachi rătăcesc, 
Noapte de noapte, printre poeţi bărboşi, 
nişte grăjdari 
cu placheuri de aur şi în fîn 
tăvălindu-se cu fetele de pe centură!
...
Nimănui nu reproşez, 
Nimănui, nimănui, nimănui 
decît mie care-am, scris 
şi nu trebuie s-adaug 
prea multe vocale şi mărgele 
Cînd totul mi s-a dat 
ca şi cum mi s-a luat sînge!
...
Cartea verde recitită de Maria 
pe Rîpa Zbancului, era tăcută ca o 
cîrtiţă care, căpătîndu-şi vederea, 
asculta muzica salcîmului în convorbiri 
cu stejarul, niciodată plîngător, 
perforînd corabia nopţii dintîi!

IATĂ POEMUL MEU ULTIM
Se dedică scriitorilor din Filiala lași a USR 
și mie însumi

Fiindcă se știe am fost și încă sînt boem, 
Nu mi-e frică să scriu acest poem!

Fără vinul cel vechi, scrisul meu e crud,
Nici lira, nici tăcerea lui Femios n-aud -

Nici vorbă, nici de femei nu mă mai tem 
Cînd prietenii, (din cînd în cînd) mai chem!

Dar cînd văd, și văd, că litera-mi urmează, 
Cum m-a urmat Catrina-ntr-o amiază,

Păi, cui e frică să scrie că mă-trem
Vicolind tot vinul roș dintr-un catren?

(O, ne vindem azi și casele la zarul sorții 
Ca pe-un blestem plîngînd sub pragul porții!...)

Ohoo, n’est pas, nu-i așa, nu-i așa, că-acest poem
Nu doarme dar nu-i nici celebru cum îl vrem!?

Ci el putea fi scris chiar de voi, să fie rug 
De pe care, adio, prieteni, n-am cum să mai fug!
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Cunună de sonete pentru sacoul demodat 

Mi-e dat sau mi se ia? Ce-i vechi se face nou?
Nu știu şi nici n-aştept răspunsul de la cer.
El a văzut cum calcă sandalele-mi de fier.
Pe drumul meu rămas-au doar cojile de ou.

Nu caut suișuri zvelte și nici nu-ncerc să sper,
Port liniștit pe braț  un demodat sacou,
Conturul meu să fie, prin ceață, în tablou?
Cortegiu de cuvinte? Cei ce le spurcă pier.

Mai am în piept un cuib pentru dorințe
Nu vreau să-l dau la schimb cu nemurirea.
Mai bine lup flămând, cu colții-ntre mlădițe,

Mai bine râsul din pridvor, cutreierând veşminte.
Împingă-ncoace raiul și schimbe-i lui menirea,
Să fie-o cupă la ospețe. El cruce-i pe morminte.

Mai am în piept  

Mai am în piept un cuib pentru dorințe
Și-n vine sânge. Lacrima sărată doare
Pe buze, tălpi tari și piele simțitoare.
N-aș vrea s-ajungă toate adaos între ițe.

Privesc cum munții prind culoare,
La poale verde tare, poiana cu crăițe,
La mijloc verde crud, ca vîrful de la vițe,
Pe coamă neaua scânteind la soare.

Și sfinții vor să-ncremenească toate
Așa cum sunt cînd zarul se întoarce
Al meu cu-al lor pe-aceeași dublă parte.

Pe unde-or trece gândul și privirea
Spre locul unde o tigroaică toarce?
Nu vreau să-l dau la schimb cu nemurirea.

Nu vreau
Nu vreau să-l dau la schimb cu nemurirea.
E stupul ce se-nviorează-n primă vară
Cu roua  rece, scânteie dulce-amară, 
Și bâzâit de aripi ce umple trecătoarea.

E cuibul așteptând s-audă iară
Cum crește-n oul sferic zămislirea,
Să simtă puful moale, amintirea
Cu chipul ei cel tânăr dintr-o  gară.

În veacul prin botez meniți să credem
Văd  mâl alunecos și apele stătute
Pe care nu putem nicicum să mergem.

Mai bine la cules de garofițe
Mai bine pe potecile bătute
Mai bine lup flămând, cu colții-ntre mlădițe.

Mai bine lup  

Mai bine lup flămând, cu colții-ntre mlădițe, 
Călcând învolburat frunzișul viu și reavăn.
Gorunul nu-i sicriu, ci e un leagăn, 
Așteaptă pruncul din scripte și tăblițe, 

Din dragostea de sub mesteacăn,
Roșeața din obrazul cu gropițe
Să treacă de la mame la zeițe,
S-aprindă și bărbatul fără seamăn.

El iese din icoane prin sticla veche spartă,
Statui nu vrea, nici pe coperți de carte
Figură desenată cu foarte multă artă,

Din fete părăsite să facă niște sfinte,
Vărsând șiroi de lacrimi amare și sărate.
Mai bine râsul din pridvor, cutreierând veşminte.
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DEGETELE ORBULUI

degetele orbului citesc versuri din tagore scrise
în braille pe trupul iubitei

umblă prin sânii ei inventând clăbuci de săpun
albaştri

aruncă fărâmituri de pâine păsărilor
vocea ta are formă de aripă
lacrima îţi curge ca un râu prin riduri obrajii ţi se

îmbujorează la primul sărut
degetele orbului ca un mixer îmi macină

dorinţele pe un perete alb o umbră dansează samba
îmi aud numele strigat în vârful degetelor
trupul tău cântă traviata
îmi piaptănă privirea
tăcem în sărutatul de tălpi al lui nichita
mă aştepţi la masă cu un cântec de linguriţe
foamea ne macină buzele ceaşca de cafea pe

vârful degetelor 
trece cu mirosul peste oboseala sărutului
degetele orbului foşnet de pădure prin trupul tău

recită din tagore
în buzunarele pielii tale mirosul de cafea verde

ca iarba de pe deal ademeneşte pereţii camerei
pun  stăpânire pe degetele orbului
palmele mele se cojesc de umbra ta
mirosul ierbii ne gâdilă tălpile sărutul lui nichita

se plimbă prin albastrul pereţilor
carte de rugăciuni curgerea ierbii pe sub tălpi
roua îmbrăcată în răcoarea dimineţii devine

lacrimă pe obrazul tău
îmi strigi frica din dragostea ta
mâinile noastre ca un ceasornic ticăie prin

degetele orbului
se umple paharul de vin cu lacrima ta
buzele mele îţi acoperă genunchii cu mirodenii
îmi araţi drumul şerpuind prin trupul tău valsul

devine un dans ireal pe tavanul camerei

vânătorii de beznă ne trag noaptea prin gaura
cheii

îţi sărut talpa piciorului ecou se depărtează de
buzele mele nichita îţi bea lacrima din pahar

pradă proaspătă în degetele orbului trupul tău îşi
întoarce pielea pe dos 

mirosul cafelei
îmi ademeneşte degetele
buzele tale o corabie exotică trec la timonă

deratizează lacrima de trecut 
o colecţie de săruturi
ciripitul păsărilor 
în zâmbetul lui nichita e iarnă 
prizonierii de război prin degetele orbului

vorbesc cu praful de puşcă
tuns poemul de metafore hrăneşte cu şoapte

gurile piraţilor
păsările vorbesc cu frigul nişte replici tăioase ne

ating buzele
sărutul tău explodează în mine
stropul de vin strălucitor ca o perlă marină ţi se

prelinge pe trup
ferestrele se oglindesc în zâmbetul tău
degetele orbului un toreador ne unesc trupurile
halatul de baie foşneşte pe speteaza scaunului un

miros de ferestre deschise
îmi despici buzele în semn de victorie asupra

corăbierilor cu braţele rupte de doruri
buzele mele îţi spală respiraţia
păsările vorbesc cu frigul nichita ţi-a înghiţit

lacrima mâinile mele se ascund în căuşul palmei tale
colecţionarii de mirosuri exotice îţi licitează

buzele
frigul muşcătura de şarpe din fereastra casei îţi

sărut tălpile la îndemnul lui nichita
un miros excentric prin degetele orbului mugure

în pântecele tău
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Portret cu cireşul în braţe 

Trec pe străzi cu cireşul în braţe. 
Dar cireşul nu se vede. 
Ceea ce se vede este doar acest trup 
pe care îl port după mine.
Și care nu te lasă să vezi cireșul. 

Eu locuiesc într-un oraş obişnuit, 
printre oameni obişnuiţi. 
Eu însumi sunt un astfel de om. – 
V-am spus, cireşul nu se vede.

Dimineaţa mă scol întotdeauna devreme 
şi mă apuc de lucru. 
Lucrez la  Fabrica de Visuri. 
Aici îmi trec pe curat toate spaimele şi bucuriile, 
trandafirul surâsului ei și muntele de iluzii. 

Ei da, acestea sunt viitoarele mele cărţi:
trandafirul surâsului ei și muntele de iluzii. 
Cărţi pe care le voi face cadou prietenilor 
cu diferite ocazii. 
În mod sigur, ei îşi vor face timp să caute cireşul 
printre pagini. Şi mâinile prinţesei. 
Şi florile de câmp ale copilăriei…

Eu lucrez la  Fabrica de Visuri, v-am spus,
fabric iluzii: fabric eternităţi pe care 
le fac cadou prietenilor cu diferite ocazii. 

Fireşte, încă nu am aflat dacă cineva 
a dat de cireşe printre pagini. 
Sau de mâinile prinţesei. 
Sau dacă a auzit ciripitul vrăbiilor printre rânduri. 
Ciripitul zăpăcitelor vrăbii. Încă nu am aflat. 
Am vreme, moartea este lungă.

Eu sunt un om obişnuit, v-am spus, 
deşi uneori văd lucruri pe care nu le cuprind. 

Eu lucrez la  Fabrica de Visuri.
Seara, când mă plimb prin centrul oraşului, 
eu am întotdeauna la mine un vis –
nu se ştie când cineva îşi pierde speranţa 
şi cade în mijlocul străzii. Și are nevoie 

de o gură de aer, de un vis.
Nu se ştie!  

Da, de cele mai multe ori 
eu îmi împart visurile pe străzi.
Dar fireşte că există şi visuri pe care nu le poți împărţi. 
Unele dintre ele sunt de uz strict personal.
Un astfel de vis cu totul personal este prinţesa.
Prințesa care aleargă printre cearşafurile albe ale

dimineţii. 
Care joacă șotronul în inima mea.
Întocmai așa gândesc despre prinţesa cireaşă! 
Despre cireaşa prinţesă! 

Eu sunt un om obișnuit.
V-am spus, cireșul nu se vede. 
Fabrica de Visuri nu se vede,
prințesa nu se vede.

Prezenţă 

Trenul a intrat de-a binelea în pieptul câmpiei,
dar eu nu am plecat nici acum din camera ta. 
Eu am rămas aici, ca o umbră.  

Uneori vorbesc cu florile de câmp 
pe care ţi le-am adus. Alteori, când dormi, 
mă ascund în cuibul palmelor tale. 
Nici nu ştii. 

Eu am rămas în camera ta. 
Ca o umbră mă furişez pe urmele tale,
dintr-o încăpere în alta. 
Ba într-o clipă de neatenţie 
am reuşit să trag perdeaua ca să intre lumina,
am rostogolit bulgărele de lumină peste tine.

Eu voi rămâne aici, 
cu toate celulele îndrăgostite,
recitând din psalmii primei îmbrăţişări. 

N-ai să mă auzi niciodată şi n-ai să mă vezi, 
poate doar cartea de pe masă 
care se deschide singură să te pună pe gânduri, 
poate doar clopotul de bambus 
pe care l-am atins din greşeală 
şi care se tânguie acum 
pe limba lui de clopot să mă dea de gol… 

Sunt aici, în mansarda singurătăţilor tale, 
împreună cu evantaiele şi fotografiile 
copilăriei. Împreună cu eşarfele de mătase 
pe care ţi le-am adus. – Cine ştie? poate că 
într-o zi mă vei pune la gât.
Sunt aici, împreună cu inelele de argint 
abia dăruite. – Cine ştie? poate că 
într-o zi mă vei pune pe deget…
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Elegie dacică
Mazăre de alb duios,
Timp duios de mazăre,
Picură-mă, Bendis, jos
Picură-mă pasăre, 
Picură-mă arbore,
Picură-mă zarzăre!
Scoate colțul ierbii ros
Mut încet și mîngîios
De custură dureros,
Scoate-mi sufletul din os
Să se ierbure, 
Să se ierbure,
Să se-nsingure!
Scoate-mi clipele din rîu
Să se mazăre, 
Să se mazăre,
Să se iepure,
Să se iepure
Pe sub brusture,
Pe sub brusture
Iar Zamolxis alb de orz
Cu-n mînz alb
Cu pleoape roz
Să-mi dea soarta
La întors,
Să mă-nsulițe în os,
Trupul ce mi-i de prisos
Să se usture,
Să se usture,
Să mă usture,
Să mă brusture!

Prin pietre
Ca puiul de gușter
de icter prin pietre
sufeream
suflarea ierbii
și măcrișul
tălpile de gîscă sacră

Capitoliul mîncat
de zăpadă aurie
cu buzele sarbede
sufeream eu de icter
prin pietre
și nu interesa
pe nimeni prin pietre

ga-ga-ga
gîgîiau orele
prin pietre
gîl-gîl-gîl
gîlgîiau clipele 
prin pietre
se furișau secundele
prin pietre
ca puiul de gușter
limfatic
prin pietre
eu tot sufeream
de icter
prin pietre
prin pietre
prin pietre
prin pietre
prin pietre

Pe lîngă tăcere
Înseamnă că plimb un cocor pe lîngă
tălpi umede, înainte, în urmă sau
după o amintire
a unui arbore – gest sinucigaș
Luna – o sapă!
Înseamnă că mi-am plimbat mama
fără memorie pe-un drum gloduros
la groapă!
Cine să știe că i-au rămas
în ogradă absența
și-o sapă?!
O sapă cu care-a prășit dealurile din jur,
dar n-a mai apucat cu ea să-și facă
un cuib – propria groapă!
Înseamnă că eu nu mai pot îndrăzni
pe maluri de mălură
să-mbătrînesc în memorie Luna –
o rece sapă
descîntată din cer de-o prigorie
care-a pierit cum leșină roua
spînzurată de creanga fecioară
a salcîmului nostru din poartă!
Înseamnă că nu mai există nici soartă!
Și tot regretul ei
pe gulerul cămășii mele l-a luat
cu ea cînd au scos-o pe poartă
și cocorul uitării ducea
în aripe o hartă
din care își lua zborul
o altă soartă!
Și magul din memorie psalmodia
Plimbîndu-se pe niciodată:
„Mamă, mamă, tu
ai înnebunit, tu cînți din sicriu la cocori
înapoi rece prigorie,
Mamă, tu cînți cocoară fără memorie...
După ce te-au închis fără lacăt în aer
Lasă-mă să plimb cocorul părului tău
pe lîngă tăcere, pe lîngă tăcere,
pe lîngă amintirea tălpilor tale
umede“...
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Au păşit cu temere prin iad. Călcau pe o zgură
bătucită, pe alocuri răsurie de la scurgeri de
magmă. Din lavă ieşeau fuioare de fum. Dar bădia
putea călca, fără să-şi încingă prea tare opincile. Şi
îndată ce-şi spuse bădia: parcă nu e aşa rău cum am
crezut în iad, în jurul lor zgura a prins să
clocotească, să stropească în toate părţile şi din
adîncul ei au răsărit nişte draci mici şi sluţi, plaţi ca
nişte broscoi negri şi nu mai mari decît sînt
cimpanzeii, însă mai iuţi, mai agitaţi şi cu dinţii
mai ascuţiţi. Însă de cum ieşeau, lumina Ianei îi
atingea şi blana lor puturoasă prindea să sfîrîie, de
parcă ar fi aruncat pe ei acid. Şi-au dus antebraţele
la ochi, ca şi cînd i-ar fi orbit, noaptea, un far şi, la
fel de iute cum s-au ivit, au dispărut, cu mare vuiet
şi tropăieli, înapoi în zgura iadului. 

– Aceştia sînt diavolii Prichindei, spuse Iana.
Sînt mici, dar feroce. Cînd vreun pămîntean
nimereşte în iad, îl înconjoară ca o haită de cîini,
dar nu stau să-l latre, că lătratul e o negociere, ci se
reped direct la el şi-l sfîrtecă şi cît ai clipi îi curăţă
carnea de pe oase, de parcă ar fi nimerit în
heleşteul cu peşti piranha. Ai văzut cum se bulbuca
şi fierbea zgura? De parcă era o apă clocotită.
Diavolii Prichindei stau ascunşi în zgura lor şi
dormitează, pînă cînd vibraţiile vreunui pas îi
trezesc. Şi atunci să te ţii! Acesta este tărîmul lor,
sînt puşi la graniţa dintre iad şi pămînt, pentru a nu
lăsa nici un muritor viu să treacă spre adîncul
subpămîntean. 

Bădia simţea fiori pe şira spinării şi mulţumi lui
Dumnezeu că-i dăduse Ianei putere peste draci şi
dracii s-au ascuns de frica ei şi pot purcede mai
departe. 

Au mers şi-au tot mers prin zgura neagră,
ferindu-se să calce în bălţile de magmă.      

A lăsat bădia Petrache în urmă acel plai ca un
cîmp ars, unde trăiau dracii Prichindei şi-a lăsat în
urmă şi piaţa macabră a trupurilor omeneşti
necrozate de păcate şi-a pornit cu Iana mai spre
adîncul iadului. Au mers ei ce au mers şi peisajul
în jurul lor se schimba. Din pămîntul negru
răsăreau nişte... parcă plante, dar erau din zgură şi
din fier. Cum să le descrii, dacă nu pot fi descrise?
Semănau cu cocoşii giruetelor? Cu peştii de pe
cănile de tablă? Cu spînzuraţii la răscruci? Cu
graficul statistic? Dumnezeu ştie! Ai fi zis că
semănau cu tuberculii de ghimbir, dar nu aveau
forme rotunjite, ci tot felul de muchii şi adîncituri
şi tot soiul de excrescenţe angulare. Muchiile erau
ascuţite şi negre, iar unde se adînceau, erau răsurii. 

Din scoriile fundului de iad, izvora masă
plastică molicică şi curgea ca o lavă, dar nu era
lavă, ci parcă gumă de mestecat cleioasă. Li se
lipea de tălpi şi trebuiau să aibă mare grijă unde
calcă. Parcă săreau din piatră în piatră, cum faci
cînd treci vadul unui rîu. Au mers aşa, îngrijoraţi,
o vreme, pînă ce bădia Petrache a zărit, în
depărtare, o plantă la fel cu cele aflate în jurul lor,
dar gigantescă. Cînd s-au mai apropiat, văzură că
dintre omoplaţii ei răbufneau, la intervale regulate,
flăcări. 

– E un demon străvechi al adîncurilor, spuse
Iana. 

S-au mai apropiat şi au văzut mai bine demonul
adîncurilor, ca un tubercul de ghimbir, acoperit de
ochi şi de triunghiuri negre şi carmin. 

– Demonul acesta a fost pe vremuri drag lui
Dumnezeu, el vedea sacralitatea aşa cum vedem
noi apele, dar a intrat în ceata dracilor răzvrătiţi şi
a fost pedepsit. 

Focul ce-i izbucnea din spinare era respiraţia
lui. Respira greu, ca un astmatic şi flăcările scoteau
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un zgomot de pînză izbită de vînt. 
– Să păstrăm distanţa, bădie, i-a spus Iana.

Acest demon nu are minte şi nu ştie de glumă. Mai
bine îl ocolim. Nu-i ca dracii ăştia mici, care sînt
inteligenţi şi versatili şi perspicace. Cei mici aşa
sînt modelaţi, pentru a fi în stare să înţeleagă
slăbiciunile oamenilor şi să facă scenarii ca să-i
pedepsească. Pe cînd demonul adîncurilor e un
demon mare, dar tolomac. Şi pe vremuri, ce
mîndrie a Cerului era! Mai presus ca Arhanghelii!
Dar iată ce ajungi cînd decazi... Te poţi trezi că te-
a strivit fără să vrea şi lui nici măcar Dumnezeu
nu-i poate cere socoteală, pentru că e ca oamenii
aceia care nu au drept creier decît un bulb sau un
tubercul. Nu are conştiinţă, nici judecată. Ai putea
spune că este haosul şi Dumnezeu îl lasă în legea
lui. O vreme a trăit pe pămînt, în vremea
dinozaurilor şi, într-un moment de mînie, i-a ucis.
Dar şi în iad e doar un rătăcit şi-un tolerat.
Scaraoţki nici nu-l recunoaşte ca de-al lor, nu-i
drac, e demon, nu-i născut, ci este veşnic ca şi
Dumnezeu, încît căpetenia dracilor n-a avut
încotro şi-l acceptă. 

– Pare cam pustiu iadul, spuse bădia Petrache.
– Nu te lua după aparenţe, spuse Iana. S-au

pitit. În iad n-au misiune şi sînt cuminţi, dar se şi
tem de noi. Însă de-ar primi vreun ordin, pe dată s-
ar iţi din zgură şi noroi şi bulboane, cîtă frunză, cîtă
iarbă. Sînt chiar mai mulţi ca oamenii. Şi oricum,
ar fi de ajuns doi-trei ca să facă ravagii.     

Şi vorbind aşa, cum vedea cu cel de-al treilea
ochi cele ascunse, se aplecă, scrijeli un pic cenuşa
întărită, apoi băgă mîna prin ea şi scoase afară de
urechi, nişte urechi de iepure, un drac împieliţat.
Era mai mic decît dracii Prichindei şi semăna cu
liliecii. Era mai mult lat decît înalt şi parcă avea
articulaţii peste tot, aşa că îşi ţinea cele şase labe
strînse la piept. Doar aripile îi erau larg desfăcute.
Bădia Petrache se scîrbi, pentru că dracul avea pe
trup două rînduri de ţîţe ca ale scroafelor. 

– Dracii sînt mamifere? întrebă uimit.
– Nu, bădie, imită doar. Dracii imită orice. Nu

pot fi creatori. Ţi-ar putea lua înfăţişarea, încît să
crezi că te priveşti într-o oglindă. Dracii sînt forma
goală de conţinut. De aceea pot arăta oricum. 

Drăcuşorul era strîns de urechi de mîna Ianei şi
se zbătea ca un apucat, de mai să-i murdărească

pardesiul. Iana îl îndepărtă de ea, cît o ţinea
lungimea mîinii.

– Însă au rolul lor în iad, vorbi mai departe
gîfîind. Ăştia sînt drăcuşori de noapte. Vin şi se
bagă în visele oamenilor. Cînd te trezeşti
posomorît, cu ochii încondeiaţi de cearcăne vinete,
obosit, fără chef... să ştii că unul dintre ei te-a
vizitat în somn. Nu-ţi suge, ca un liliac-vampir,
sîngele, ci îţi suge energia vitală şi energia psihică.
Dar Dumnezeu nu le dă drumul în lume, decît
atunci cînd este război pe pămînt. Drăcuşorii ăştia
poartă numele de „coşmarul nopţii”. 

Vorbi Iana şi, cînd termină, îl aruncă pe
drăcuşor cît colo. De cum se văzu eliberat, acesta
bătu din picioare ca un iepure pe carpeta uşii, de
parcă ar fi avut picamere şi dispăru în pămînt. 

– E plin de ei pe-aici, spuse Iana.
– Dar sufletele, sufletele păcătoase unde sînt,

întrebă Petrache.
– Sufletele păcătoase încă nu sînt în iad. Iadul

este acum, dacă nu socotim dracii, demonii,
carcalacii, vîrcolacii, pricolicii, vampirii, unii
satiri, ceva strigoi şi moroi, zgripţuroaice şi
vidme... un loc pustiu. Abia după Judecata de Apoi,
sufletele condamnate vor ajunge aici. Şi atunci, vai
şi amar va fi de ele! Pînă atunci însă, sufletele
răposaţilor aşteaptă Judecata, înghesuite în diferite
cămări cu vedere spre iad, ca să vadă tărîmul şi să
se pocăiască. 

– Aş vrea să văd şi eu aceste ferestre, spuse
Petrache. 

Iana îl luă de mînă şi au pornit spre un loc mai
dinspre marginea iadului. 

Pe drum, Iana îi povesti cum au luat fiinţă
dracii, din emanaţia puterilor divine şi cum la
început au fost lumină, aidoma tuturor îngerilor.
Dar s-au răzvrătit şi lumina li s-a întunecat şi-au
devenit întuneric. Şi cum întunericul e mai greu ca
lumina, s-a dus la fundul universului şi s-a născut
ţărîna. Dumnezeu i-a închis în ţărînă. Dracii au ars-
o şi-au făcut-o iad. Pe cînd oamenii nu sînt
emanaţie divină, ci sînt făuriţi de Dumnezeu, din
voinţa sa. A luat o parte drăcească, pămîntul,
pentru a le modela un trup şi apoi a pus în ei cîte-
un înger, numit de oameni suflet. De aceea oamenii
suferă dualitatea şi scopul vieţii lor este să se
elibereze de partea lor drăcească, trupul. Dar mulţi
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se lasă robiţi trupului. Pîntecului, plăcerilor
carnale, ba chiar şi plăcerilor sadice şi
masochiste... sau urii, duşmăniei, vicleniei... 

Acolo unde au ajuns mai întîi, au dat de
făţarnici, prefăcuţi şi vicleni. Era un mal parcă de
stîncă, o faleză şi în ea apăreau încastrate un soi de
hublouri, dar nu ovale, ci ferestrele păreau părţi ale
unui cilindru. Şi în acei cilindri era o ceaţă de sulf
şi clor, dar totuşi se vedea prin ea. Cît cuprindeai
cu ochii, ieşeau din perete aceste părţi de cilindru
de sticlă, paralele între ele şi foarte înalte. Era
negru şi cărămiziu în jur, de la oxizii de fier. Iadul
părea mîncat de rugină în acea parte a lui. Rugina
curgea în zoaie roşii pe hublouri şi pereţi. Unele
dîre se întăriseră şi formau basoreliefuri. Bădia
Petrache chiar se întrebă dacă au vreun înţeles, aşa
cum au hieroglifele. Dar dacă erau cumva o
scriere, erau scrierea morţii şi-a păcatului şi-a
osîndei şi-a chinului veşnic.    

– Bădie, Iadul este bine organizat, dar noi
umblăm din loc în loc şi nu-l vedem de-a-ntregul.
Acum am nimerit mai întîi la aceste suflete
păcătoase, dar puteam nimeri în altă parte, la tîlhari
sau farisei. Oricum, fiind vorba de păcate, nu poate
fi perfect organizat, deoarece păcatele se ţes între
ele. Uite, de pildă, sufletul de-acolo... a fost al unei
femei. Dacă ai asculta povestea ei, ai înţelege. 

Bădia Petrache se apropie de cilindrul unde-i
arătase Iana sufletul femeii, şterse cu palma sticla,
ca să înlăture dîrele de rugină. Dar nu văzu doar
sufletul femeii, ea se afla cu trupul acolo.

– Da, e cu tot trupul, spuse Iana, dar noi aşa le
spunem răposaţilor aflaţi în aşteptare, suflete. 

Alături de ea se aflau alte suflete, duium, ca
nişte peşti înghesuiţi într-un acvariu prea mic.
Parcă se sufocau. Bădia îi auzea cum horcăie şi nu
le ajunge aerul. Veniseră aproape de hublou şi se
holbau la Iana şi Petrache şi parcă le cereau
îndurare, de parcă ei îi pedepsiseră şi le-ar fi putut
arăta milostenie. 

– Îndurare, îndurare, strigau ei cu mic, cu mare,
auzi bădia Petrache un glas în spatele său.

Cînd se uită, era un Drac Sarcastic. Ăsta apărea
cînd ţi-era lumea mai dragă, ca să-şi bată joc de
suferinzi. Cum bădia ştia că nu e bine să vorbeşti
cu dracii, pentru că de-i bagi în seamă nu mai scapi

de ei, îi întoarse spatele...
O luă pe Iana de mînă şi porniră mai departe.

Mergeau şi treceau prin faţa acelor hublouri ce se
întindeau la infinit. Hublourile erau uriaşe pe lîngă
ei, ca nişte statui ale lui Baal. 

După ce au mers de îi dureau picioarele, Iana a
spus:

– De-acum am trecut de bîrfitori, ponegritori,
asupritori, prigonitori...

Şi-au mai mers şi-au tot mers şi Iana i-a spus:
– Acum am trecut la cei care au blestemat pe

alţii.
Şi-au mers mai departe, continuîndu-şi drumul

şi Iana spuse:
– Bădie, sînt cîteva păcate capitale: mîndria,

invidia, iubirea de arginţi, desfrînarea, lăcomia
pîntecului, trîndăvia şi mînia. Dar pînă să ajungem
la aceşti păcătoşi, am făcut pe jos un drum mai
lung decît o călătorie în jurul lumii. De zeci de ori
mai lungă. Pentru că sînt 193 de păcate mai
mărunte şi pentru fiecare păcat sînt miliarde de
păcătoşi oropsiţi. 

Auzind, bădia se gîndi că nu are ştire de vreun
om care să nu fi suferit măcar de un păcat capital.
Chiar şi el păcătuise cu vreo patru dintre ele. 

– Ei bine, spuse Iana, mai încolo de aceştia, sînt
din cei cu păcate şi mai grave decît păcatele
sinelui. Sînt criminali de toate felurile, de la
criminali de război, la pruncucigaşi. Mai sînt cei
care au siluit. Hai să poposim un pic pentru odihnă,
pentru că n-am sfîrşi vreodată călătoria prin iad,
pentru a-l vedea în întregime. De aceea se spune:
te-a înghiţit iadul. Nu-i dai de capăt. Nu ne-ar
ajunge toată viaţa numai să ajungem pînă la
siluitori. Să poposim şi apoi să ne întoarcem pe
pămînt, ca să trăim ca oameni pînă la adînci
bătrîneţe. 

Deşi unele scene din iad îl amuzau pe bădia
Petrache, per total se simţea deprimat. Iadul te
deznădăjduieşte. 

– Eu am vrut să aflu taina vieţii şi a morţii,
spuse el, dar n-o vom afla în iad, ci trăind pe
pămînt. 

S-au odihnit şi au pornit spre casă. Treceau iar,
dar acum în grabă, prin faţa hublourilor. Bădia
vedea în ele păcătoşii. În faţa acestor spectre cu
sufletele tulburate, cu ochi holbaţi şi chipuri
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congestionate, Petrache gîndi aşa:
– Văd că nu dracii îi chinuiesc, ci răutatea

adunată în ei. Pe pămînt răutatea nu-i durea, ba pe
mulţi chiar îi fericea. Dar aici răutatea e otrava
sufletelor. 

Au mai mers şi s-au oprit în faţa unei bolgii în
care se afla spectrul unei femei. Spectrul arăta
întocmai cum îi arătase trupul, doar că nu era făcut
din carne şi oase şi sînge, ci dintr-un abur
translucid ce curgea şi se rotea în pînze oliv.

– De ce nu mai are trup ca noi, întrebă Petrache.
– Pentru că trupul păcătosului este luat şi dus în

iad pentru a fi supus torturilor şi sufletului i se dă
un trup de abur, de plasmă. E dintr-o substanţă cum
noi nu cunoaştem pe pămînt, de aceea nu ştiu cum
să-i zic, pentru că la noi nu are nume. 

– Dar de ce stă femeia asta singură aici şi nu are
pe nimeni alături? În alte cămări am văzut că erau
înghesuite mai multe suflete.

– Soţul ei, spuse Iana, a fost un om destoinic şi
harnic, a muncit mult pe cînd trăia şi, la o vîrstă,
gîndind că va răposa, a cumpărat un loc mare în
cimitir şi-a făcut un cavou pentru toată familia, ca
să fie puşi în cavou cînd vor muri şi să fie
împreună în moarte, aşa cum au fost şi în viaţă. Şi
omul acesta a murit nu peste multă vreme, iar
nevasta lui, în loc să-l înmormînteze în cavou, l-a
dus la un cimitir al săracilor şi acolo l-au îngropat
groparii, iar femeia a vîndut cavoul. Şi uite aşa
familia a fost vînturată după moarte. Ea a fost dusă
într-un cimitir oarecare, iar copii celor doi, cînd le-
a venit sorocul şi-au murit, au fost astrucaţi în alte
cimitire. De aceea este singură femeia. 

– Isuse Hristoase, spuse bădia şi îşi făcu semnul
crucii. Cîte rele se află pe lume! De la găinari şi
mincinoşi, şarlatani şi făţarnici, la hoţii care-i
ruinează pe alţii şi la criminali, că-ţi vine să umbli,
cît trăieşti, cernit, încruntat şi încet ca la
înmormîntare. Uite că nu-mi pot ţine lacrimile şi
nu-mi pot opri tînguirile. Deşi se spune că sînt doar
şapte păcate capitale şi doar 193 de păcate ce
trebuie mărturisite, cred că luînd păcatele cu
amănuntul, nimeni nu le poate număra. Şi ele se
multiplică prin fiecare om. Dacă am merge în iad
pînă la fundul lui, nu ne-ar ajunge sute de vieţi, ca
să vedem toate păcatele şi toţi păcătoşii. Dar

virtuţile? Nu există virtuţi, există doar virtute, una
singură doar! De aceea avem pilda lui Iisus. Să
persistăm în virtute cu preţul vieţii. Mai bine să ne
dăm viaţa decît să păcătuim. Dar viaţa noastră se
află într-o tăinuită complicitate cu păcatul. Iar
păcatele fac oamenii complici între ei, în vreme ce
virtutea, fiind una singură, n-o suferim, atunci cînd
vedem un virtuos şi-l schingiuim.  

Cînd au mers mai încolo, au văzut într-o bolgie
spectrul unui bărbat. 

– Cine este acest om, a întrebat bădia?
– Este soţul doamnei văzute de noi un pic

înainte.
– Dar ai spus că a fost un om vrednic, de ce a

ajuns în iad? 
– Da, a fost vrednic pentru că a muncit mult.

Dar păcate a adunat şi el destule. Pe cînd trăia şi-a
înşelat soţia şi-a lăsat-o de multe ori singură. Se
pare că pedeapsa singurătăţii îi vine femeii din alte
vieţi. A rămas cu o lecţie neînvăţată. A făcut
aceleaşi greşeli. 

– Atunci poate că a vîndut cavoul pentru a se
răzbuna pe soţul ei, a spus Petrache. 

– Da, poate că aceasta era lecţia ei. Să îşi
stăpînească imboldul răzbunării şi poate că acum
n-ar mai fi singură. Să fi iertat, iar acum familia
trăia la un loc, nu răzleţită ca un trup ciopîrţit prin
iad. 

Bădia întrezări că problema binelui este la fel
de tulburătoare ca problema răului. E chiar mai
complexă şi ne defineşte mai bine ca fiinţe decît
răul. Arată mai profund cine sîntem. Uite cum se
îmbină lucrurile, gîndi bădia. Femeia a vrut să se
răzbune şi astfel a primit sentinţa veşnicei
singurătăţi. Bărbatul a fost un vrednic salahor, dar
a păcătuit împotriva soţiei. Păcatele se îmbină, se
amestecă, se întrepătrund şi fac o ţesătură. O plasă
de păianjen de noi ţesută. În ea ne prindem şi
rămînem captivi, pradă diavolului.   

– Păcatul domneşte în lumea oamenilor, spuse
Petrache. Şi eu mă mîngîiam cu gîndul că sîntem
doar mărunţi păcătoşi, iar pedeapsa ce ni se cuvine
va fi mică. Dar acum văd că păcatul, fie mic, fie
mare, tot păcat este şi este pedepsit la fel. De aceea
poartă un singur nume: păcat. Acum înţeleg de ce
Dumnezeu era atît de trist cînd a vrut să scufunde
lumea sub ape şi-a căutat un credincios măcar,

6969CONVORBIRI  LITERARE



pentru a-i oferi salvarea. Şi cît a căutat, doar pe
unul a găsit, pe Noe. În rest, trăim toţi făptuind cu
nemiluita păcate. Nu s-au răzvrătit oamenii ca
îngerii, dar n-au ascultat poruncile divine. Noi
facem totul pe ascuns, în speranţa că nimeni nu ne
vede. Dar Dumnezeu e treaz. 

Bădia Petrache zări, ce e drept departe tare, un
demon ce trebuie să fi fost uriaş, dacă părea atît de
mare de la aşa distanţă. Cît un Sequoia giganteum,
ba chiar cît Generalul Sherman. I-ar fi trebuit, ca să
se scalde, o piscină cît lacul Aral. Noroc că nu se
spăla şi bădia îi simţea, de la poşte depărtare,
duhoarea. Era o duhoare de mii de ori mai rea decît
a abatoarelor de vite. Dar tot nu se compara cu
duhoarea ca din mugetul a mii de guri spurcate de
lighioane a Cardinalului Roşu, zis şi Spîn Roşimea
Sa. Noroc că nu trăia în iad, Cardinalul, ci pe
pămînt. Dar şi demonul acesta avea trup răsuriu, de
parcă era făcut din lavă. Poate era ceva rudă cu
Înspînat Roşimea Sa. Avea coarne uriaşe pe cap,
nişte coarne întoarse înapoi şi răsucite ca o
cochilie, de muflon parcă. Avea un aspect
antropoid, cu braţe şi picioare, doar că erau
articulate anapoda şi făcute din mai multe bucăţi.
Că la om, o mînă porneşte din umăr, are un cot, o
încheietură şi  o palmă cu degete ce au trei falange.
Dar la acel diavol mîinile avea vreo zece
încheieturi, iar picioarele la fel. Era muşchiulos şi
degaja o impresie de forţă. Ar fi putut zdrobi un
om cu doar un bobîrnac. Bădia atinse mîna Ianei şi
o făcu atentă, arătîndu-i spre demon.

– Acesta este un demon proiector, îi spuse Iana.
El preia viziunile terifiante ale lui Lucifer şi le
proiectează pe pămînt şi le materializează. Aşa s-
au născut Adolf Hitler, Timur Lenk, Osama Bin
Laden, Attila, Pol Pot, Iosif Stalin, Sadam Hussein,
Mao Zedong... holocaustul, Gulagul, conflagraţiile
mondiale... şi tot ce mai poate scorni o minte
drăcească. Diavolul acesta seamănă cu un arbore.
Are rădăcini înfipte în zgură, zgura fiind pămîntul
iadului, şi nu se poate deplasa. Se mişcă doar cît îi
permit încheieturile, vezi cum se balansează, ca o
actinie pe fundul mării. Prin  mişcarea aceasta
preia visele căpeteniei dracilor şi le răspîndeşte în
lumea oamenilor. 

Petrache se încruntă, era parcă subjugat de

mişcarea hipnotică a demonului proiector, iar cînd
îşi duse binoclul la ochi, spre a-l vedea mai bine,
constată că mai departe şi tot mai departe, erau
mulţime de astfel de mari demoni, răspîndiţi pe-un
cîmp imens, ca nişte mori de vînt. Respiraţia îi
intră în ritmul acelei mişcări şi bădia îşi pierdu
raţiunea şi porni spre ei ca un halucinat, cu braţele
întinse înainte. Îşi ţinea cu greu echilibrul, de parcă
ar fi mers pe muchia dintre real şi fictiv. 

– Bădie, ce faci, îl strigă Iana şi prinse de
mîneca hainei lui.

Dar în acelaşi timp un drăcuşor îl trăgea pe
bădia Petrache de nădragi şi se porni să strige:

– Eu sînt Dracul Scărăbuţă, ia apucă-mă de
puţă!

– Pleacă de aici, jigodie, se răsti bădia Petrache
la el, căci îl treziseră vorbele Ianei şi îşi revenise în
simţiri. Încercă să-l lovească pe Scărăbuţă cu
piciorul, dar dracul era mai iute ca un cîine şi se
feri.

– Aha, te-ai trezit, fir-ar mă-ta a dracului de
pămîntean, strigă Scărăbuţă. Că tare bun erai de
mas pentru un demon proiector. Sărmanii, nu se
pot mişca şi slujba mea este să le duc sub nas cîte
un prost de pămîntean rătăcit din celălalt tărîm.
Doar că sînt puţini alde ăştia. De asta sînt la treabă
şi cohortele drăcuşorilor deşucheaţi, care le duc
stîrvuri de oameni morţi în războaie.   

– Oamenii morţi în războaie sînt eroi, spuse
bădia Petrache. Cum să ajungă în iad?

– Ha-ha-ha, măi omule, ce, mă crezi fraier? Ai
văzut prostie mai mare ca măcelul de pe cîmpul de
luptă?  

Abia după ce Scărăbuţă spuse aceste cuvinte,
văzură că s-au abătut din drumul lor şi s-au
îndepărtat de bolgii. 

– Hai să ne întoarcem la ele, i-a spus Iana, ca să
avem un fir de urmat. Dar Petrache zărise ceva şi-
a mai făcut niscaiva paşi, curios să vadă ce o fi.
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Capitolul 3
Din care nu vei afla nimic despre soarta vitregă a lui

Alfonz Carbit, vei afla amănunte despre prefectul
Ciogmărean

Începuse de cîteva săptămîni, mai exact spus de cînd
a încetat să se întîlnească cu Aburilă Ciogmărean,
prefectul, adică fostul prefect (adică, nu se ştie precis), să
viseze noaptea videoclipuri asemănătoare unor fragmente
din filmele artistice pe care le urmărea înainte de culcare.
Vise intens colorate, pe care le „revedea” pe ecranul
occipital în clipa în care se trezea şi avea ochii deschişi,
sau pe ecranul de pe reversul pleoapei dacă le ţinea
închise, după care visul dispăreau în negura cutiei
craniene. Pînă se ridica din pat, dacă nu se străduia să
reţină ce a visat, se deştepta cu „capul gol”, cu ecranul
viselor şters cu buretele circumvoluţiunii uitării. Îşi zise
că e un lucru bun faptul că visa, foarte scurt, ceva aproape
identic cu imagini decupate din filmele pe care le urmărea
la televizor. Considera că astfel îşi putea supraveghea
visele, şi le interpreta pentru sine uşor (ca într-un joc), cu
toate că niciodată nu îl preocupase „psihanaliza viselor”,
o mare lovitură pecuniară dată la începutul secolului XX,
„reinventată” de Sigmund Freud în poleieli mondene, pe
seama naivilor, chiar pe seama proştilor şi proastelor care
cred că visele „interpretate” le pot comunica viitorul, ori
norocul de viaţă. Visele nu pot fi interpretate, nici
traduse. Din păcate. (Pentru mulţi indivizi umani, a avea
noroc este „similar identic” cu a cîştiga un purcoi de
bănet, care-ţi poate asigura un trai paradisiac, şi ţie, şi
familiei şi, chiar, a cîtorva prieteni, dacă „punga
abundenţei” este atît de babană.) Dacă ai avut un accident
de maşină şi nu ai decedat în urma accidentului, nu
înseamnă că ai avut noroc, înseamnă că ai un organism
rezistent, bine constituit încă din viaţa uterină. Proiectat
de genă. Tinerii care au scăpat din iadul de la „Colectiv”,
un club bucureştean cu interioarele căruia concurau
haznalele – eu cred că incendiul a fost provocat de
prietenii prim-ministrului, la sugestia prim-ministrului
tocmai ca „Guvernul Ponta” să demisioneze cu coada
între picioare – acei tineri şi tinere nu au avut nici pic de
noroc, ci vitalitate, rezistenţă la şocuri şi la accidente

neprevăzute. Într-o Românie înconjurată de pericole
contra umanului în fiecare zi, la fiecare oră, sufocată de
grămada accidentelor rutiere şi de muncă, nu există noroc
şi nici nu se poate vorbi de aşa ceva. Noroc nu există decît
în Rai, cu condiţia ca Raiul, la rîndul său, să existe cu voia
lui Dumnezeu.

Sigur este că Virgil se trezea de fiecare dată cu
impresia că în noaptea ce abia trecuse visase ceva uimitor,
demn de memorat şi reţinut şi de transmis altora, însă nu
oricui, ci selectiv, doar acelor persoane cu aer nobiliar,
alese de el şi închinate Marelui Anonim, cum îşi şoptea
cîte-odată. (În loja nobilităţii tronează mai întîi familia,
apoi sînt aşezate cele apropiate de sine fiinţe, cît să nu se
poată afirma despre Virgil că în lumea laică este un
însingurat, deşi era şi este.) Întotdeauna dimineaţa, pînă să
se ridice din pat, se scurgeau cîteva secunde mai scurte
decît secundele pe întinderea cărora se derula visul cel
mai recent. După aceea, nu mai reţinea cu tot efortul
mental făcut decît imagini de o clipită pe care nu reuşea,
sau greu izbutea să le aşeze în ordinea lor iniţială.
Rămînea peste zi să poarte în gîndurile sale policrome
doar un puzzle de cioburi ca plăcuţele de remy,
împrăştiate de mîna unui copil vesel. Ştergerea scurtelor
imagini visate se petrecea pe nesimţite, eroii din vise
(dacă or fi fost) se decolorau, deveneau translucizi,
topindu-se ca norii pe cer, vara.

Reţine însă în mod considerat miraculos, fragmente
scurte de vise pe care le-a avut în urmă cu cîţiva ani buni,
chiar zece-douăzeci de ani. De pildă, cum zbura planînd
maiestuos peste o pădure verde, deasă, iar la capătul
pădurii bruse se deschise o prăpastie imensă şi... se trezi.
Ori, cum strada pe care locuia, str. Viişoarei, în loc de
trotuare era străbătură de un curs de rîu, lat, lat, mărginit
la stînga de un perete stîncos de pe care curgeau şipote
repezi, zgomotoase. O apă curată, rece însă. Albia rîului
era din loc în loc „ocupată” cu pietre mari, cu bolovani,
laţi, pe care putea să sară, de pe unul pe altul, pînă ajungea
să se caţere cu efort vizibil ca un alpinist pe perete stîncos
şi... s-a trezit.

Radu Petrescu descrie în Jurnalele sale numeroase
vise, pline de fantastic, magice, cu construcţii spirituale
rafinate. Visurile pe care le-a avut nu se repetau niciodată.
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În paginile sale diariste sînt mereu altele, asemeni unor
călăuze către Eden. Şi norilor le oferă pagini alese Radu
Petrescu, un prozator special, nori plutitori nebuni şi
frumoşi forfotind peste Munţii Bistriţei, peste Heniu
Bîrgăului ori peste dealurile Budacului ce urcă pînă la
veşnicul Dealu Negru. Habar nu are nimeni, ori poate că
da, de etimologia toponimelor Budac, Budacu de Jos,
Budacu de Mijloc, Budacu de Sus. Să fie oare, spun vreo
doi „inspiraţi” ai locurilor, vorba de un „călător” care a
sosit prin acele locuri de la Buda Ungurească? Iar pe acel
călător băştinaşii l-au poreclit a lui Budacu, fiindcă era
cam nespălat şi mirosea ca o hazna? Peste acele locuri au
năvălit apoi nişte migranţi din Miazănoapte, mulţi, ca
tătarii, care au întrebat băştinaşii, nativii ale cui sînt
locurile acelea, iar băştinaşii, în batjocură, au răspuns că a
lui Budacu. De atunci aşa se numesc acele locuri,
Budacu... Ptiu..., ce procopseală toponimică!

Dar mai este una, ar fi spus tot nişte „inspiraţi”, de
data asta de pe Valea Şieului. Au susţinut aceia (de-or mai
fi trăind) că numele localităţii Gledin, de lîngă Monor, are
rădăcini în Banat. De acolo, o mînă de răzvrătiţi împotriva
voievodului Glad, au fugit mult şi bine de mînia acestuia
şi au cerut locuitorilor întîlniţi în cale să le îngăduie să se
aşeze pe Lunca Şieului. Iar băştinaşii i-au întrebat de unde
vin. Şi ei au răspuns că au fugit de frica răzbunării
voievodului Glad. Aşa e legenda, iar locuitorii de pe malul
drept al Şieului i-au numit pe acei venetici, „Gladini” sau
„Gledini”... Mai ştii?...

–  Ce zici, domn Virgil, de aceste chestiuni?...
–  Vise... Mizică... Tratamente paralele...
Visele sînt doar jocuri olimpiene ori macabre ale

somnului, lipsite de orice semnificaţie pentru realitatea de
zi cu zi. Visurologii sînt o „academie” de vicleni ca şi
astrologii care apar la emisiuni TV speciale, dedicate
„Spiritelor Înalte”, care citesc în astre şi compun
horoscopuri pentru fraierii societăţii moderne. Aşa a fost
la sfîrşit de secol XIX, apariţia binefăcătoare şi salvatoare
a lumii, numită pompos „Spiritism”, o preocupare care a
răscolit multe minţi, despre ale căror nenorociri ce au
bîntui lumea păcătoasă, şi o vor bate, scrie şi Ion Creangă
în vestita povestire ”Popa Duhu”.

Odată, Virgil se pomeni în semi-trezie – cel puţin aşa
percepea, aşa îi şoptea sinele – cu visul reprezentării unor
cifre de o miime, 1137. Pe întuneric ridică creionul
pregătit pe noptieră şi scrise cifrele pe un bileţel, anume
lăsat acolo în ideea unor notiţe sugerate chiar şi de cele ce
le urmărea la televizor, discuţii, dezbateri, certuri, chiar
apoftegme, dacă vreun actor exprima, întîmplător, o
maximă aparent inedită. Apoi se culcă din nou, însă doar
cîteva secunde. Visă imediat o prepoziţie scrisă caligrafic,
ca de un elev de clasa întîi, prepoziţia „un”. Iarăşi se ridică
într-un cot şi notă pe întuneric, acelaşi întuneric, itemul
visat scris pe o coală de hîrtie roz. Aşezînduşi capul pe

pernă i se păru că acel „un” descifrează un cod, „u” –
însemnînd „11”, iar „n”, fiind vorba de două bastonaşe
legate, pe care le decodifică exact: „22”. Virgil nu îşi mai
aducea aminte cît timp s-a scurs dormind profund pînă
dimineaţă. Cînd se trezi, dacă nu ar fi zărit pe biletul alb
scris cu creionul, vizibile numere fircălite, asemeni unui
copil de trei ani cînd învaţă, citi numerele 1-1-3-7 (fără
cratime, desigur), nu şi-ar mai fi amintit ciudatul vis al
cărui conţinut în esenţă îl notase pe hîrtie. 1137, exact
cifrele unui cod PIN, ca să dăm un exemplu. Să fie vorba
de numerologie?

Rememorînd visul, Virgil nu reuşi să facă nici o
legătură a acelor cifre scrise alandala cu creionul, o
legătură cu o realitate trecută, întîmplată cine ştie cum în
ziua precedentă ori cu două zile în urmă. Ciudată i s-a
părut apariţia acelor numere, al căror sens nici pe departe
nu-l descifră. Astfel, doar întîmplător, îi trecu prin minte
compunerea unor numere de Loto: 1, 11, 37, 7, 22... Şi
mai adăugă numărul 49. Dacă Loto 6/49 ar fi jocul Loto
6/59, numărul nevisat pentru care ar fi optat ar fi fost 51,
anul naşterii sale în secolul trecut. Într-adevăr a jucat
numerele rezultate din visul pe care l-a avut, însă n-a ieşit
nimic nici la a treia încercare, nici măcar 3 numere
cîştigătoare. Aşa încît o lăsă baltă. Norocul – doar aşa se
cheamă această nimereală, nu? – nu l-a gîdilat de cînd
joacă el, rar însă, a şi uitat cît de rar, de cînd joacă Loto ori
cumpără cîte un Loz de Ras, de obicei cu o monedă de 50
de bani. Pe vremea lui Ceauşescu a cîştigat în vreo cîteva
rînduri cîte „douăzecişicinci de lei”, niciodată o sumă mai
mare, întrucît lozurile cu „mai trage o dată” nu se socotesc
cîştig, ci mod de a freca menta, de-a pierde timpul în mod
organizat. Ba, să nu mintă, odată a „ciupit” pe nevé un loz
de 3 lei de pe măsuţa de joc. Era pe stradă. În timp ce
despătura foiţa lozului, începuse să-i pară rău de ceea ce
făcuse. Culmea! şi desenă cu degetele un gest tîmp dîndu-
şi peste frunte, culmea! pe biletul de loz scria „una sută
lei”. Nu se bucură, nici nu zîmbi, încasă de la vînzătoare
jumătate, adică 50 de lei, dînd de înţeles că e grăbit, încît
femeia îmbujorată se ridică în picioare tot mulţumindu-i.
Virgil dispăru de acolo. Norocul lui de atunci, acesta e
adevărat noroc!, e că întîlni un prieten, pe care îl invită la
o vodcă, iar cîştigul se duse pe apa duminicii. Doar era zi
de duminică, iar ziua lui norocoasă tot Ziua de Marţi o
socotea care, dacă pica şi în data de 13 a lunii, era
considerată Ziua de O Sută de Ori Norocoasă.

Se scurseră vreo trei săptămîni de cînd se despărţi,
oarecum „oficial” de prefectul Aburilă Ciogmărean. La
cartea biografică despre viaţa prefectului, la cartea de
dialoguri pe care o proiectase cu emoţii fireşti, Virgil nu
se mai gîndi. Doar într-o fracţiune de secundă îl fulgeră
gîndul că nu e corect să renunţe la întîlnirile cu prefectul
– chiar dacă prefectul a propus, chiar dacă şi-a exprimat
voinţa în acest sens –, şi poate cu atît mai mult, fiindcă să
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aşezi uitarea peste viaţa unui om, care a fost închis într-o
şcoală de corecţie dură la nici vîrsta de zece ani, care a
ajuns, matur fiind, deţinut politic, internat în închisori şi
lagăre în mai multe rînduri cu statut de condamnat de
drept comun, aşa ceva nu trebuie să se întîmple!... Însă
gîndul a fost, a dat din aripi o clipă, apoi s-a-ndreptat spre
alte preocupări. Acum chiar nu mai ştia nimic despre
prefect, dacă a mai rămas pe funcţia de prefect, nici nu
întrebase pe unde îl duceau paşii zi de zi, despre soarta lui
Aburilă Ciogmărean, nici nu-i mai dăduse vreun prieten o
informaţie întîmplătoare, minimă, cît de nesemnificativă.
La telefon, Ciogmărean nu răspundea. Marea preocupare
care îl frămînta în acele momente izbucnise în redacţie ca
o explozie subacvatică, aşa numita transferare a redacţiei
Munca de la Bistriţa la Buzău. Tocmai citise un material
pe Internet despre o fabrică de ţigarete de lux fantomă,
construită prima dată undeva la margine de Bucureşti, în
nişte foste magazii de cereale, părăsite cine ştie cînd de
proprietarii necunoscuţi, loc despre care nu s-a mai
interesat nicio autoritate. Sau poate or fi existînd
proprietarii, iar tranzacţiile pentru drept de proprietate,
pentru închiriere ori subînchiriere, cum se procedează în
astfel de cazuri, au fost „rezolvate” prin obişnuitele,
acum, căi eterice. Fantoma fabricii de ţigarete a „umblat”
pe urmă, la distanţă de zece luni de la punerea în prima
funcţiune, prin jurul Braşovului, în nişte grajduri de data
aceasta, terenul fiind proprietatea unui italian. Cum o fi
ajuns un italian să cumpere grajdurile şi împrejurimile
aşezate lîngă Bran, nu are nimeni habar. Însă fabrica trăia
„abundent”, nu-i cunoştea nimeni prezenţa în acel loc,
deşi avea producţie, chiar făcea export mascat în Anglia,
către nişte „lorzi” din Londra. Afacerea „Ţigareta
Malorosiană” era acoperită de cîţiva profitori ucrainieni şi
moldoveni. Cum se spune, era ceva ca între rude...

Aşa i se părea şi permutaţia redacţiei, care a declanşat
în oraş o sumă de presupuneri răutăcioase, însă şi cuvinte
măgulitoare, puse pe seama „curajului” şi viziunii pe care
trebuie să le aibă un proprietar ca să hotărască mutarea
afacerii ori afacerilor dintr-un judeţ în altul.

S-a mai întîmplat apoi un gînd şi se hotărî totuşi să îl
caute pe Aburilă Ciogmărean. Îşi spuse cu siguranţă că
prefectul trebuia să fie informat despre plecarea redacţiei
Munca din Bistriţa. Avusese însă surpriza ca la interfon de
la intrarea pe scara blocului să nu-i răspundă nimeni din
apartamentul prietenului Ciogmărean. Oricum,
Ciogmărean locuia singur. Pe scara blocului reuşi să intre
cu „ajutorul” vecinei de la parter. O femeie cumsecade dar
extrem de gureşă:

–  Pe cine căutaţi?
–  Un prieten, sărutmîna.
–  Dar prietenul nu are nume?
–  Are, însă nu cred că vă interesează pe cine vizitez

eu...

–  Ba are. Eu sînt responsabila de scară şi eu trebuie,
repet, trebuie să ştiu tot.

–  Şi dacă nu ştiţi de treaba mea, ce se întîmplă?
–  Unu, că nu vă deschid. Doi, chiar n-am să vă

deschid, şi dacă îmi spuneţi numele prietenului. Unde
credeţi că vă aflaţi?... Pe vremea lui Ceauşescu intra
oricine pe ce uşă voia! Toate uşile erau deschise. Acum
sînt schimbate treburile. Uşile au siguranţă, nu deschide
nici o uşă decît cel care cunoaşte „secretul”. Ai cod, intri
în bloc. Nu ai cod, stai ca popîndău!

–  Aş ruga să mă lăsaţi să intru. Prietenul meu e
bolnav. Locuieşte la etajul patru. Aceste informaţii ajung?

–  Nu, domnule, v-am cerut politicos numele
locatarului. Eu aici sînt responsabilă. Eu trebuie să
informez mai departe, undeva mai sus, tot ce se petrece în
acest bloc de locuinţe. E clar, domnule?

–  Bine, vă spun. Îl caut pe prefectul dumneavoastră?
–  Pe cine? Pe prefectul meu. Domnule, eu nu am

prefect! Eu am doar un şef şi numai lui îi raportez ce se
petrece pe-aici! Clar?

–  Îl cheamă Popescu, inventă Virgil un nume,  cu
intonaţia potrivită.

–  Pe scara asta am avut un Popescu, dar s-a mutat...
Aşa că, nu încercaţi să mă fraieriţi. Cu mine nu ţine.

–  Păi, Popescu care s-a mutat, e aici, pe scară, sus. Mă
aşteaptă. El acum nu are unde locui, şi el e în vizită la
omul căruia a vîndut, şi mă aşteaptă la etajul zece.

–  Etajul zace? Şi cum a intrat acest Popescu fără să
ştiu eu?

–  Simplu, şi-a păstrat magnetul de la intrare... Şi mă
aşteaptă pe mine...

–  A, ăsta-i caz de fraudă! Am să chem poliţia. Intraţi!
Să-l ţineţi de vorbă mai mult, pînă urc şi eu, deşi liftul nu
funcţionează.

–  Vedeţi? Decît să faceţi pe gardianul, mai bine aţi fi
reparat liftul. 

–  Am să-l repar, dacă nu cumva... Şi intraţi pînă nu
mă răzgîndesc!...

Virgil intră pe hol. Deja se simţea obosit.
Dar la uşa apartamentului care nu avea număr, nici nu

scria nimic pe uşă, sunase în zadar. Ciogmărean nu era
acasă. Locatara de la parter tocmai apăruse în spatele lui.

–  A, aici sunaţi? Păi de ce nu aţi spus? Era atît de
simplu... Dumneata eşti Raţiu?... Domnu Raţiu, da?...
Aveţi un plic la mine. Haideţi jos. Sus nu e nici un
Popescu... M-aţi minţit.

–  Zău, nu! se disculpă Virgil. Popescu o fi plecat
înainte de a sosi eu...

–  Lasă, că am mai văzut din ăştia. Haideţi jos să vă
dau scrisoarea... E de la domn Ciogmărean. Ăăă..., beţi
cafea de obicei?...

–  Da, spuse Virgil, fără să-şi dea seama că răspunse
unei invitaţii.
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„...Soarele abia se arătase în Borta Ursoaiei.
O rază de lumină se strecurase printre ramurile
copacilor de sub Aluniş şi se prelungise peste
sat. Pe la nouă era proiectată în peretele alb al
casei noastre. În copilărie trăgeam o linie cu un
cărbune în dreptul ei, notând ora, cu gândul de a
vedea dacă a doua zi va fi tot acolo. Mama îşi
punea mâinile în cap, slobozind cuvinte de
ameninţare la adresa artistului şi alerga spre
cămară să aducă găleata cu var. Trebuia să
păstreze varul la îndemână, să nu râdă satul că
nu-şi ţine casa curată. În dimineaţa aceea am
lăsat soarele să urce pe perete, fără să mai trag
vreo linie, iar, când aproape să ajungă la
streaşină, m-am uitat spre pădurea de stejar din
faţa casei şi am văzut linia prelungindu-se peste
copaci, scăpătând dealul – o dungă ce lega
pământul de cer.

Am plecat pe cărare, fără să-i spun mamei, cu
gândul să ajung sus, în creasta dealului, să văd
satul de-acolo, aşa cum o făceam de multe ori în
copilărie. Mă atrăgea acel pisc, unde îmi
petreceam dimineţile trăgând caprele de funie.
Am luat-o pe cărarea veche, ştiută doar de mine,
şi priveam fiecare copac, fiecare scorbură, ca pe
nişte prieteni vechi de care mi se făcuse dor.
Alergam ca un bezmetic, urcam dealul şi tot în
fugă îl coboram, pentru a-l urca a doua oară şi
tot aşa, de parcă aveam ceva de dus şi de adus
din vârful lui. Pe urmă, obosit, mă culcam pe
frunze cu faţa în sus şi priveam vârfurile
copacilor. Îmi plăcea să văd norii cum aleargă pe
cer ca nişte bezmetici, cu ploaia în braţe, de
parcă se grăbeau să ajungă undeva. Doar stejarii
rămâneau pe loc, prinşi adânc în pământul

Ursoaiei.
Deodată, de parcă cerul ar fi născut chiar

atunci o căprioară în luminişul pădurii, zăresc
fiinţa drăgălaşă săltând cu graţie în iarba mare.
Statuie de frumuseţe, mişcătoarea minune se
rotea peste verdele pădurii alinând inima mea în
care se ghemuia bucuria nemărginită – frumoasa
căprioară îşi rotea rochia albă în sufletul meu de
adolescent... 

M-am pitit în cărare, cu gândul să nu o sperii.
Vietatea se uita în toate direcţiile. Instinctul nu o
înşela, simţurile îi stăteau la pândă – un intrus se
afla în apropiere. Aş fi vrut să o asigur că nu am
gânduri rele, că vreau doar s-o privesc, să mă
bucur de clipa minunată... Că nu sunt vânător şi
că nu vreau să-i fac niciun rău. Aş fi vrut să-i
spun toate acestea şi să o rog să stea în loc, s-o
pot mângâia pe corniţe şi să-i văd ochii sticloşi
ce bălteau într-o lumină dumnezeiască. 

Era înspăimântată de gândul că aş putea fi
unul dintre acei vânători fără scrupule, care să-i
pună carnea pe jar, înfruptându-se din ea şi dintr-
o cană cu vin, o imagine jinduită de om dar
cumplită pentru firavele căprioare. 

Am vrut să mă ridic, să mă vadă, poate
gândul meu bun, intenţia mea blândă se va duce
către ea şi mă va înţelege. Mă privea ţintă în
ochi. Două raze de lumină, ca două lame tăioase
de metal, se prelungeau din ochii ei. Nu am
mişcat. Teama se cuibărise în mine şi nu voiam
ca imaginea să fie stricată de un gest nepotrivit.
Ce să fac? Dacă voi pune un singur pas,
căprioara va fugi. Dacă voi scoate o singură
vorbă, se va pierde în desişul pădurii. Nici să
clipesc nu voi putea, aş putea fi observat de
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lumina care se prelungea din ochii ei. 
Aş fi dat orice să ştiu dacă este mamă sau

doar o copilă plecată de acasă în desişul
pădurii... Poate cineva o aşteaptă undeva, într-un
loc anume, lucru care mi-ar aduce o linişte
interioară. Dar nu ştiam nimic din toate acestea.
Era mai bine că nu ştiam! Voi crede că este un
înger, un înger al meu, care mi se arată doar
mie...

Nu voiam, în acea clipă, să fiu altceva decât
un copac, de care nu are a se teme. Să-mi
crească frunze pe braţe, să mă transform într-un
stejar, să nu mă poată mişca decât vântul cu
adierea lui, iar căprioara să nu se teamă, să-mi
rupă frunzele şi să-i simt răsuflarea, să-i văd de
aproape ochii şi puful din blana maronie. Mi-am
oprit respiraţia. Farmecul dimineţii colora totul
în jur. Eram convins că atâta timp cât voi reuşi
să stau nemişcat, ea nu va pleca. O priveam
necontenit şi îmi umpleam sufletul cu murmurul
şi frumuseţea pe care le savuram din plin.
Căprioara se mişca graţios, dansând prin iarbă,
după o muzică auzită acum peste tot, un vals
într-o rotire nebună. Minunea cu părul în vânt,
cu rochie albă, atingea vârfurile ierbii, rotindu-
se mereu şi mereu în ritmul nebun. Valsul
tulburător mă ademenea să fac un pas către ea,
să alerg spre frumoasa fată, să-i cuprind mijlocul
şi să intru în jocul ei. Poiana se rotea, copacii
dansau şi luminişul, transformat în platou imens,
părea un ring de dans luminat de razele care
priveau printre ramuri. Fiinţa cu chip de femeie
se rotea şi se rotea, am  cuprins-o cu braţele şi
am intrat în vârtejul valsului ce atingea norii şi
copacii până la cer. Chipul de înger mă privea în
lumina ochilor, lăsând deoparte trăirea
pământeană. Pluteam în aerul dimineţii, într-o
lume fantastică – clipă de argint, vis ce-mi
aducea o stare de bine, o dorinţă nebună de a
prelungi momentul magic spre infinit. 

Un fulger coborî din senin şi opri
fermecătorul dans. Rafale de vânt izbucniră
dinspre cerul vineţiu. Trupul meu se mişca plin
de apa cerului, întindeam braţele să primesc

ploaia. Căprioara dispăruse în luminişul pădurii,
muzica se oprise, vântul zburase peste ramuri,
minunea pădurii luase cu ea toată căldura şi
inima mea ce bătea cu putere. Am închis ochii şi
am pus mâna pe fruntea udă şi fierbinte ca jarul. 

Tropot de copite răsuna undeva în depărtare,
căprioara alerga şi alerga spre culcuşul de
frunze, căutându-şi liniştea de care avea
nevoie...  

M-am trezit. Dimineaţa aceea intrase în
căsuţa albă. Tremuram sub pătura udă, iar mama
alerga prin ogradă ca o dâră de rouă. Am sărit
din pat direct în fereastră, am dat perdeaua la o
parte şi am zărit-o pe Ilinca trecând pe la poartă.
Da, îmi aduc aminte totul... Mă culcasem cu
gândul la ea şi am dansat amândoi în iarbă. Îmi
amintesc fiecare clipă. Trupul ei mi-a rămas
desenat pe inimă...

În peretele casei noastre lumina trecuse de
locul unde trebuia să trag linia. Am ieşit în
prispă, arătându-i mamei cărbunele abia luat din
vatră. Mi-am însoţit gestul cu un zâmbet:

– Îţi dau eu ţie! zise ea, râzând...”.
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„făptura voastră cînd se cheamă rouă/ iar
capetele din adînc întoarse, două”

Cu pofta destăinuirii, a divulgării de sine, în
dorinţa de a înălţa biografia în ficţiune, începe
poezia lui Valentin Talpalaru, timidă într-un
prim segment, cînd îl găsim în două plachete
modeste, Întoarcerea menestrelului, 1979
(editată de Centrul de Creaţie Botoşani), şi o
fasciculă în „debutul colectiv” Intonaţii, 1989,
Junimea, ci mai apoi hotărîtă să recupereze
timpul pierdut, în 1998, cînd revine – la 45 de
ani – cu adevăratul debut, volumul Ghemuit
într-un sîmbure, Junimea, convingător, soldat cu
bune impresii. Mihai Ursachi însuşi cobora din
sferele nălucilor siderale pentru a scrie cîteva
rînduri exaltate de întîmpinare: „Poezia lui
Valentin Talpalaru a aşteptat ca un sîmbure în
brazdele adînci ale tăcerii, timp de cîteva

decenii. Acum izbucneşte ca un mare cireş înflorit,
promiţător de roade...” Poetul însă vine cu un aer
ronsardian, de cavaler de curte scăpătat, prin coclaurile
orientale, evocînd spinul rozei, cel făcător de minuni şi
himere: „Sînt un poet/ cu nume accidental./ M-am
născut dintr-un spin/ care n-a luminat în nici o rană./
Am omorît o vrabie/ din porunca lui Dumnezeu/ şi m-
am însurat la 31 de ani./ În rest, plîng de trei ori pe zi/
şi fac amor cu ideile lui Platon./ Zdrastvui,
Hlebnikov!” (***) Cu salutul din final i se adresează,
desigur, lui Velimir (Victor) Hlebnikov (1885-1922),
poet rus de avangardă, adeptul utopiei unei limbi trans-
raţionale şi a unei „lumi ca un poem”. La rîndul lui,
Talpalaru crede că în interiorul sinelui cineva îi
şopteşte în surdină o altă limbă, cu o altă semiotică,
poate cea divină, poate cea a neantului: „Înăuntru
pîndea cineva/ speriat de întîlnirea cu mine./ Căuta,
inveanta o limbă/ pentru nimicul cel veşnic./ Mie mi se
cuvenea să golesc de sensuri/ tot ce puteam măsura
prin cuvînt,/ loc să fac./ Imperial să ţîşnească din mine/
el, înspăimîntatul,/ preafericitul.” (Preafericitul,

înspăimîntatul) 
În noianul de confidenţe calme, solemne, găsim

risipite topos-uri stranii, unele cinice: păsări „în straie
de om”, fărîmînd cu ciocul lor prispa casei, pîraie cu
„stele şi pene de îngeri”, „zeamă călduţă de  astre.../ şi
oase de demiurg”, senzaţia de „trup făcut cîrcel pe
suflet.../ cuvîntul le ţine într-unul”, spre „spusa
nenumindă” (!), „împărtăşania pentru vite” cu iarbă
cosită în cimitir înainte de Paşte, un motan Conrad care
„înghite” îngeri, plus preferinţa expusă pentru
Constant Tonegaru, poetul boem al „Plantaţiilor”...
Dincolo de unele înclinaţii spre pitorescul genuin-
rural, cu unduiri de metaforă, volumul nu iese dintr-o
notă formală obişnuită. Are însă în cuprins o poemă de
excepţie, care e posibil să-l fi surprins pe Mihai
Ursachi, pentru că e în nota viziunilor sale eleate
despre poet, ca purtător al unui rang (sau mesaj) înalt:
„Există un loc,/ reazem luminii şi mult preaplinului/
constelaţii încăpătorului urmînd/ din interior, mersul
destinului.// Mai copil decît mugurii/ dătătorii celestei
dreptăţi a hotarului/ răzbatu-mi din brazdă/ bucuria
stîncii de cremene şi amnarului.// Acoperiş peste firul
de iarbă,/ chiot etern, cîntăreţ al amurgului,/ neştirbită-
mi laşi bucuria/ de-a purta rang însemnt, semnul
rugului.// Iată, măsură a lucrurilor,/ trec prin trupuri
polenizînd înţelesul/ solar al izbînzii –/ se-arată de sus
semnul să-ncepem culesul.” (Cules solar) Aflăm aici
semnul unei conştiinţe poetice bine determinate, care
îşi asumă cunoaşterea poetică şi dă măsura unei
aspiraţii, oscilînd între viaţa la vedere şi viaţa ascunsă
a lumii, între memoria lucidă şi hazardul reveriei. Să
spunem că defileul liric al lui Valentin Talpalaru şi-a
găsit făgaşul după ce optzecismul îşi consumase
vigoarea şi noutatea expresivă, deşi ceva din
procedeele textualiste i-au venit la îndemînă şi i-au
suprimat lentoarea. E nevoit să caute alte resurse
pentru acest efort de ariergardă. Îl apreciază mult pe
Danilov, dar îi place şi gestica ameţitoare a lui Ioanid
Romanescu. Substanţa discursului său rămîne însă una
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contemplativă, cu acorduri şi falduri manieriste.

„acesta e sipetul din alcov/ în care ţii extract de
sunet mov”

S-a născut la 15 mai 1953, în oraşul Tîrgul Frumos,
unde îşi face studiile gimnaziale şi liceale. Din 1972
este student al Facultăţii de Filologie a Universităţii
„Al. I. Cuza“, din Iaşi, secţia română-franceză. După
absolvire, devine profesor în Botoşani, iar după 1990,
este, rînd pe rînd, metodist la Biblioteca Judeţeană
„Gh. Asachi“, inspector la Inspectoratul pentru
Cultură, apoi muzeograf la Muzeul Literaturii Române
din Iaşi. Din 2006 realizează, în calitate de colaborator
la Radio Iaşi, emisiunea „Convorbiri literare“ (fondată
de C. Coroiu). Parcursul volumelor de poezie: Nopţi cu
chirie, 2004; Liniştea vînatului, 2005; Acordorul de
semne, 2006; Commedia dei media, 2007; Ultimul
vorbitor de umbră, 2009; Poemele Deltei. Rodion,
2011; Cu amurgul în lesă. 101 poeme, antologie, 2013;
Poemele Cotnarului, 2013;  Scara lui Rodion, 2017; 35
de poeme în căutarea unui titlu, 2019, acesta din urmă
o „poveste” auto-referenţială, în tonul  hîtru dinspre
Creangă („umblu îmbrăcat în vorbele mele”). În 2010,
a susţinut la Universitatea ieşeană o laborioasă teză de
doctorat, cu tema Academia de la Suceava şi Schola
Latina de la Cotnari, tipărită în 2012, care se referă la
momentul de orgoliu renascentist datorat cavalerului
rătăcitor Iacob Basilicus Heraclide, cunoscut în
istoriografie ca Despot Vodă, domn al Moldovei între
anii 1561-1563. A mai publicat o carte de proză, Strada
Măicuţa (2008), şi o alta de Interviuri pînă la un punct
(2017).

Desluşim acum mai bine traseul acestui poet
discret în stăruinţă, a cărui stare de spirit se împarte pe
două paliere – unul de urmaş „rezistent” al
optzecismului, cu efecte de spectacol textual împins
spre parodie şi ludic; un altul mai ambiţios, sub semnul
artifexului, de tratare intelectuală a lirismului,
urmărind o reconsiderare a naturalului, dar şi facerea şi
des-facerea limbajului poetic. Pe de o parte el rosteşte
în dodii: „Neantul este un omuleţ cu chelie/ pe care îl
mîngîi/ cum ai şterge/ ceasornicul tatei în care/ timpul
a murit...”; „Uite, trec prin aer umede vocale/ fragede
şi roze. Ţi-este foame? Ia-le.”; „E timpul să-mi deschid
venele/ pentru navigaţia de duminică”; iar pe de alta,
spune grav: „Orb am fost? Mut am fost?/ Malul luminii
a căzut fără rost.// Din scalda în copaia minciunii/ am
ales apa rea. Am scos şi tăciunii...”; „E un gol de chin,
fără vocale,/ ce seamănă cu opera finita./ Vara pluteşte-
n acolade senzuale/ pitindu-şi după frunze celulita.”
Am citat fugitiv din Liniştea vînatului, volum cu

situare incertă, unde prioritară este tendinţa de
concentrare asupra expresiei, fără a năzui la
performanţe, cu aplecare doar spre „orgolioasele
tristeţi” ale clipei. 

Mai clar situat în orizontul poeticii discursului,
mult pe placul proiectului textualist, este Acordorul de
semne, volum de lucru pe şantierul epigonic al făuririi
poemului. Un alter ego exigent şi difuz ar sta în spatele
cuvintelor, gata să le pună la treabă, să le confere
destinaţie asociativă în abisul cotidian. Tenta alegorică
nu depăşeşte confortul naiv, dar e parte din reţeta unei
formule încă de succes ]n via’a literaturii: „La prima
oră, acordorul de linişte/ vine din spatele cuvintelor/
care chicotesc şi se înghesuie/ în cortegiul funerar al
zilei./ El confundă trotuarul/ cu claviatura unei
constelaţii banale/ peste care îşi picură clipele/ fără
carne, fără viziuni,/ cu tristeţea uşor machiată...”
(Acordorul de linişte) Dialogul pe seama procesului
creator e susţinut de un complex al deriziunii: „...tu vii
chipurile/ însetat de cuvintele mele,/ le numeri şi le
strîngi în paporniţă.../ Dar eu pe ce potecă mă întorc?/
Şi iar începe truda/ vorbitului în zadar/ şi iar fac potecă
de vorbe/ şi tu vii şi te hlizeşti/ în spatele tăcerii/ rupi
pînza paingului/ şi calci pe ultimul sunet...” (Dîra de
semne); „Dacă semnele au formă de ţipăt/ este un bun
prilej/ de a face contrabandă între lumi şi/ trebuie să le
port în spinare/ ca pe o cochilie?/ Mai bine îţi pun
chipul/ ca pe o nadă în calea asceţilor...” (Cum adică?)
Cît priveşte pigmentul ironic, el nu lipseşte din această
claviatură lejeră a cotidianului, unde viaţa şi moartea
iau aspect figurativ: „Nu mai am timp pentru
resemnare./ Moartea trece zilnic pe lîngă mine/ blîndă,
ca lăptăreasa din Miroslava,/ îşi plăteşte datoriile la
fisc/ şi dă bună ziua statuilor./ Viaţa joacă table în
parc,/ sub plopii sonori de pe Flamura Roşie...”
(Lehamite) Este perioada în care poetul se lasă în voia
decupajului de real, de imediat, convins că privirea e
totul. Cum mărturiseşte undeva, pentru el poezia e „o
stare care cere eliberarea prin cuvînt... Poezia este viaţa
mea de toate zilele. Un poem poate fi şi căderea unei
frunze, forma unui nor, un personaj, un om pe care îl
vezi, o întîmplare, absolut orice. Tot ce este la un
moment dat poate căpăta aură de poezie.” Fie!

„Merg cu ochii închişi prin mine/ cu tălpile toate
o rană...”

Înclinat spre efecte textuale se vădeşte volumul din
2009, Ultimul vorbitor de umbră, unde titlul trimite la
comunicarea orfică (dialogul cu umbrele), zonă de
speculaţie explorată însă cu reţinere. Discursul e
convingător, versificat cu graţie amară, uşor factice:
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„Cobor, a cîta oară, să-mi adun/ risipa blondelor tăceri
de seară/ pe catafalcuri de tutun/ şi note moi dintr-o
vioară.// Asta-i urechea-n care nu/ lăsam deloc
propuneri indecente/ cu care jucam ping-pong, eu şi tu/
la curţile moralei repetente.// Şi patul vitreg cu vîrtejuri
mici/ în care ne’necam de bună voie/ s-a’nţepenit între
secunde, parcă nici// n-ar fi ştiut exemplul lui moş
Noe/ spre un potop mai bun./ Acum cobor. Să scad şi s
ă adun.” (Cobor) Poezia vine din acest „zvon” de
absolut afectiv, unde sunetele se aştern într-un idiom al
risipirii de sine, odată cu intrarea în adîncuri de mister:
„De iască îţi va fi drumul/ fără ultimul vorbitor de
umbră,/ cel care deschide întunericul/ şi îl închide în
urmă.// Drumul tău este plin de puncte/ şi de semne de
întrebare migratoare/ lîngă el se naşte un zvon/ şi
cuvintele se ridică în picioare.” Bezna amînă,
camuflează actul revelaţiei. Setea de taine se pierde în
setea de tăinuire, de criptizare ondulată a sensului, iar
energia de a încrusta hieroglife denotă – semn de
maturitate! – spaima de convenţie şi artificial, prin
simplu recurs la fastul lexical: „Cînd n-ai ce face, fă-te
numai iarbă:/ la prea mult verde poţi avea cîştig,/ de
ciudă, carnea fiarei o să fiarbă,/ iar în Sahara se va face
frig.// Ia ruj de buze dacă nu ai cretă/ să desenezi
jumatea lunii lipsă/ (ştii tu, din jale s-a’ntrupat
Electra)/ mi-arăţi, nu un surîs, ci o elipsă.// Din cînd în
cînd, cam la o veşnicie,/ îndreaptă-mi semnul
de’ntrebare, papion,/ şi spune-mi la ureche ce-o să fie/
de-i fac morţii mustăţi şi-i pun melon?” (Ghid de
plictis) Poza trubadurescă pune la încercare fluidul
reveriei, micile teribilisme fiind date în seama unui joc
fin şi surîzător. Fondul poetului, devenit cavaler de
Cotnari prin exegeza sa despre medievala Şcoală
Latină, rămîne unul tradiţionalist, la dispoziţia unei
fantezii asociative, care dă impresia de afinitate cu
modernitatea: „...spre cel ce încă mai drămuie iubirea/
ca sîmburul de opiu în laptele din sîn/ punînd pecetea
umbrei cioplită cu securea/ cum ai purta spre nară
povara unui crin,// spre cel ce doarme încă păcatul
învierii/ din ce în ce mai aproape, din ce în ce străin,/
şi-i curge-n colţ de suflet ca ispitirea mierii/ spre el
mă’ndrept să-l mint şi să rămîn…” (Cel ce).

Spune despre sine: „m-ascund în vorbe ca-ntr-o
scoică”, vers de surpriză barocă, demn de Gongora y
Argote, lider al „secolului de aur” spaniol. Fluxul liric
adoptă o formulă romanţioasă, uşor stilizată, cu
podoabe şi simetrii alegorice, semn al trecerii spre un
manierism al enigmei de sens, celălalt pilon de sprijin
al devenirii poetului, pe care îl semnalam încă de la
început: „Cînd noaptea se tîrăşte ca motanii/ să-ţi lingă

seva care dă în pîrg/ statui de abur leagă epifanii/ de
stîlpi umili la poarta unui burg.// Din snopul de tăceri
civile/ îmi treier cina micului eon/ ajuns cu paşapoarte
şi stampile/ şeful luntraşului pe Acheron.// Şi risipind
monade ca sesterţii/ în lupanarul tîrgului de praf/ ca un
bacşiş las pe taraba ceţii/ milordul – frate al lui Edith
Piaf.// Cînd noaptea se tîrăşte ca motanii/ pe pîntecul
tău pluş de catifea/ se-aud prin mahala epitalamii/ la
nopţile ghicite în cafea.” (O scurtă ochire) În acelaşi
ton imagistic, apar construcţii manieriste temerare, de
felul: „sufletul pe tava de jăratic a cerului”, „înec
printre vocale albastre”, „luna îmi pune sînii în palmă”,
„tot potcovind iluzii imature/ cu mîna-n sutienul
amăgirii”, „libertatea adie ca o boală” „umflînd
cocoaşa întrebării cu coji de vorbe”, „un cal nărăvaş
prin ochii tăi/ nechează cu gura plină de spaime” etc.
Inspirat se dovedeşte poetul în ritualismul avîntat ce
însoţeşte licorile desfătătoare, acolo unde invocă în
vers baroc martori din arcadele de penumbră la beţiile
vanitoase: „Se lasă ceaţa în pahare,/ timpul beat mort
mai vrea un rînd,/ un fluture se-aprinde’n felinare/ şi
sfîrîie fitilul de pămînt.// Un crai de votcă se arată/ în
ochiul tău ca solzii trişti/ pe care scriu ca o erată/ un
decalog de navetişti.// Se beau paharele-ntre ele’n/
alcoolic cor şi heruvimi/ rup ţuicii de la gît mărgele/
spre lauda dragii prostimi.// Astfel se naşte apocalipsa/
din setea unei alte alme/ ducînd prin fum şi chiu elipsa/
spre vinurile reci şi calme./ În pragul cîrciumii divine/
zac umbrele de-a valma-n stradă,/ mototolite de ruşine/
cum că stăpînii or să le vadă...” (Libaţii) 

Ne convingem că Ultimul vorbitor de umbră este
volumul cel mai împlinit al unei prime etape de creaţie,
în care tendinţele formatoare ale poetului – din ce în ce
admirat pentru meşteşugul calofil – şi-au consumat în
mare măsură gustul pentru risc expresiv. Intră aici şi
risipa de beatitudine, de coloranţi şi aditivi de hrisov
levantin din Poemele Cotnarului, volum de vacanţă,
presărat cu chiote, lăute, dairale, butii de cramă şi
pocale cu licori seci.

„Rodion scoate din ladă sufletul lui de mire,/
barca lui e o scoică lucind”

Cu Poemele Deltei. Rodion, tonalitatea poeziei lui
Valentin Talpalaru se schimbă, capătă o altă compoziţie
şi o altă susţinere imagistică. Vrea altceva, o altă
stilistică, un alt concept liric şi, luînd calea Deltei, pe
urmele unor clasici temerari – de la Sadoveanu la
Bănulescu, fascinaţi de tărîmul ei fermecat, ce pare
capăt de lume – scrie un lung poem episodic, bazat pe
dorinţa de a ceda vizionarului un material bogat, trăit
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în autenticul comuniunii cu natura. Exersat cu
voluptate într-o retorică incantatorie, limbajul acesta
proaspăt şi mitizant preia motive din lumea hidral-
patriarhală a Dunării de jos, ducînd la asumarea unui
univers dens în semnificări, atins de boarea sfîntă a
transcendenţei. Proiectat pe simboluri şi desinenţe din
Vechiul şi Noul Testament, dar şi pe o iniţiere în
eternul început de lume, pe care imperiul Deltei îl oferă
ca nicăieri în foşnetul lui germinativ, eul liric se retrage
într-o atitudine obiectivată, de „zugrav” de scene şi
icoane în mişcare, concentrîndu-se în tihnă pe viaţa
pescarului Rodion, nume de apostol martir, omul-
peşte, omul cu solzul în coastă, stăpînul în zbor al
bălţilor şi ostroavelor ascunse, unde sfinţii stau la masă
cu toate neamurile: „Bunul Rodion şi-a dorit să fie
peşte./ Măcar o zi să ducă pe umeri Dunărea/ pînă
acasă. Fără lotcă/ fără vîsle, fără plînsul lunii în spate./
Bunul Rodion îşi ascunde/ dorinţele/ într-un solz/ pe
care-l avea de prunc subsuoară/precum peştii
branhiile./ Păşea prin praful uliţei/ mirosind a sfinţi şi-
a mărar/ ca şi cum ar fi înotat/ printr-o lumină mai
caldă ca apa./ Casele satului se schimbau pe rînd/ în
cîte o arcă/ gata să plece spre mare./ Bunul Rodion
avea să fie peşte/ care să înoate în faţa oamenilor/ spre
un ostrov, spre un liman/ cu toate neamurile în urmă/
ca un cîrd de roşioare şi lini/ ocolind plînsul timpului./
Acolo, Dumnezeu le pregătise deja/ o masă la care să
stea toate sufletele bălţilor/ ca nişte arhimandriţi cu
plete verzui,/ cu un peşte în loc de inimă.// Bunul
Rodion s-a mirat tare:/ Evdochia – s-a întors spre
nevastă –/ nu ţi-ai pus polca ta nouă,/ nici cerceii nu ţi-
ai pus;/ dumnealor vor crede că nu ştim/ să cinstim
masa asta!/ Lumina ostrovului se făcea subţire/ şi
începea să doară/ mai rău ca sufletul lui Rodion./
Sălciile îşi plecau creştetul în apă/ uimite şi bătînd
mătănii./ Doamne, bunul Rodion este de-al nostru/ şi el
ar putea fi o salcie bună/ în care să cînte ploaia./ Un
nufăr sau lişiţă/ ar putea fi./ Dar el va fi peştele tău,
Doamne,/ peştele după care arunci năvodul/o singură
dată în viaţă.” (1)

De remarcat resetarea poetului, trecerea sa cu
uşurinţă la o nouă ţinută a emisiei, de cu totul altă
factură, ruptură expansivă menită să-i asigure
longevitatea în cuprinsul poeziei. Adaptarea la regimul
epopeic ţine în atenţie nu doar elemente de pitoresc, ci
şi o altă ordine a subiectivităţii, însoţită de semne
magice distilate şi rezistente. Face faţă Talpalaru
acestei experienţe? Stăpîn pe meşteşugul poematic, el
are la dispoziţie o generoasă materie primă, de
domeniul fabulosului arhaic, pe care o scenarizează în
manieră post-modernă, despre un loc în care vîrstele

umanităţii par că se împreunează. Performanţa stă în
amestecul elementelor de atmosferă cu o stare
meditativă împinsă spre ancestral, spre latenţe creştine
şi pre-creştine, în provocare imaginară: „O săptămînă
au aşteptat oamenii/ să coboare ceva din văzduh: o
cruce, o pîine./ un semn că şi cerul e atît de îndurerat/
că şi-a pus tîmpla pe casele lor/ care nu mai sînt, iată/
decît răni în aer”. „Lui Rodion păsările îi aduceau
semnul/ cum că aerul stă chiar deasupra lui./ Lişiţele şi
cormoranii scobeau în albastru/ un gol, apucau cu
ciocul zdreanţa albastră/ ca pe o broboadă/ (...)/
Doamne, cîte nu mai curgeau din ea –/ bătrîneţe, boală,
foamete, prunci”; „Rodion l-a învăţat semnul crucii/
aşa cum doar sfinţii îl fac în icoane/ şi l-a îndemnat să
privească în sus,/ în chiar ochiul soarelui/ şi în adîncul
în care peştii/ îşi înnoiesc jurămîntul”. „face cruce cu
cele trei degete: «În numele Chiliei, al Sulinei/ şi-al
Sfîntului Gheorghe, amin!»”. „barca sa este ca Arca lui
Noe/ plină de gînduri şi/ oase de peşte”. „S-a dus
pămîntul./ L-a cărat cu palmele Dumnezeu/ în altă
lume mai bună şi mai săracă/ spre care vîsleşte
Rodion”. 

Este aici un tărîm de legendă, clădit pe elementarul
acvatic şi pe absolutul ceresc, pe semne şi pe
ceremonialul gestual, actualizînd periodic un mithos al
începutului şi sfîrşitului de lume: „pe urechi doi solzi;/
număra trecerea clipelor după/ zborul de seară al
buhaiului de baltă”. „Departe, cerul crăpase ca un
harbuz/ şi prin sîngele lui curgeau peştii/ pentru noul
potop, cel pe care/ Rodion l-a primit moştenire”.
„Niciodată n-au fost semnele mai aproape/ de
înţelegerea omului/ aici la capătul apelor împreunîndu-
se cu/ apele,/ unde crucea lepădată pe pămînt s-a făcut/
drum/ şi a chemat oamenii să se hrănească din/ trupul
ei”. De admirat  răsfăţul de componente mitice, evitînd
cît se poate rapsodismul decorativ şi facil.

„În faţa lui Rodion începeau să lucească/
sufletele celor care îl aşteptau”

Cursul ficţional continuă cu Scara lui Rodion, o
carte stranie, intens elaborată, bine gîndită parabolic,
dezvoltînd pe un alt făgaş alegoria treptelor ascensiunii
mîntuitoare. Să amintim de Scara patriarhului Iacov
din Vechiul Testament, cel care „a visat o scară
sprijinită pe pămînt, iar cu vîrful atingea cerul; iar
îngerii lui Dumnezeu suiau şi coborau pe ea. Apoi s-a
arătat Domnul în capătul scării şi i-a zis: Eu sînt
Domnul, Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău şi
Dumnezeul lui Isaac. Nu te teme... Iar cînd s-a
deşteptat din somnul său, Iacob a zis: Domnul este cu
adevărat în locul acesta.” (Fac., XXVIII, 12-13; 16).
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La rîndul ei, scara Sfîntului Ioan Sinaitul, zis şi Ioan
Scărarul (sec, VI), din “Scara dumnezeiescului urcuş
sau Scara raiului” demonstrează că literatura patristică
stă sub semnul treptelor revelatorii. Iar în sec. al IV-lea,
Sfîntul Vasile cel Mare, vorbea despre scara virtuţilor
şi înaintării în credinţă, pornind de la viziunea
Vechiului Testament („Exercitarea evlaviei se poate
asemăna cu o scară...”) Reprezentările iconografice
sînt nenumărate. Mai nou, aflăm un roman al rusoaicei
Ludmila Uliţkaia, Scara lui Iacov, tradus la Humanitas
(2018), unde metafora scării semnifică treptele
dobîndirii demnităţii umane în urcuşul de suferinţă al
cîtorva generaţii. La Valentin Talpalaru, Scara lui
Rodion este tot o metaforă, închipuind visul călătoriei
ascensionale a sufletului, de la descoperirea luminii
lăuntrice spre dincolo de moarte. Tema trans-orfică,
suscitată de Mihai Ursachi, trece pe la Danilov,
Cassian şi Lucian Vasiliu, încît am putea spune că e o
obsesie a poeziei ieşene la vîrf. Rodion recurge la
starea onirică pentru a ajunge la uitare de sine şi de aici
spre insula „somnului dinaintea începutului”. Merită
urmărit acest traseu al cufundării în metafizic, cu
puterea sinelui din sine, cum spune poetul din Tîrgul
Frumos: „…atunci liniştea era somn/ şi somnul/ uita să
se trezească/ curgînd spre nicăieri/ cînd timp cînd
uitare –/ ca o limfă/ fără oprire, curgere fără curgere –/
din care, firav, doar semnul ivirii…/ Uneori fulgera o
eternitate/ şi se stingea, încolţind în alta şi alta/ la
marginea doar a gîndului/ prevestind că se va întîmpla/
că va veni suişul şi căderea/ că se va ivi, izbăvitoare,
marginea/ de care, ca un clopot, somnul/ se va lovi şi
totul se va umple de fărîme/ care vor pluti/ insule în
uitare/ fără chip, fără miros, fără umbră/ amintiri
despre ce vor fi putut ele fi/ şi în urma lor venea
sunetul/ încă departe de timp/ de apa liniştii/ de apa
aşteptării.” (1) 

De aici încolo se întinde un vizionarism proteic, fie
şi cu riscul unui flux verbal dens şi sofisticat,
răsfrîngînd în astral imperiul Deltei: „…sunetul nu se
mai despărţea de linişte ca/ un hamac între capetele
somnului/ iar miezul lui începea să prindă/ pojghiţă/ ca
laptele unduind printre viitoarele astre... / Rînduri de
sunete/ umpleau locul acela/ ce niciodată nu fusese un
gol/ şi unde, încălzit de tăceri,/ se ivea cel care/ se
pătrundea de sine/ şi învelişul a prins să lucească/ sub
şlefuirea sunetului/ care se făcea albie/ şi pe care, ca un
cocon plutea,/ pe somnul dinaintea începutului..../
Astfel se închega cel din care/ somnul avea să iasă de
tot7 odată cu moartea...”  (2) Singurătatea făpturii
sufletului în călătoria sa fulgurantă în abisul de apoi

descrie cu răbdare de caligraf destinul renunţării la
fondul uzual omenesc, nu însă şi la poezie ca
însoţitoare fidelă pe scara acceptării divine: „…şi
dintr-o dată nu mai era singur/ fără nume, fără chip,
fără gînd –/ el cu sine/ şi cîntecul din care se hrănea/ şi
urca fără grabă treptele/ la ieşirea din somn./ Nimic de
făcut în jur./ Nimic de auzit, nimic de văzut/ iar lumina
era înăuntru...” (3); „…şi toate erau ale lui:/ o ninsoare
de cîntec/ i s-a pus aripi pe umeri/ ca mătasa
sărutului...” (5); „…iar puterea de a voi semăna cu un
fulg de ceaţă/ rar mai privea spre locul unde de obicei/
era marginea care luneca în alta/ mereu.../ Făptura nu
se mai putea ascunde/ nici măcar acolo/ şi a prins din
nimic aproape/ să întocmească tipar pentru/ aceeaşi
întrebare.” (6); „…şi apa aceea avea gust de lapte/
Pentru că/ ceva mare şi alb intrase în el/şi a crezut că
va fi pasăre/ iar acela era zborul/ care se ţine în ouă
albe./ Dar cine îi va umple drumurile de zbor/ dacă nici
un fulg/ nu încolţea acolo/ unde se aduna un plîns de
aripi...” (7); „…şi de acum se obişnuise./ Se deprinsese
să-şi ocrotească somnul şi nimic/ nu putea să-l atingă;/
acolo afla limbi de foc şi/ stropi proaspeţi de gheaţă/ pe
care îi supunea visului/ şi le dădea nume/ iar aceştia se
buluceau la ieşirea din vis/ unde degete de apă/
slobozeau lapte din sînii timpului...” (8). 

Meleagul „plînsului de aripi” este ţinta aventurii
regresive a sufletului, înapoi, spre „esenţa inexistenţei”
sau „Cetatea Mîhnire”, cum o numea Mihai Ursachi,
lăcaşul sau leagănul transcendent de unde pleacă şi
unde se întorc toate. O lecţie care, iată, a făcut
discipoli... Rodion reface, pe calea „trezirii în somn”,
acest traseu al „rodirii” şi întoarcerii sufletului la
noima sa originară, la „singurătatea de dincolo de
moarte”: „iar el se legăna ca iarba/ mulţumind pentru
ceea ce fusese/ înainte să i se coase pe umeri/ semnul
de culoarea nisipului/ peste care cîndva/ aripă ori
umbră va creşte…” (9) 

Toată această descriere de cronicar tenace al
refugiului final presupune efort vizionar şi consum
baroc pe care numai Poezia le poate folosi aşa cum se
cuvine, într-o construcţie proiectată în absolut. Reuşita
lui Valentin Talpalaru aduce în prim plan un poet
încercat în spaţiile ideale, integrat astfel tradiţiei celor
cu „vocaţie astrală” şi prin asta familiar „limbii
melancolice”, de care vorbea cu atîta pasiune
Magistrul „marii înfăţişări”. 

8080 CONVORBIRI  LITERARE



De două decenii stabilită în S.U.A., Carmen Firan (în
egală măsură poetă, prozatoare, jurnalistă, dramaturg,
scenaristă de film) probează, printr-un recent roman
publicat la Polirom (Umbra pierdută, 2018) o forţă
analitică remarcabilă, reuşind un roman de factură
psihologică de factură „clasică”, chiar dacă acţiunea e
plasată foarte apropiată de zilele noastre, deoarece în
prim plan se află imaginea/ destinul intelectualului  care
clachează (fie el chiar şi în ţara tuturor posibilităţilor);
partenera sa de viaţă, celălalt protagonist, partenera sa de
viaţă, reuşeşte, în schimb, succesul absolut. De aici, cu o
scriitură dezinvoltă şi sigură, cu efecte garantate de şarjă,
ironie, satiră, observaţie realistă, comentarii scurte,
acide, penetrante, uneori cu intenţie parabolică,
romanul., în care aluziile sunt, în mod deliberat,
evidenţiate, fără ca acest aspect să să minimalizeze ceva:
un scriitor român, aflat de mulţi ani în marea ţară de
dincolo de Ocean, scrie despre un personaj, tot scriitor,
numit, camilpetrescian, Fred. Romanul lui Carmen
Firan,  bine primit de critici (dintre acei care nu se
comportă superficial precum personajul din ultima parte
a romanului, cînd este descrisă o lansare în Bucureşti,
lansare ce surprinde, satiric, comportamentul
directorului „celei mai mari edituri bucureştene”, a
reporterului de la TV Internaţional, a criticului care
întîrzie şi face recomandări în afară de text) este narat
într-o serie de bucle temporale, plasate între două
consultaţii la medicul psihoterapeut. Altminteri, vorbim
de o bună bucată de viaţă de om, cam două decenii,
prinzînd peregrinarea existenţială de la Bucureşti la Paris
şi de aici la New York,  „punct terminus”, stabileşte
partenera de viaţă a lui Fred, balerină „cu puteri nu prea
mari”, cum ar spune poetul, bucuroasă şi cînd prinde
angajamente la teatre de mîna a doua, pînă cînd visul
american chiar îi reuşeşte. Şi îi reuşeşte, într-un mod în
care îl surclasează pe celălalt protagonist, fiinţă
interiorizată, sortită ratării, precum orice intelectual care
se complace în destinul ratării de neiertat. Iniţial, el părea
cel sortit succesului neîndoielnic: cărţi de succes în
Bucureşti, public numeros la lansări, un loc de muncă
acceptabil, posibilitatea de a fenta, cumva, regimul

comunist. De aici porneşte, însă, şi adevărata
provocare evenimenţială din roman: antagonismul
este exploatat pas cu pas, într-o discontinuitate
narativă ce se întinde pe parcursul celor două
decenii invocate, urmărind cote de de adaptare/
non-adaptare la nivelul cuplului; de altfel, unele
evenimente (cum ar fi „lovitura” cu afacerea Spa
dată de Mimi) devin repere majore la nivelul
cronologiei pentru scriitorul tot mai înstrăinat de
sine, într-o relaţie aparent detensionată de
episoade erotice copios speculate descriptiv.
Originile evreieşti ale celor doi protagonişti aduc
cîte ceva în plus: în fapt însă, e vorba de cultură,
de superficialitate, de mental comunist, de stil de
viaţă, într-o naraţiune în care ambele tipuri de
societăţi (cea românească şi cea americănească)
primesc porţii copioase de şarjă satirică.

Dincolo de condiţia scriitorului care caută
„adaptarea”, mereu urmărit de complexul că vine
dintr-o ţară mică, cu o cultură mică, cu o limbă
care  „ar fi ciopîrţită” într-o traducere, Fred are şi
alte angoase, în alt registru. Întrebările
psihoterapeutului pot viza absurdul, pentru cel venit
dintr-o ţară balcanică; în ţară a rămas însă mama/
adevărata sa umbră pe pămînt iar scriitorul care încearcă
„să scrie cartea aceea blestemată”, nu o poate decupa
dintr-o memorie tot mai traumatizată. Traumele care se
insinuează fără avertismente vor culmina cu episodul
final, în care se şterge, definitiv, o imagine ratată, a celui
care părea atît de promiţător într-o tinereţe comunistă:
„Pe vremea aia era orice, numai alienat nu. Mînca nu
pixuri, ci cărţi şi îşi încerca dinţii în pielea hipopotamilor
regimului, care pînă la urmă se dădeau bătuţi fie cu bună
ştiinţă, fie prin conspiraţia stelelor.  Şi tot din conspiraţia
asta a plecat la o conferinţă organizată de o fundaţie
culturală europeană la Paris şi nu s-a mai întors. Acolo a
apărut în viaţa lui Mimi...”.

Şi totuşi...cei plecaţi (intelectuali) unde vor fi ajuns
(Paris, America etc.) resimt puternic şocul plecării, legat
de limba de exprimare, de absenţa teritoriului la care te
raportezi şi, mai cu seamă, a dispariţiei noţiunii de

8181CONVORBIRI  LITERARE

SUBCONŞTIENTUL, SUBCONŞTIENTUL, 
ACEL BĂTRÎN ARHIVAR...ACEL BĂTRÎN ARHIVAR...

Constantin DRAM

C
R

IT
IC

A
 P

R
O

Z
E

I



perenitate, de ce nu, de posteritate posibilă pentru un
scriitor de succes, aşa cum îl arătau cărţile publicate
„acasă”. Dar posteritatea nu mai e posibilă în exil, îi
relevă un confrate iar depresia lui Fred creşte progresiv
(în paralel cu o naraţiune ce nu poate ierta pigmentul
comic, caustic, ironic, satiric, legat de cristalizarea
„visului american” Mimi, balerina preocupată de succes
şi de cărţile necesare pentru deprinderea reţetei
americane de adaptare la plăcerile societăţii de consum.
Cum cere mitul american, ea „evoluează”, de la funcţii
inferioară pînă la vîrful ameţitor conferit de statutul de
patroană a unei afaceri de succes, în care, la un moment
dat, Fiscul trebuie să aibă ceva de spus.

Dar Fred? „Unde îşi lăsase viaţa? Sau, mai bine zis,
cînd îl scăpase ea din braţe?” De cînd începe depresia sa?
De cînd acceptase un rol secundar pe lîngă Mimi,
accentuîndu-şi starea de insatisfacţie, de inutilitate (cel
care rămîne acasă să termine „cartea”, pe cînd ea,
inepuizabilă, frivolă, adaptată, plină de vitalitate aleargă
spre împlinirea visului ei de succes)? De cînd se
complace în forme erotice de detensionare (din care tot
Mimi, mereu reloaded, porneşte mai departe) pe cînd el
ajunge, frecvent, să cugete la adevărul din spatele
cuvintelor grele aruncate de o parteneră tot mai străină
(„trăieşti din banii mei, cuvintele tale, cum ai văzut, nu
fac două parale”). De cînd începe să mediteze la
relativizarea succesului, într-o societate tot mai mult
marcată de consum? Neacceptînd compromisuri,
camilpetrescianul Fred consideră că actul de traducere a
cărţii ce l-ar face cunoscut, fericit, om de succes în
America, ar fi, după cum am mai remarcat, un act
echivalent cu o „ciopîrţire”; de altfel, nici afacerile
balerinei transformate în om de afaceri nu sunt privite cu
simpatie. Aceasta vinde „iluzia tinereţii veşnice”, adică
nămol de Techirghiol şi săruri din Israel, fără a avea însă
nicicum sentimentul căderii în depresie. Iar Fred? Cu
apropiaţi puţini, trăind în casa altora pînă la succesul în
afaceri obţinut de Mimi, care le schimbă nivelul de viaţă,
cu expediţii minimale de explorare a oraşului (bun prilej,
excelent exploatat narativ, pentru descrieri şi comentarii
în cod realist), cu multe re-memorări plasate între cele
două mari scene legate de vizita la psihoterapeut. Nu
putea lipsi, între asemenea re-luări dintr-o memorie prea
plină şi deja dînd semne de oboseală psihică, momentul
Revoluţiei din decembrie 89; de asemenea, întîlniri
considerate semnificative, precum aceea cu un scriitor
„realizat” pe sol american, Sebastian Solomon, a cărui
reţetă de „americanizare” cu folos nu îl mulţumeşte,
scene semnificative precum accidentul de picior
(fundamental pentru o balerină) suferit de Mimi (aparent
tragic, deoarece anulează cariera pe scenă a acesteia dar
conduce la începuturile îmbogăţirii acesteia, culminînd

cu clinica de înfrumuseţare de pe Fifth Avenue), moartea
lui Sam, episod integrat în „singurătatea” americănească,
drumul la Bucureşti, pentru acea dezastruoasă lansare şi
re-vederea mamei eşuate (prin boală) într-un trecut
aparent fericit, în altă parte moartea acesteia, asociată de
cei puţini de lîngă ea atraşi de un apartament de
moştenit, scene absurd-comice, precum vizita medicală
la urolog, cu scopul de a cerceta posibilitatea de a fi fertil
(visul american pentru Mimi presupunea şi moştenitorul
legitim), culturalizarea acesteia şi succesul (financiar)
cînd ea va scoate propria-i carte (realizată tot după o
reţetă de succes!), durerile de cap alternînd cu notele din
carnetul albastru...Peste tot, subconştientul, imaginat
metaforic de Fred pentru Mimi, după o partidă de amor
(invers decît la Camil Petrescu, unde filosofia este
nelalocul ei în pat...): „...un omuleţ înţelept care trăieşte
în creierul nostru, ca pe un bătrîn arhivar care stochează
toate informaţiile, ne clasează amintirile, ne
înregistrează fiecare gest, emoţie, senzaţie, întîmplare şi
le aşază în căsuţe şi rafturi, construind în interiorul minţii
noastre o bibliotecă infernal de complexă. ”

Şi pentru ce? pentru că finalul este cu neputinţă de
ocolit, personajul părînd a-şi recîştiga astfel umbra: „În
faţa blocului umbra lui Fred era întinsă pe asfalt. O
pasăre neagră i se aşezase la picioare. Îl privea dintr-o
parte, aşa cum privesc păsările lumea.”

Toate aceste secvenţe, decupate prin capriciile
memoriei din planuri temporale diferite se asociază cu
fotoliul său, spaţiu al retragerii în sine şi în depresie,
finalmente. „Se aşeză în fotoliul în care, conform
previziunilor lui Mimi, într-o zi o să prindă rădăcini,
aprinse veioza, îşi umplu pipa, oscilă între Styron şi
Celan, se hotărî la primul şi deschise cartea pe genunchi.
Depresiile altora îi făceau bine. Literele se aglomerau
însă în puncte negre. Nu putea descifra niciun cuvînt.
Golul din pieitt se mărea, îi apăsa diafragma, dilatîndu-i
organele care parcă se zbăteau să iasă afară.”

Remarcabil modul în care Carmen Firan construieşte
drumul „în jos” al personajului, o involuţie urmărită pînă
la accidentul previzibil din final, descriind o curbă
negativă, deoarece Fred devine caz de conştiinţă
evoluată spre patologie, un caz investigat exemplar cu
mijloacele literaturii. Un dublu simbol, umbra/ mama,
guvernează toată dezvoltarea evenimenţială, evidenţiind,
mereu, deosebirea între cei doi protagonişti. Umbra
pierdută este, prin urmare, un roman foarte serios, de
investigaţie psihologică şi de micro-sondare sociologică,
a cărui merite sunt dublate de calităţile evidente ale unei
scriituri remarcabile.
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Scriitorii români canonici de anvergura estetică
a lui Ion Creangă solicită în permanenţă un nou
sens, o intensitate sporită a îndeletnicirii criticului
şi istoricului literar, ceea ce îi transformă, în ciuda
tensiunii exegetice ce se răsfrînge în permanenţă
asupra lor, în obiecte de analiză dificil de clasat, de
circumscris. Canonul, în înţelesul său convenţional
de stindard al valorii estetice ierarhizate şi
recunoscute unanim, imprimă profilului scriitorilor
o autoritate culturală impunătoare, servind la
cristalizarea unei tradiţii tentante pentru avînturile
polemice sau contestatare. Figura autorului
Amintirilor... nu face excepţie, cu atît mai mult cu
cît continuă să suscite atenţia criticilor, dînd roade
admirabile. Cercetînd avalanşa de studii consacrate
lui Ion Creangă, am putea fi îndreptăţiţi, într-o
oarecare măsură, să credem că flăcările
demersurilor exegetice ce se întind pe mai bine de
un secol au mistuit orice necunoscută, au eludat
orice mister al operei şi al itinerariului biografic al
marelui povestitor. Totuşi, înlăturînd ingenuitatea şi
efuziunile admirative excesive faţă de reuşitele
celor mai importanţi critici contemporani sau cele
mai puternice voci literare ale deceniilor anterioare
şi ale secolului trecut, nu avem cum să nu observăm
că actualitatea şi complexitatea creaţiei lui Creangă
impulsionează încă apariţia unor volume
consistente, ingenioase, care propun alte unghiuri
de abordare a unui subiect ce se dovedeşte destul de
capricios şi adesea controversat prin nuanţele sale.
Două exemple ilustrative sînt Povestea lui Ion
Creangă (editura PANFILIUS, Iaşi, 2017) de
Constantin Parascan, o relatare a vieţii în registrul
seducător al unei povestiri, şi Ion Creangă
Romancier? Un fabulos roman iniţiatic (editura
LIMES, Cluj, 2017), în care Mircea Tomuş
explorează cu sagacitate literatura scriitorului
humuleştean din perspectiva perenităţii sale în faţa
testului necruţător al timpului şi a îndeplinirii

exigenţelor formulei romaneşti. 
Cartea lui Constantin Parascan, Povestea

lui Ion Creangă, o reeditare a volumului
publicat în 1996 la Casa Editorială Regina,
întrebuinţează abil afinităţile stilistice cu
opera povestitorului, glosînd aforistic pe
marginea şirului de evenimente existenţiale
semnificative din viaţa povestitorului.
Discursul se articulează, aşa cum anunţă şi
titlul, sub forma pasionantă a unei povestiri ce
împrumută tonul părtinitor al unui romancier
care îşi îndrăgeşte eroul central, încercînd să
îl zugrăvească în cele mai calde culori,
transmiţînd şi publicului cititor aceleaşi
sentimente. Simpatia şi apropierea
sufletească devin apanajul unui act inedit de
restituire a încărcăturii biografice ataşate
operei lui Creangă, constituindu-se ca un
exerciţiu deosebit de stimulant pentru
viitoarele străduinţe hermeneutice. A elabora o
biografie eliberată de ariditatea cumulării obiective
de documente şi date, care provoacă eticheta de
„ştiinţific” acordată demersurilor de acest gen.
Departe de a reprezenta o intervenţie vădit
cosmetizantă, cu potenţial deformator, falsificator,
povestirea vieţii unui autor consacrat reprezintă în
acest caz o modalitate binevenită de revitalizare a
cercetării biografice. Poate că datele ne sînt
cunoscute, iar arsenalul documentar scos la lumină
dacă nu ne apare ca surprinzător, măcar ne sînt
interpretate într-o manieră fascinantă. Constantin
Parascan şi-a alimentat pasiunea pentru
personalitatea şi opera lui Ion Creangă printr-o
activitate ştiinţifică substanţială, susţinută de
activitatea sa de muzeograf la Muzeul Literaturii
Române, Iaşi (Bojdeuca ,,I. Creangă”). Trăind sub
ocrotirea spirituală a scriitorului căruia i-a
consacrat numeroase studii, îngrijindu-se de
receptarea favorabilă a literaturii lui Creangă,
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Parascan îşi motivează opţiunea pentru o relatare
simpatetică a şirului momentelor semnificative care
compun viaţa povestitorului. Dacă „cele mai
frumoase poveşti din lume au fost descoperite şi
îmblînzite de El, au fost scrise de El şi tot El a
hotărît ca acestea să ne rămînă nouă moştenire” (p.
7), atunci  pare firesc să devină personajul central al
propriei sale poveşti, o plăsmuire ficţională pe cît
de atrăgătoare, pe atît de adevărată. Putem afirma
fără teama de a greşi că ideea principală ce se
desprinde din paginile acestui volum este că
existenţă proeminentă pentru un spaţiu cultural are
sens numai în măsura în care poate fi încadrată într-
o poveste. 

Autorul îşi dezvăluie veleităţile de portretist
care reconstruieşte un traseu exterior şi emite, prin
analogie, judecăţi asupra transformărilor lăuntrice.
Constantin Parascan prezintă, nu observă, relatează,
nu scrutează raporturile cauzale ce au modelat
fizionomiile evenimentelor existenţiale, alegeri
care se pliază armonios pe stratagema literară
folosită. În acest mod se dezvăluie şi metoda
cardinală ce pune în funcţiune întreg mecanismul
ficţional creat, evocarea. Creionarea un personaj cu
o siluetă teatrală, destinat să se potrivească
ansamblului poveştii biografice, se slujeşte de un
stil energic, limpede, din care răzbate fascinaţia
amănuntului, permiţînd defilarea unor trăsături
pitoreşti, surprinse în diferite cadre social-istorice.
Beneficiile acestei formule asigură libertăţi în ceea
ce priveşte perspectiva, se selectează anumite
detalii considerate revelatoare şi se notează
schematic cîteva dintre situaţiile considerate ca
făcînd parte din stratul subsidiar. Limbajul specific
al acestei specii poartă în sine proprietatea de a
traduce multitudinea de posibilităţi, raporturi şi
semnificaţii ce se ţes în jurul momentelor capitale
din viaţa unei personalităţi sincretice cum este cea a
lui Ion Creangă, fără a se încărca inutil cu orgoliul
de a-şi epuiza subiectul. Vocea reverenţioasă
povestitorului fascinat de propria îndeletnicire
urmăreşte firul epic al unei saga care deţine toate
condimentele unei povestiri captivante,
demonstrînd că autorul prezentului volum a ajuns la
nişte calcule literare corecte, în care trucurile
resurecţiei strategiilor lumii ficţionale se afirmă ca
o manieră eficientă de a contracara atitudinile
prefabricate, excesele negaţioniste, contestatare, ce

au ca scop ultim dizolvarea piedestalului înălţat
scriitorilor canonici. Arhitectura poveştii cu alură
de operă de arheologie biografică aspiră la
plăsmuirea unei suprarealităţi triumfătoare, în care
graniţa dintre ficţional şi ştiinţific devine elastică,
schimbătoare, arătînd că imaginaţia pură şi tratarea
realistă nu sînt ireconciliabile. Noua abordare nu
consemnează o antinomie, ci într-o dialectică
jovială care integrează termenii presupuşi
contradictorii într-o unitate plină de vitalitate, un
joc al fanteziei dirijate de cuvînt şi sprijinite pe
adevăr atent documentat. Povestea lui Ion Creangă
arată cît de inspiratoare poate fi viaţa unui scriitor şi
cît de imaginativ poate fi interpretul însuşi în
ilustrarea sa.

Această biografie „povestită” este structurată în
trei diviziuni cronologice, 1837-1855, 1855-1872 şi
1872-1889, acoperind dinamica existenţială ce
impregnează viaţa autorului Amintirilor din
copilărie cu acele secvenţe care s-au imprimat cu o
forţă aproape mitică în memoria colectivă. Cartea
nu însumează doar o înşiruire critică de documente
şi de fapte de viaţă deoarece are o miză mult mai
mare, ţintind către o (re)interpretare şi o restituire a
unui material biografic aparent cunoscut, tocit de
numeroasele intervenţii. Existenţa lui Ion Creangă
nu mai apare ca fiind închisă exclusiv în documente
şi în studii riguroase, ci se exprimă cel mai elocvent
prin forma literară spre care a manifestat cea mai
puternică înclinaţie creatoare, căpătînd statutul
privilegiat de erou ficţional. Un element constitutiv
remarcabil la Povestea lui Ion Creangă este
perfecta simetrie între cuvînt, între formula estetică
utilizată, şi evocarea documentară minuţioasă,
învăluită în tuşele graţioase ale talentului pronunţat
de povestitor al lui Parascan. Figurii tutelare a
scriitorului humuleştean i se recunoaşte, cu fiecare
prilej, meritul de a ipostazia esenţa sufletului
românesc alături de acea nobleţe arhetipală
consolidată de opera sa: „Amintirile... sale, scrise
după ce împlinise vîrsta de 43 de ani, ne întorc nu
numai la anii dintîi ai lui Creangă, dar ne fac şi pe
noi părtaşi la necazurile şi bucuriile acelei vîrste.
Ca şi cum nu Lui i se întîmplase ce povesteşte. Noi
sîntem personajele, noi eroii adevăraţi, copii şi
oameni maturi la un loc: Unul din secretele
CAPODOPEREI. Şi-apoi nu numai despre noi cei
de aici, români adevăraţi născuţi şi crescuţi în
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acelaşi sînge şi acelaşi ochi de lumină cu El” (p.
11). Consideraţia transmisă prin majuscule este un
indiciu grafic al partizanatului şi totodată al
imposibilităţii de a-şi privi eroul obiectiv, cadenţînd
relatarea. Prin referinţele la această autoficţiune
camuflată memorialistic, tehnică de autenticizare
specifică lumii literare de secol XIX, Constantin
Parascan trădează doi dintre pilonii fundamentali
pe care îşi axează demersul inventiv: empatia şi
identificarea cu realităţile estetice şi extraestetice
înregistrate în opera şi în parcursul biografic al lui
Ion Creangă. Autorul reuşeşte astfel să prelucreze
evenimentele existenţiale şi izbînzile literare nu
printr-un filtru strict intelectualist, ci mai degrabă
prin recursul la un imaginar literar ce antrenează şi
corelează toate temele, motivele şi registrele
caracteristice operei povestitorului, la care se
adaugă universul empatetic, uman, implicit. 

Prima parte a biografiei literare proiectate de
Constantin Parascan este dedicată perioadei
cuprinse între 1837-1855 şi urmăreşte originile
familiei povestitorului, copilăria, primii ani de
şcoală, întîile iubiri, adolescenţa, trecînd în revistă
peregrinările în scop educaţional, conflictele
juvenile cu viaţa. „Începutul POVEŞTII” trasează
liniile de forţă ale întregii construcţii epice, ce se
doreşte un demers de restituire călăuzit de aura
mitică a operei lui Creangă, remarcîndu-se printr-o
sensibilitate artistică de tipul celei a maestrului său
spiritual: „A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi
fost şi dacă n-ar fi... ne-ar fi greu a depăna firul şi
chiar nu s-ar putea povesti...Noi nu sîntem de ieri
de alaltăieri pe aceste locuri legendare. Noi sîntem
de-o vîrstă cu Poveştile... iar viaţa lor este fără de
moarte ca şi a acelor Nemuritori care le-au născocit.
Începutul lor se pierde în negura veacurilor” (p. 5).
Colecţia de povestiri biografic-iniţiatice este
unitară şi se plasează programatic sub semnul
ocrotitor al ludicului de natură ficţională şi
metaficţională, ce glisează cu acurateţe componenta
imaginativă cu devoalarea mecanismului din
spatele creaţiei într-o manieră subtilă. Oamenii
creează poveştile după chipul şi asemănarea lor
pentru a umple vidul dintre ei şi lume, asigurîndu-
şi astfel pîrghia către atemporalitate. Constantin
Parascan nutreşte acelaşi ideal, însă acesta are o
dublă valenţă întrucît se îndreaptă nu numai către
afirmarea vocaţiei sale de povestitor, ci mai ales

către oferirea unei biografii atipice, memorabile a
corifeului povestirilor româneşti, menite să devină
un reper cultural. Metamorfoza eroului Poveştii...
se negociază în interacţiunea dintre literatură şi
viaţă, între idealizarea implicată într-un asemenea
proces de elaborare şi intenţia de a nu se îndepărta
de adevărul atestat înregistrat de istoria literară.
Elanurile imaginaţiei autorului desluşesc, dintr-o
imensitate de posibilităţi, scenarii pitoreşti precum
căsătoria părinţilor lui Ion Creangă, pe care le redă
cu tot coloritul lor expresiv, ţinînd cont de orizontul
mentalitar al momentului, într-un limbaj desprins
parcă din corpul unui basm popular: „Nuntaşii din
Humuleşti, sat «mare şi vesel», aşezat chiar pe
malul Ozanei, cu sănii trase de cai nărăvaşi,
împodobiţi cu canafi roşii şi galbeni şi albaştri, cu
căpestre şi hamuri noi, ca la nişte gospodari
cumsecade, cu zurgălăi la urechi, împodobiţi cu
scoarţe de lînă frumos colorate, chiuiau de bucurie
de săltau veveriţele prin brazii Pipirigului şi săgetau
prin bulboanele din ochiurile dezgheţate păstrăvii
în Ozana, care se întindea, fecioară, abia slobozit
din pîntecele Hălăucăi, chiar prin faţa casei lui
David Creangă” (p. 9). Saga propriu-zisă începe
însă, după acest exordiu idilic, cu Ion, primul dintre
copiii familiei, cel ce avea „să trăiască de-a pururi.
Pentru că aşa fusese hotărît de la începutul
începuturilor poveştii”. Suportul principal, punctul
de la care se porneşte în depănarea evenimentelor
ce se succed în acest capitol îl reprezintă Amintirile,
iar Parascan se lansează într-un schimb fertil de
replici cu această operă, mai ales în pasajele ce
descriu în culori calde viaţa familiei din Humuleşti,
sentimentele faţă de Smărăndiţa şi speculează
entuziast pe marginea trăsăturilor de caracter ale
tînărului Nică. Este amintită însă şi o altă sursă
documentară importantă, Fragment de
(auto)biografie, din acelaşi respect faţă de adevăr,
clarificînd raporul dintre acest document şi
plăsmuirea artistică, relevînd notele distinctive ale
fiecărei scrieri şi dezvăluind cursul cîtorva
momente semnificative din anii de şcoală: „în
Fragment de autobiografie e ca şi cum Ion Creangă
ar fi fost el singur, nu împreună cu Dumitru la
Broşteni; în Fragment... nu fuge, în urma dărîmării
casei Irinucăi, şi nu ajunge la bunici, ci acasă, în
Humuleşti, cam cu o săptămînă înainte de Paşti,
timp în care a fost tratat de părinţi cu alte leacuri
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decît cele folosite de bunica din Pipirig în
Amintiri...” (p. 28). Pentru a lămuri definitiv
statutul fiecăreia dintre cele două dovezi invocate,
pe înţelesul oricărui iubitor de poveşti neîncercat de
tirania teoriei (avem în faţă o operă de popularizare,
adecvată atît pentru copii, cît şi pentru ochiul
circumspect al specialistului), se statuează, o dată şi
pentru totdeauna, că „Fragmentul... e un text
autobiografic, adică acolo Creangă comunică
Eternităţii fapte din viaţa sa, Amintirile din
copilărie fiind o operă în care inventează, avînd
doar ca repere ceva date din realitatea vieţii şi
locurilor desfăşurării acţiunii, în rest ne aflăm în
Ficţiune, în Poveste” (p. 28). De o însemnătate
estetică în cel mai adînc sens al termenului,
confruntarea faptului de viaţă, în acest caz relatarea
memorialistică, cu creaţia literară sau ficţiunea
autonomă se soldează cu înflorirea unei noi poveşti
ce foloseşte avantajele fiecărei categorii.

Cea de-a doua parte a volumului se
concentrează asupra despărţirii de spaţiul
privilegiat al copilăriei şi adolescenţei, descriind
perioada de maturizare, „drumul pribegiei şi
înstrăinării”, parcursul formării intelectuale a
viitorului povestitor, studiile, primi paşi către
preoţie, începuturile carierei didactice, căsătoria,
naşterea fiului şi apropierea treptată de lumea
literelor. Autorul îşi exprimă explicit intenţia de a
continua expunerea în aceeaşi direcţie enunţată şi
de a se „baza, firesc, pe alte documente şi mărturii
credibile”, menite să aducă în lumină „cum era şi
cum se manifesta, şi cam ce gîndea şi trăia în aceşti
ani: din toamna anului 1855- pînă în toamna anului
1858” (p. 55). Timpul petrecut la Seminar şi atracţia
pe care o exercită cultura asupra sa ne sînt relatate
cu aceeaşi vivacitate sperată pînă într-un punct în
care tînărul trebuie să dea piept cu greutatea
responsabilităţilor. Evenimentul nefast al morţii
tatălui din 1858 îl transformă în stîlp al familiei, iar
de aici relatarea se precipită către căsătorie şi
obţinerea unei parohii. Tonul povestirii îşi menţine
inflexiunile simpatetice, iar peripeţiile dramatice
ale clericului Ion Creangă nu pot decît să stîrnească
compasiunea naratorului. Manifestarea talentului
pedagogic, elaborarea celor mai reuşite abecedare
ale momentului şi debutul literar, care deschideau
prospectul unei vieţi spirituale bogate, împlinite,
aveau să se lovească de aversiunea unor

contemporani ce vor împinge calomnierea pînă la
excluderea nedreaptă a povestitorului din
învăţămînt, determinînd retragerea timpurie a
acestuia la Bojdeuca din Ţicău, urmărită în ultima
parte a Poveştii.

Ce-a de-a treia secvenţă existenţială prezentată
în carte însumează şaptesprezece ani, conturînd
cîteva dintre cele mai frumoase capitole din istoria
literaturii. Prietenia cu Eminescu, legăturile cu
Junimea şi „Convorbirile literare”, aventurile pe
scena politică, într-o primă etapă fericită, vor avea
urmări cuantificabile estetic, îndreptăţindu-l pe
Parascan să îi atribuie un titlu de onoare precum
„Împăratul Poveştilor”. Boala, iar apoi moartea
poetului şi degradarea propriei sănătăţi vor întuneca
Bojdeuca, „Raiul Împărăţiei Poveştilor şi
Amintirilor din copilărie”. Anul 1889 aducea cu
sine dispariţia „gemenilor” de geniu, Eminescu şi
Creangă, şi începutul ascensiunii lor postume.
Povestea vieţii lui Ion Creangă are meritul de a
sedimenta numeroase puncte de acces nu numai
către personalitatea scriitorului care ne fascinează
cu fiecare pagină, ci mai ales către scrierile sale, aşa
cum autorul său declară cu hotărîre: „Pentru a-i
înţelege şi mai bine VIAŢA, trebuie să-i cunoaştem
şi să-i înţelegem OPERA. Drumurile lui Creangă,
întîmplările vieţii sale sînt, de multe ori,
asemănătoare cu ale tuturor personajelor din
Creaţia sa: Eroul nostru, Ion Creangă, trebuie căutat
şi descoperit şi în Harap Alb, şi în Stan Păţitul [...]
nu numai în Amintiri din copilărie.” (p. 160).
Frecventările aproape maniacale ale literaturii
canonicului humuleştean derivă din intuiţia unor
nebănuite resurse latente demne de explorat, care îi
aruncă pe critici şi pe cititori deopotrivă într-o cursă
anevoioasă prin labirintul cuvîntului ce îşi extinde
umbrele nu doar asupra operei, ci şi asupra
biografiei. Documentele pot apărea ambivalente în
măsura în care clarifică sau adîncesc misterele
existenţei, dar Constantin Parascan găseşte ieşirea
din labirint prin osmotic al ficţiunii. Concluzia, pe
care o aprobăm în totalitate, semnalează că „Infinite
sînt posibilităţile de interpretare a scrierilor sale.
Multiple sînt posibilităţile de a analiza şi prezenta
DRUMUL VIEŢII Povestitorului”. Autorul
prezentului volum s-a aventurat pe un drum ce
devansează ipostaza stînjenitoare a provizoratului,
cu toate că ne sugerează, cu orice prilej, că
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biografia lui Creangă, asemenea scrierilor sale, nu
se lasă încorsetată în forme, dogmatizată,
uniformizată printr-o rigoare ştiinţifică şi
autosuficienţă. Ce altă cale ar fi apărut mai potrivită
pentru a permite esenţei evanescente să se perinde
liber prin imaginaţia noastră dacă nu printr-o
poveste? Un parcurs convenţional, în ciuda
densităţii informaţiei aduse, ar fi alterat o parte
importantă din imaginea noastră unitară despre Ion
Creangă.

Deplasîndu-ne dinspre zona biograficului către
universul exclusiv al operei, independent estetic de
intenţionalitatea auctorială, Mircea Tomuş îl
proiectează pe Ion Creangă într-un scenariu
paideic, în sens cultural extins, chestionîndu-i
abilităţile de romancier. Volumul Ion Creangă
Romancier? Un fabulos roman iniţiatic foloseşte
drept argumente peremptorii armonia, dimensiunea
demiurgică, cea problematică, cea diegetică şi cea
sinfonică, pentru a demonstra dacă acestea
structurează şi ordonează opera scriitorului
humuleştean, conturînd o virtuală creaţie
romanescă. Dimensiunile evocate dezvăluie, în
fond, straturile unei gîndiri estetice aproape
„subversive” care, prin amploarea pe care o capătă
în desfăşurarea sa, riscă să răstoarne imaginea
osificată a canonicului Ion Creangă: „Cît priveşte
tema principală a cercetării pe care ne-am propus-o,
este evident că Ion Creangă, ca autor de literatură,
nu poate fi numit romancier. Nu, fireşte, în înţelesul
curent al termenului, adică autor al unuia sau mai
multor romane, prin roman înţelegîndu-se, desigur,
un anumit gen de naraţiune” (p. 7). Ce se poate
învălui şi ce se poate dezvălui din ipostaza
alternativă de romancier asociată numelui
povestitorului? Mircea Tomuş propune cîteva
premise incitante, iar vehicularea ideilor ce aparţin
formulei romanului iniţiatic au un ascendent
benefic asupra metabolismului operei scriitorului
humuleştean. Dincolo de sagacitatea de care dă
dovadă criticul în elaborarea pătrunzătorului său
discurs, invocarea unui repertoriu compozit de
perspective exegetice ilustrative pentru traiectoria
receptării lui Creangă funcţionează ca suport de
susţinere pentru acest elogiu al posibilului. 

Ontologia povestirii româneşti ca parte
integrantă a literaturii române moderne nu poate

face abstracţie de subtilităţile scrierilor autorului
Amintirilor din copilărie sau de adîncimile
posterităţii critice, astfel încît un demers menit să
introducă date noi în problema hermeneutică se va
fundamenta invariabil pe cunoaşterea extensivă a
opiniilor consacrate. De asemenea, lectura
aprofundată a întregii bibliografii ce sondează
orizontul literaturii lui Ion Creangă, la care se
adaugă apelul eficace la text, fixează diagnosticul
maladiilor ce ar putea rezulta din supralicitarea
unui singur punct de vedere: „Căutînd să
identificăm şi să aproximăm adevăratele
dimensiuni şi adevărata substanţă a universului
integral al operei integrale a lui Ion Creangă, cele
care ar putea constitui posibila ei realitate
romanescă, ar fi necesar să depăşim obişnuinţele de
lectură şi interpretare împămîntenite în mentalul
românesc, încă de la apariţia ei, nu numai la nivelul
cititorilor obişnuiţi, al publicului larg, începînd cu
cel şcolar şi pînă la cel universitar, dar şi la cel de
specialitate, al criticilor şi istoricilor literari, dintre
care G. Călinescu se detaşează vizibil atît prin
anvergură, cît şi prin adîncime şi subtilitate” (p.
40). Tomuş lansează şi o provocare sau un apel
către dizolvarea stereotipiilor, clişeelor
interpretative ca pas premergător pentru crearea
unor studii ce vor marca resurecţia exegezei operei
lui Creangă. Este într-adevăr atît de dificil să dăm
curs avîntului de a pătrunde în forul intim al
scrierilor autorului lui Stan Păţitul eliberîndu-ne de
locurile comune cimentate de timp? Se insinuează
chiar atît de multe obstacole ridicate de texte sau
contexte, care obturează exegeza autentică,
decodarea sensurilor proprii creaţiei apreciatului
povestitor? Analizînd operele propriu-zise,
înlăturînd răspunsurile prefabricate ce domină
frenetic peisajul cultural, sîntem asediaţi de
sentimentul de familiaritate şi totodată de o
neîntreruptă avalanşă de elemente surprinzătoare,
aşa cum demonstrează Mircea Tomuş în aplicarea
trăsăturilor celor patru dimensiuni scrierilor lui
Creangă, testîndu-le validitatea romanescă.
Comentariile prilejuite de întîlnirea cu povestirile
trecute prin grila teoretică temeinică divulgă
transparenţa atitudinii estetice a autorului, dornic să
împărtăşească secretele alchimiei valorilor estetice
ale creaţiei asupra căreia îşi îndreaptă atenţia.
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Itinerariul exegetic porneşte de la definirea
dimensiunii demiurgice a genului romanesc,
componentă esenţială a demonstraţiei, diferenţiind-
o de celelalte piese ale instrumentarului critic
întrucît „presupune creaţia, prin roman, a unui
întreg univers, a unei lumi, cu autonomia ei
existenţială, deci fiinţînd ca un cosmos, evident,
artificial, confecţionat din cuvinte şi îmbinări de
cuvinte care, la rîndul lor, creează o lume, un simil
existenţial întreg şi autonom, funcţionînd, ca atare,
pe de o parte, în concreteţea lui sensibilă, iar, pe de
alta, în ansamblul lui concret” (p. 8). Documentele
chemate să reliefeze nuanţele calibrului demiurgic
opere literare asupra cărora s-a aşezat un con de
umbră, precum scrierea didactică O lecţie a lui
Creangă (după titlul dat de editor), sau scrieri
cunoscute, rezonante, ca Acul şi barosul sau Inul şi
cămeşa, Păcală, Poveste, Povestea unui om leneş,
Cinci Pîini sau Moş Ion Roată. Criticul remarcă
densitatea conţinuturilor epistemice şi morale
transmise, alături de scopul iniţierii în diferitele
laturi ale existenţei. Toate celelalte dimensiuni ce
coexistă, aşadar, în interiorul creaţiei lui Creangă
vădesc un roman iniţiatic latent în care
suprastructura trasată de principiul armonic
captează traiectoria lupei exegetice: „Există, în
întregul literaturii lui Ion Creangă, şi un alt plan al
orchestrării: cel general, de suprafaţă. Autorul-
compozitor îl construieşte din secvenţe mai mari de
text, care se succed, alternează, nu atît după un
proiect, ci după un simţ compoziţional de natură
simfonică” (p. 109). Autorul admite că basmele
scriitorului humuleştean pot şi ele „juca rolul pe
care îl au astfel de nuclee narative, relativ
autonome, în construcţia romanului universal, încă
de la începuturile lui” (p. 111), mai ales dacă luăm
în considerare substanţa nuvelistică proeminentă,
ingredientele realiste şi tablourile etnografice
complexe, arătînd că un nou unghi de abordare
furnizează un arsenal nesperat de ipoteze roditoare.
Fraza ornamentată în stil baroc reprezintă semnul
eclectismului intelectual al criticului, capabil să dea
observaţiilor sale o turnură expansivă, înglobînd
fiorii de admiraţie faţă de unul dintre monumentele
literaturii române. Consideraţiile estetice ale lui
Mircea Tomuş îşi dovedesc pînă la capăt forţa de
pătrundere în miezul chestiunii asediate cu
subtilitate, pledînd pentru vizibilitatea siluetei

romaneşti a creaţiei scriitorului humuleştean:
„Opera lui Ion Creangă, avînd, în interiorul ei,
schiţa neterminată, dar destul de evident conturată a
unui proiect de roman, un roman realist-vizionar,
dar şi liric, totodată, cu prelungiri manifeste în zona
mitologiei, nu numai locale, ci şi vast, infinit
universale, în spaţiu şi timp, cu un text misterios,
pendulat între notaţia frustă şi fraza, dar şi cuvîntul,
reverberînd de ecouri, deschis receptării cele mai
simple şi mai ingenue, dar ascunzînd în pliurile lui
sensibile, marile mistere, rămîne, pentru literatura
română, o permanentă, vorba prietenului său cel
mai bun şi a cititorului cel mai avizat, din timpul
său, Mihai Eminescu: o enigmă ne-nţeleasă” (p.
178). 

Itinerariul literar şi biografia unui scriitor
canonic precum Ion Creangă, văzute ca întreg, în
evoluţia receptării şi în arderea lor internă, scapă
facil grilelor unilaterale de interpretare.  Atracţia
punerii între paranteze a modalităţilor
convenţionale de tratare, a ungiurilor
supraapreciate de abordare care induc scepticismul
faţă de inedit, este comună celor doi autori,
Constantin Parascan şi Mircea Tomuş, întrucît ea
conduce către două reuşite hermeneutice demne de
luat în seamă. Volumele Povestea lui Ion Creangă
şi Ion Creangă Romancier? Un fabulos roman
iniţiatic îmbină desăvîrşit reflecţia elaborată pe
marginile datului exegetic existent cu sclipirile
ingeniozităţii discursive şi cu exuberanţa ipotezelor
înnoitoare. În peisajul compozit alcătuit de
bibliografia critică impulsionată de morfologia
scrierilor şi a personalităţii lui Creangă, accentele
culturale, ideologice şi istorice delimitează cîteva
nuclee constitutive relevante pentru labirintul
interpretării, modelînd fizionomia critică a operei
marelui povestitor. Cele două aventurări actuale în
forul tensionant al parcursului biografico-literar al
lui Ion Creangă au meritul remarcabil de a „îndulci”
planul arid al obiectivităţii intransigente şi
autocrate, folosite adesea drept paravan pentru lipsa
inovaţiilor majore, şi se articulează ca demersuri
captivante, iniţiatoare de paradigmă. Destinul
alternativ de romancier sau de personaj de poveste
ne apar nu doar ca fiind compatibile, ci şi ca
realităţi corelative, dimensiuni complementare ale
unei existenţe polimorfe întru literatură. 
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„Las totul poeziei, 
celei care,
credincioasă fiindu-mi,
nu va muri

odată cu mine!”

Botezată neutru Timp, impozanta şi eleganta
antologie (de autor) semnată de Marcel Mureşeanu
(vol. I: 1969-2006; vol. II: 2007-2016), ivită la
editura clujeană Scriptor (2018), descurajantă
volumetric, n-a prea avut parte de comentarii. Poetul,
mare „cultivator de prieteni” şi „îmblînzitor de
treceri”, cum îl recomanda cîndva Irina Petraş, îşi
continuă „exerciţiile de noapte” şi acuză, într-adevăr,
printre „incuri ludice” şi sugestii metafizice,
oboseala de timp. Deşi, bonom cum îl ştim, ne
asigură că „mai e drum pînă în burta întunericului”...

De fapt, încă din 1985, Mircea Braga observase
că adevărata obsesie a poeziei lui Marcel Mureşeanu
rămîne timpul; sau, mai exact, „memoria în faţa
timpului”. Doar din acest punct de vedere putem
subscrie la opinia (încetăţenită) că poetul, refuzînd
tabuurile, îşi ştia de la început drumul. Altminteri,
trebuie să recunoaştem că prolificul Marcel
Mureşeanu a cunoscut o „evoluţie oarecum
neaşteptată”, sesiza Ion Pop, invocînd deja
faimoasele „cotituri tematice”. Cu o bogată Addenda
(scrisori, interviuri, referinţe critice, fotografii) şi,
bineînţeles, o impresionantă listă bibliografică,
dipticul lui Marcellus ne îngăduie să urmărim
traiectoriile sale lirice, vădind mobilitate inventivă şi
fantazări ludice, de ironie limbută, îmbrăcînd – în
ultimele titluri – nuanţe sumbre, bagatelizînd
angoasa. Şi confirmînd că avem de-a face cu un
„şugubăţ cu program” (cf. Al. Cistelecan).

Închipuind o thanatologie ludică, cum
demonstrase Constantina Raveca Buleu, cărţile din
urmă ale lui Marcel Mureşeanu (Voi plăti pentru

faptele mele, în 2014 şi, mai încoace, explicit,
Teama, la editura Avalon) îngemănează jucăuş,
sub spectrul morţii, impulsul ludic şi
fantasmele thanatice. În fond, Poetul, „otrăvit
cu viaţă” şi locuit-de-moarte, căutat, spera
într-o amînare acum cînd „unghia
întunericului” creşte; vrea un armistiţiu cu
moartea, deşi recunoştea franc, sub
simbolistica întunericului, vecinătatea
Negrului-călău: „Fugim de moarte însă către
ea” (LV). Cvintinele adunate în eleganta
plachetă Teama vorbeau despre „curajul” de a trăi
pînă la moarte; sau, scria Irina Petraş, în „drumul
fiinţei către moarte”, Marcel Mureşeanu se dovedeşte
„unul dintre cei mai expresivi poeţi” din lirica
noastră. Fiindcă, în pofida unor abil-calculate
„devieri” sintactice, concluzia cade implacabil:
„viaţa mea scrisă pe chipul morţii mele” (XXV). Şi,
mai răspicat: „Un lepros atîrnat de-o frînghie/ a
încercat în vis să mă mîngîie/ În afara vieţii şi-a
morţii, a treia cale arată-mi!/ Vai cît de mult se zbate
moartea/ ca să rămînem în viaţă!” (XXVIII).

În subtilele sale genosanalize, citind poezia prin
„ferestre-vitralii”, Irina Petraş s-a dovedit, în ani, o
fidelă însoţitoare a poetului. Muritudinea, conceptul-
metaforă atît de drag criticului este o potrivită cheie
de lectură. Şi „glosele plastice” ale d-nei Irina Petraş,
expuse la galeriile revistei Steaua, scria Vasile Igna,
cercetînd „intermitenţele memoriei”, vorbesc tot
despre asaltul nopţii, despre întunericul primordial
(luminiscent, însă). În plus, reamintim că placheta
Voi plăti pentru faptele mele beneficia de ilustraţiile
Irinei Petraş, escortînd, prin textele sale critice,
numeroase şi savant-aplicate, „ieşirile” poetice ale lui
Marcel Mureşeanu. Acesta, bîntuit de presimţiri
negre, ştiind că „unii de alţii ne vom îndepărta”, scrie
şi publică frenetic, „cu bucurie şi îngîndurare”.
Asistă, aşadar, la „o golire înceată a trupului”,
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denunţă, sub povara anilor, „iscălitura viermelui din
lăuntru”, aşteaptă marea plecare. Umbra thanaticului
se aşterne peste acest lirism de ultimă oră,
desolemnizat, începînd cu Cele patru triburi ale
sfîrşitului (Editura Palimpsest, 2010), fisurînd masca
ludismului. Demonul ghiduş, mare amator de
concentrate lirice, acele microscenarii insolitînd
realul, pe licenţă soresciană (cultivînd paradoxul
ironic, sentenţios, epicizat), a obosit, pare-se;
„experienţa aforismului”, grădinărit tenace, are
consecinţe, observase Petru Poantă (vezi şi volumul
Oracol, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010),
dar „făptura purtată” în sine (Moartea, adică)
pîndeşte: „iar noaptea s-a deschis/ să mă primească”.
Sorescian pe alocuri, cum spuneam (v. O umflătură),
poetul, înţelepţit, chema la rampă cele patru triburi
(Ura, Plînsul, Suferinţa, Deşertăciunea), sfătuit de
Marta („lupoaică tînără”) să-şi tutuiască agonia. Iar
profetul îi arată amurgul, vestit de „cutele zilei”,
admirînd forfota Iadului, deschis „non-stop”.
Fiindcă, spune poetul, mimînd împăcarea (v. Praf de
vînt): „Mult mai bine va fi după moarte:/ vom avea
timp să uităm unul de celălalt/ nu ne vom mai gîndi/
ce se alege de viaţa noastră/ toate vor fi veşnice/
nimeni nu-şi doreşte nimic acolo/ va fi o mişcare
continuă”. Sau, în altă parte: „Iată că veni Pasărea
Sufletului/ şi-mi spune: gata-s! Dar tu?/ E bine să
trecem pe ziuă Dincolo/ că dacă ne prinde
întunericul/ spaimele din tine nu vor mai ieşi.” (v.
Iarăşi la răscruce). Totuşi, o promisiune se înfiripă
(v. La despărţire): „De mîine o vorbă nu mai scot
despre moarte,/ un cuvînt nu mai scriu despre ea,/ să
vadă ce-nseamnă să nu te ia nimeni în seamă/ şi să te
mistuie fierea singurătăţii!” Şi încă: „Dar, oare,
Atunci,/ mai ai putere/ să-ţi fie milă/ de/ Tine?”

Şi mai vechile Boeme (Boehms/ Bohêmes/
Boémiennes), adunate într-un splendid volum ivit la
Cluj-Napoca (Casa cărţii de ştiinţă, 2010), ne
reaminteau că Poezia poate fi „o abaţie pustie”; dar,
atenţie, „de îndată ce calcă pe dalele ei/ cel chemat,
ea se reface/ mai strălucitoare decît a fost înainte!”
Aflat într-o „prodigioasă expansiune” (nota Petru
Poantă), dar îmbrăţişînd cu zîmbet moralizator o
meditaţie calmă, fără accese panicarde încă, ci
doritoare de a afla tîlcurile ascunse „după natura
lucrurilor”, Marcel Mureşeanu îşi continua aventura
lirică. Revenit în urbea clujeană (1997), după un lung
şi rodnic „exil” bucovinean, şi-a oferit, recapitulativ,
un impozant op (510 p.), adunînd Poeme scrise pe

parcursul a patru decenii (1968-2008). Volumul cu
pricina, ivit tot sub sigla Casei Cărţii de Ştiinţă,
beneficia de o densă Prefaţă a Irinei Petraş, cea care,
risipind observaţii subtile, i-a asigurat o temeinică
„escortă”. Totuşi, o „exactă” definiţie a poetului,
mereu dezinvolt şi generos, aparţine, credem, lui N.
Turtureanu. Aşadar, Marcel Mureşeanu ar fi un
„miniaturist ironic şi sentimental”, străin de orice
gravitate morocănoasă, chiar dacă, vai, „locuit de
moarte”. Un Înscris, asigurîndu-ne că ar lăsa „totul
Poeziei”, vădeşte, în faţa timpului care (ne) „se
macină”, că această condiţie de martor-spectator îi
provoacă o „exuberanţă sfîşîietoare” fără a-i slei
ingenuitatea interogativă. Un imaginar ludic, aşadar,
apt de „rupturi”, cu finaluri-surpriză, înscenînd
fastuoase desolemnizări probează capacitatea de a se
bucura şi de a inventa hazos. Doritor „să băsnească”,
el, mucalitul autor, se caută fără istov. Fiindcă:
„Mereu voi vorbi despre mine/ ca despre un
necunoscut”. Mai ales că – sîntem preveniţi –
poznaşul poet întreţine „o relaţie complexă” cu
propriu-i trecut. Iar fiorul thanatic, insinuat în
colecţia de crochiuri ale vieţii banale, chiar
„relansator al vieţii” fiind (cum observa Irina Petraş),
chiar supus unui tratament „crengist” intervine
ameninţător, anunţînd alarma, implicit „mica parte
nescrisă”. Deşi mîna „prinde puterea/ de-a scrie mai
departe...”. Şăgalnic-sentimental, inventiv-jucăuş,
construindu-şi discursul pe temelia paradoxului,
reciclînd – cu o privire demistificatoare – „poezia
faptului banal” şi gustînd nostimada înscenărilor,
autorul se dedă la delicioase jocuri lexicale. Dincolo
de această dezinvoltură, probată în atîtea rînduri,
ludismul său, pus „pe poante”, îşi asumă condiţia de
martor. Altfel spus, irizările ironice nu refuză tuşa
gravă, strecurată cu umor livresc şi nici maniera
parodică, scutită de angoase prin avalanşa vorbelor
„în doi peri”, cu apetit sapienţial. Dacă la începuturi,
după etapa poeziei pentru cei mici, Marcel
Mureşeanu părea interesat de reverii ruraliste,
mîngîiate de un sentimentalism bucolic, ulterior,
printr-un lejer „efort de adaptare” (sesizase L. Ulici),
el încearcă, cultivînd o „destăinuire potolită” să
propună chiar o ontofanie (cf. Dan Mănucă).
Volumele din urmă poartă mai apăsat, spuneam,
umbra thanaticului. Evident, poetul n-a abandonat
scrisul în răspăr, gata să ne propună, făcîndu-ne cu
ochiul, o istorioară. Tonul, dincolo de apetitul
disimulant, e însă altul. „Vine vremea ruinelor” – ne
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anunţă, în treacăt, poetul şi constată că, la momentul
fatidic, părăsim „o lume fioroasă” fără a ne fi dumirit
ce este viaţa. Probabil, doar o lungă pregătire (v.
Exerciţii de noapte). Ca în excepţionala Scară la cer,
aflînd că „lumea se ţine într-o lacrimă”. Nu e vorba,
sîntem preveniţi, de „o descoperire recentă”.

Fiindcă, în pofida exploziilor ludice, a
tratamentului ironic (şi, mai cu seamă, autoironic),
poetul crede în „fondul sentimental”. În realitate,
acuză „ora de fier a insomniei”, ştie că noaptea va
şterge „metaforele moarte”; aşteaptă „clipa iluminării
deşarte”, contemplă, e atins de reculegere. O ironie
cordială, s-a observat, îmbrăţişează acest concret
revărsat care deconspiră o memorie (colectivă)
fabuloasă; deşi, să reţinem, poetul avertizează că
„plouă cu uitare”. Erudiţia vieţii nu produce sîmburi
uscaţi, stafidind textul; cenzura afectivă sau micile
cruzimi nu anulează o sensibilitate interogativă,
mobilă, căutîndu-se neistovit în registrul altei
expresivităţi. Este aici, poate, şi răsfrîngerea
dilemelor omului postmodern care, înotînd în
eclectism, seamănă la tot pasul – spun teoreticienii –
o veselă confuzie. Dar poetul nostru este cumpănit,
calcă gospodăreşte pe drumul său şi îşi ascunde (ne
previne) „glanda lacrimală a acestui topos”; este, în
aceeaşi măsură, o sensibilitate mobilă, permeabilă la
impulsuri culturale, încît nu-şi refuză reciclarea
expresivităţii. Pe deasupra acestei disponibilităţi,
concretul rămîne „uimitor de puternic” (D.R.
Popescu), „marile nimicuri” îşi spun povestea,
„treburile zilnice” confiscă scenariul liric.
Identificăm aici un efort recuperator, uşor calofil; dar
inundaţia amănuntelor, epicizînd fluxul liric nu
poartă spre cititor ecoul unor negre şi neistovite
lamentări. Dimpotrivă, împins de un demon ghiduş,
Marcel Mureşeanu purcede la simpatice înscenări,
estompînd conflictul dintre fondul sentimental
(mereu decent) şi forma ironică (ţinută în frîu). El
contemplă cu autoironie aventura scrisului. Ar vrea,
parcă, altceva (mai serios), denunţă inutilitatea
victoriilor, acceptă chinul scriitoricesc („numai
rupeam din mine cîte-o bucată”); şi, bineînţeles,
recunoaşte acum, cînd „toate se rostogolesc” şi „mi-
e negru de pajişte trupul”, ameninţarea sfîrşitului,
„frica de Paradis”. Fără a pierde, însă, din umorul
ironic, fără a uita să mimeze şi să mineze protocolul,
fără a fi înşfăcat de gheara anxietăţii. Adică la mare
distanţă de acel debut „tribunist” (decembrie, 1957)
şi de cel editorial, în colecţia „Luceafărul” (Pe adresa

copilăriei, 1969).
Nici volumul Am fost de faţă (1993) nu schimba

aceste impresii. După acea comentată „cotitură
tematică”, după virajul expresivităţii (implicit, a
înnoirii viziunii), poetul epicizează, cochetează cu
impulsul carnavalesc, rîvneşte, jucăuş,
desacralizarea. Primenindu-şi, ciclic, mijloacele, el
apasă, oarecum în răspăr, pe condiţia de martor. Se
mişcă lejer în spaţiul domestic, aparent-umil,
dovedind, observa Ion Cristofor, un sănătos instinct
autoironic. Vom zice, deci, că Marcel Mureşeanu,
consolidîndu-şi statutul de poet citadin, lucrează,
cum şăgalnic ne şi avertiza, „înlăuntrul destinului”.
Să nu uităm de poezia ruralităţii, îmbibată de
candoare, cu inevitabile pusee mitizante. Poetul,
născut la Cluj, la 28 noiembrie 1938, îşi înjghebase
un scenariu liric; dar în primele cărţi storcea fondul
rustic, examinat sub zodia vechimii, cobora în „satul
memoriei” cu un admirabil şi dezinvolt efort
recuperator. Asculta vocea istoriei, palpa tiparele
originare încercat de „treburile zilnice”. Revenirile
nu aveau însă nimic din jelania dezrădăcinatului; nu
era vorba de un sentimentalism tînjitor, poate şi
pentru că sensibilul Marcel Mureşeanu, lunecînd pe
„panta melancoliei”, se simţea mereu, dintotdeauna,
acolo: „cel ce a plecat nu sînt eu” – va spune poetul,
instalat în ne-uitare, avertizîndu-ne că există o „taină
a întoarcerii”. Timpul regăsit coagulează într-o
încercare imnografică, respectînd datinile şi
calendarul: „Vine cositul, cum vin toate pe lume”;
evenimentele „îşi spun povestea”, ritualurile curg
implacabil. Avalanşa amănuntelor ne îmbie în inima
Concretului. Dar fisura melancoliei tălmăceşte
semnele: fiinţa e ameninţată („intră apa în arcă”),
cheamă în sprijin un descîntec care întîrzie. Poezia
devenea, imperceptibil aproape, interogativă; îşi
dezvăluia miezul filosofic, răscolind roiul întrebărilor
esenţiale, captînd ecoul agresiunilor timpului.

Fără a se lepăda de premise, fără a-şi uita frisonul
interogativ Marcel Mureşeanu dorea, desigur,
altceva; va îmbrăca, în consecinţă, armura altei
expresivităţi. Volumul Matineu (1984) a şi fost
întîmpinat cu acuza de „mică trădare”. Evident, un
volum-test anunţînd virajul, „schimbarea la faţă”.
Neapărat, noua poezie îşi trage sevele din acelaşi
nucleu (memoria afectivă); doar că afişa o haină
ironică, îşi săpa o altă albie, îşi propunea o corecţie
de orbită. Nouă nu era/ nu putea fi implicarea în
cotidian, în vîrtejul „marilor nimicuri”. Din felurite
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pricini, Marcel Mureşeanu se sincroniza cu estetica
noului val, oferea o demonstraţie de receptivitate şi
permeabilitate. Folosea, cum aflăm în Viziune cu
porumbei călători (1987), „cuvinte în infraroşu” şi
„călimări cu cerneluri subţiri” (v. Propunere).
„Tulpina creionului” aşterne rînduri care sabotează,
prin retorism şi frivolitate, nucleul dramatic.
Suspectat chiar de mimetism, poetul acceptă grefele;
colocvialitatea, gratuitatea probează virtuozitate, dar
strangulează izvoarele „umorului duios” (cf.
Laurenţiu Ulici), obstacolînd, prin bruiaj ironic,
deschiderea meditativă. Marcel Mureşeanu îşi
construia un program: dă cu tifla, vrea să fie şugubăţ,
se priveşte acum în „oglinda lamei” (v. Arte
marţiale), îşi lasă inima „la pas”. 

Să nu înţelegem că Marcel Mureşeanu s-ar fi
despărţit, prin Călător în insomnii (1991), de
„zvăpăiata de lume”. El aruncă, fugitiv, o privire în
peisaj biciuind aforistic năravurile şi moravurile,
subminează Erosul flagelînd clişeele („Sînt a ta
fregată gînguritoare”), dar recunoaşte declinul
(„sîngele fuge din inima mea”; v. Trîmbiţe strîmte).
Poemele scurte oscilează între armonia spectrală (ca
în Depresie), pusă sub stăpînirea glacialităţii şi
caruselul cromatic, acum în „aerul lăcrămos” al
urbanului (Oraş în Ardeal). Poetul are un „trecut de
vînzare” (Citate) şi, în acelaşi timp, îl şi inventează
(Citeam o scrisoare); alungă nostalgiile paradisiace
deoarece aşteaptă „vestea cea rea”. Plutim în echivoc,
dialogul curge într-o imprecizie regizată, lîngă „rîuri
de inutilităţi”, acceptînd la tot pasul corective. Un
vers decupat din Reţetă de pişcoturi dezvăluie „un
suflet aşa-şi-aşa”; poetul ne vorbeşte „cînd de pe
Lună, cînd dintr-un sat”, cutreierat de un discret fior
nostalgic, iute reprimat (fără a stărui, în termeni
blagieni, asupra „sufletului satului”), corectînd
timidul impuls romantic, tăvălind versul în acidul
ironiei. O muzică rece învăluia acele poeme scurte în
care autorul contemplă şi se contemplă, deloc
narcisiac, cumva desprins de sine, privind cu ochi
străin, necucerit de spectacolul interiorităţii; o poezie
ţinută sub control, cordială, totuşi, înfrînîndu-şi
ţipătul vital, surdinizînd, deopotrivă, marile tensiuni
şi marile căderi, egală cu sine, jucăuşă, salvată,
curios, tocmai prin fantezism ironic. O mai veche
Artă poetică ne avertiza că poezia e „ca o vulpe”.
Sondînd tîlcuri ascunse, discret-moralizatoare, joaca
lexicală, observăm, s-a atenuat în timp; destăinuirile
potolite, izbăvitoare, crescînd sub cearcănul

îngrijorării, temperînd, însă, alarma fiinţei devin
acum explicite, alungînd orice incertitudine la
„întîlnirea cu timpul”. Sentinţa e nemiloasă,
implacabilă; poetul, ştiutor că „vine vremea
ruinelor”, „scuturat” de tinereţe, risipind „zilnicării”
(în echipament postmodernist), „exersează pe muchie
de cuţit ştiinţa morţii”, concluziona Irina Petraş.

Pe de-asupra, ca admirabil mediator, Marcel
Mureşeanu veghează şi intervine, cu poveţe şi pilde,
ca turbulenţele vieţii literare să nu degenereze;
stingînd focarele, cordialul poet cultivă o diplomaţie
rar de aflat într-o lume asaltată de ură şi invidie. Încă
un motiv de a ne bucura de prezenţa sa pacifistă. Să
transcriem, demonstrativ, un poem definind condiţia
poetului – „arheolog al nopţii”, cel care, în timpul
zilei, evident, „prinde fluturi”: „Cînd îl trezeşte
cineva, cade/ de pe streaşina valului şi moare!/ Dar
cine să-l trezească dacă nimeni nu-l vede/ şi toţi se
tem că ar putea exista?” În frămîntata noastră viaţă
literară, măcinată de atîtea războaie inutile, Marcel
Mureşeanu există ca o prezenţă stenică, un martor
cordial, vizitat acum, obsesiv, de pusee thanatice, ca
în acest Remember: „Rana e farul/ de pe ţărmul
trupului nostru/ care face cu ochiul/ morţii din larg!”
Valorizate sapienţial, „exerciţiile (sale) de noapte”,
conotate thanatic, consfinţesc un adevăr organic în
relaţia poetului cu Poezia: „Strîng mîinile reci ale
poeziei/ între mîinile mele!/ Aşa vom muri
împreună”. În drumul „către cer”, după ce viaţa i s-a
dezvăluit ca „boală grea”, ghiduşiile lui Marcel,
fireşte, nu dispar: „Cît sînt de mic, cît sînt de mare/
cine-mi ştie spune? Tu, disperare?” (LIII). E drept,
ele, în Teama (imagini originale: Călin Stegerean), se
leagă de o speranţă firavă, plombată drept motto:
„Atît ne mai trebuie:/ ca întunericul/ să afle despre
sine/ că este veşnic!” Ar trebui şi noi să aflăm că
avem în Marcel Mureşeanu un important poet,
nepreţuit pe cît ar merita. Dedat la „joaca lexicală”,
iubind „vorba în doi peri”, el îşi maschează fondul
grav, anxios la alţii, deşi înclinaţiile jucăuş-
moralizatoare, disimulante nu pot alunga umbra
thanaticului. Iar poetul, trecut prin grele încercări,
asaltat de roiul presimţirilor negre, ştie prea bine (v.
ciclul tribunist Jurnal de spital) că „uitarea e numele
morţii!”. Or, dipticul Timp împiedică, sînt convins,
tocmai uitarea.
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Existenţa personajelor imaginate de Cornel
Nistea, așa cum se conturează ele în volumul Iar
nimic în cutia poștală. Schițe, nuvele, povestiri
(Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2019), se
constituie din întâmplări banale în aparenţă, dar
insolite în esenţa lor, în substanţa lor obscură,
paralogică uneori, în momentul în care intră
dialog. Spun că este vorba despre dialog, iar nu
despre acțiune, pentru că forma dialogală
predomină peste tot în culegere. Consolarea multor
personaje vine din suportul sufletesc asigurat de
confesiune, din nutrirea gândului că ele există atât
timp cât mai au un trecut viabil. De anii trecuți își
pot aminti mereu, fără să cadă în plictiseală sau să
nutrească iluzia că lupta cu timpul ar putea fi
vreodată câștigată. Limitele degradării nu pot fi
înfrânte; ele veghează ca o fatalitate asupra
existenţei tuturor.

De pildă, narațiunea În patru la canastă este
concepută pe jocul presupozițiilor. Aici, prezența
ficţiunii nu reprezintă un refugiu din faţa realităţii,
ci o modalitate de a recompune posibile date ale
realității (ficțiune în ficțiune), imaginându-se totul
la timpul trecut, pentru a se asigura tensiunea
faptului prezent.n scriitor privește în noapte de la
fereastra apartamentului său, probabil pentru a-și
activa inspirația, și îi atrag atenția, așa cum se
întâmplase de atâtea ori, patru bătrâne văduve din
blocul din față. Așezate în jurul unei mese, octo-
genarele jucau canastă, ca în fiecare seară, și
păreau că se manifestă cu destulă energie pentru
vârsta lor. Scriitorul ar fi curios să știe ce discută
ele în vreme ce joacă și îi împărtășește gândurile
soției: „– E straniu, mi se pare că văd patru vic-
time ale propriilor pofte şi orgolii, că în discuţiile
lor încear că să elucideze contrariile lumii. Ce ştii

despre ele?” (p. 115). Știind sau nu mai
multe despre vecinele de bloc, consoarta îl
informează: „– Mi-a atras atenţia grupul
lor, m-am interesat despre ele (se putea alt-
fel din partea unei femei? – n.m., V. S.), aşa
că ştiu câte ceva, ba pe una dintre bătrâne
am cunoscut-o la o mătuşă de-a mea, care-i
croitoreasă. E cea cu pălărie verde. A fost
actriţă apreciată, preocupată de moda vesti-
mentară; cea cu bluziţa roz e o fostă stew-
ardesă, cea cu ochelari şi bluză verde e o
fostă judecătoare, iar despre cea care stă cu
spatele spre noi n-am niciun fel de informa ţie, n-ar
fi exclus să fie o parteneră nouă de canastă după
ce a murit Excelentisima, poeta de salon a pro -
tipendadei capitalei...” (Ibidem). Apoi îi replică:
„– Dragule, eşti scriitor, n-ai decât să îţi imagi nezi
ce discută. Să ştii că nu greşeai prea mult când ai
spus că bătrânele astea încearcă să elucideze con-
trariile lumii” (p. 116). 

Detaliul „[...] nu au făcut altceva decât să-şi
provoace una alteia amintirea, nu o dată, ironizân-
du-se între ele” (Ibidem) m-a determinat să le aso-
ciez, într-o oarrecare măsură, cu gaițele lui
Alexandru Kirițescu. Iar acest detaliu poate fi
întărit cu remarca: „Aveau mai toate patru aseme-
nea gesturi de fu rie când relatau eşecuri din viaţa
lor şi pe care ar fi vrut să le uite, sau măcar să nu
le mai rememoreze, să eludeze detaliile dureroase,
dar nu prea reuşeau şi îşi dădeau drumul cu sin-
ceritatea aceea devastatoare” (p. 131).  

Imaginându-mi și eu câte ceva despre destinul
fragmentat al acestor posibile gaițe, nu pot să spun
decât că, la fel ca în alte bucăți narative ale lui
Cornel Nistea (ajuns el însuși octogenar), timpul
nu este decât unul al declinului, al crepusculului
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vârstei, vivificarea trecutului, mai mult sau mai
puțin apropiat, asigurându-le jucătoarelor de
canastă cadrul existenţial necesar viețuirii în
prezent. Identificate insesizabil, trecutul şi
prezentul sunt ceasurile mari care le ritmează
existența personajelor. Din acest motiv, înrăitele
jucătoare, cu sau fără de ași în mânecă, își
„istoricizează” parcursul vieții, pentru a
prezentifica totul. În general, Cornel Nistea își
plasează discursul pe curba unui arc temporal care
pleacă de la luminoasa vârstă a tinereții, chiar și a
anilor de liceu, pentru a se ajunge la o situație de
criză, declanşată de anumite întâmplări. Sucurile
negre ale vieţii de zi cu zi dintr-o existenţă
îndelungată sunt distilate în astfel de narațiuni
retroproiective. Este vârsta la care omul nu mai
trebuie judecat după năzuinţele sale, ci după
temerile care îi guvernează atitudinile și
comportamentul.

Ceea ce nu înseamnă că nu mai există și
năzuințe ce țin de înfăptuirea unor adevărate
cotituri existenţiale, chiar dacă pentru scurtul
segment de viață care le-a mai rămas. Respectivele
turnúri existenţiale pot fi determinate de
intoxicarea cu livresc, așa cum se întâmplă în
proza Minunea unui botez. După ce, apropiindu-se
de 90 de ani, Alexandra Boteanu făcuse demenţă şi
se co munica din ce în ce mai greu cu ea, nepoţii au
decis s-o plaseze la un centru specializat în îngri-
jirea vârstnicilor cu probleme grave de sănătate.
Acolo, citirea romanului Război și pace îi schimbă
cursul puținelor zile ale vieții pe care o mai avea
de trăit, deoarece bătrâna hotărăște să fie crești-
nată. Săvârșirea tainei botezului o determină să
mărturisească următoarele: „– Credeţi voi ce
vreţi, de acum pot să mă plimb mândră prin lume
alături de prinţii şi prinţesele din romanul lui
Tolstoi” (p. 51). 

Bovarica senilizată fusese născută într-o fami-
lie de nobili scăpătaţi şi îşi imaginase cum ar fi
fost să trăiască la curtea ţarului Rusiei alături de
personajele tolstoiene, cărora nu de puţine ori li se
substituia în imaginar. De unde se poate constata
că oamenii sunt perfectibili la orice vârstă;
niciodată nu este prea târziu pentru gesturi
hotărâtoare, fiecare ființă având în ea o clapă
sensibilă care să poată stăvili surparea în spirit sau

să ajute la umplerea golului afectiv.
Tot în același spirit al refugiului, în povestirea

O zi din amintirea închipuită, personajul este
cuprins de nostalgia după ima ginile rustice din
timpul copilăriei, sfârșitul interogativ al acestei
idilice bucăți fiind următorul: „Doamne, Doamne,
de ce oare toate lucrurile de peste zi mi se par
acum asemenea unei sărbători pline de rugăci-
une!?.../ Pentru că aşa e viaţa omului când
vieţuieşte în pace./ Aşa, dară...” (p. 71). Anumite
suveniruri pot juca rolul unei veritabile madlene
proustiene, așa cum se întâmplă în proza Fularul:
„Am strâns uşor în ambele mâini fularul, uimit că-
şi păstra după atâţia ani culoarea şi prospeţimea,
l-am apropiat de faţă cu aceeaşi emoţie din
momen tul în care îmi fusese dăruit, când ea mi l-a
pus în jurul gâtului, atingându-mi uşor cu degetele
pielea feţei, provocându-mi un fior pe care-l resimt
şi acum, mirat de o asemenea întâmplare” (p. 34-
35).

Amintirile înseamnă trecere, deoarece însoțesc
rosturile adânci ale ființei, mai ales atunci când
sosirea de scrisori (fie și de la Finanțe) în cutia
poștală este din ce în ce mai rară. Oamenii,
împreună cu lumea în care vieţuiesc, nu
întruchipează decât efemerul, minat de semnele
degradării. Ei există într-un timp limitat al lor – un
timp care consumă mereu şi care există pentru a fi
consumat, dar şi consemnat. Dar mi se pare că
decizia lui Cornel Nistea de a-și data textele la
sfârșit vine în contradicție cu spiritul lor, care
degajă o problematică etern umană. 

În spiritul dramatizat al scrierii acestor schițe,
nuvele și povestiri, citez câteva frânturi din dis-
cuția pe care o au amintitele jucătoare de canat în
privința dragostei și a căsătoriei: „– Ei, aflaţi de
la mine că într-o relaţie cu un bărbat, cu un viitor
soţ trebuie să primeze interesele, raţiunea. Nu-i
chior, nu-i olog, are casă, are o afacere profitabilă.
Iubirea? E pentru nişte zăpăcite ca voi.
Sentimentele sunt vaporoase, dispar la prima
neplăcere ce-o constaţi cu el, îi miros picioarele
sau îi pute gura şi te-apucă scârba. Dar dacă la
pat nu-i vrednic şi mai degrabă te chinuie?.../ –Tu,
fată, nu înţelegi atâta lucru că o căsăto rie are la
bază o convenţie, un contract bine funda mentat
acceptat de ambele părţi?/ – Eu am fost căsătorită
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de patru ori şi n-am fă cut cu niciunul dintre soţi o
asemenea convenţie./ – N-ai făcut pentru că erai o
ignorantă, mereu împinsă în vâltoare de pasiune.
Instinctul ţi-a în vins de fiecare dată raţiunea./ –
Mily dragă, nu divaga. Tema discuţiei noas tre e
alta decât lupta dintre pasiune şi raţiune. [...] –
Fetelor, din ce spune Lica am putea parafra za: sex
şi onoare./ [...] Pasiunea, în opinia mea, e primul
pas spre înţe legerea lucrurilor, pe care mai apoi o
temperează realitatea, raţiunea./ [...] Ce bine te
pricepi tu, Vivi, la bărbaţi. Nu de geaba ai interpre-
tat zeci de roluri de femei abuzate în piesele jucate
la Naţional” (pp. 135–147). 

Prin urmare, onoare și sex (dispută
corneilleană, în fond, dacă este să ne gândim la
aspectul dramatizat al schiței), în structura de
profunzime ce se coagulează în jurul raportului
raţiune–instinct. Această confruntare dintre
sentiment și datorie, trecut şi prezent, vis şi
realitate, circumscrie viaţa interioară a majorității
personajelor din carte, pentru care mariajul este
socotit, de regulă, a fi o convenţie la care consimţi
că nu-ţi mai poţi îngădui libertăţile de odinoară.
„– În viaţă ne înşelăm mereu. Prea adesea ne dau
târcoale iluziile şi decide în locul nos tru întâm-
plarea” (p. 129) – reflectează una dintre jucă-
toarele de canast. Și aceasta deoarece adevărul
sufletelor rezistă mai mult în timp decât
conveniențele sociale, veşnic supuse schimbărilor
de cod și de mentalitate. Viața nu este o scenă de
teatru, i se reproșează actriței: „Tu să taci, tu n-ai
cunoscut iubirea adevăra tă. Una e s-o joci pe
Julieta şi să te crezi îndrăgostită şi alta să suferi,
să te usuci de dorul cuiva” (p. 128). 

La citirea acestor schițe, nuvele și povestiri, cu
o deloc neglijabilă componentă psihologică, nu
interesează atât subiectul, banal în sine, cât temele
abordate de Cornel Nistea prin intermediul unor
personaje de obicei nostalgice. Gândurile,
sentimentele, senzaţiile, obsesiile şi convingerile
lor sunt expuse şi analizate încă din clipa începerii
dialogurilor și a rost(u)irii memoriei. Unda
regretului, care se propagă din momentul
confruntării fiinţei cu sine însăşi, constituie
elementul esenţial care conferă unitatea culegerii
de față. Nu biografiile individuale interesează, ci
reacțiile, gesturile și atitudinile, care alcătuiesc

materia cărții. Iar nimic în cutia poștală. Schițe,
nuvele, povestiri este o culegere în care practic nu
există „eroi”. Singurul erou, atotprezent și
atotputernic, este unul generic – Thanatos –, în
jurul căruia își continuă mișcarea de gravitație
celelalte personaje. Schiţele de biografie sunt vagi
– după cum o impune și suflul scurt al narațiunilor,
de altfel –, iar cititorul care va căuta logica internă
sau punctul de convergenţă al multiplelor planuri
narative va descoperi de fiecare dată câte un final
în care indivizii – atât de diferiţi, în fond – sunt
reduşi la un numitor comun.

Această constantă este de găsit la hotarul dintre
trecut şi prezent, unde se confruntă în fapt, într-un
fel de no man’s land, viaţa cu moartea. Viaţa ar
putea fi văzută ca un fir conducător printr-un
labirint în centrul căruia veghează și domină
spectrul morţii. Desigur că între cele două teritorii
constituente există o corespondenţă secretă și chiar
o geneză reciprocă (moartea din viaţă şi viața din
moarte). Tocmai în acest spațiu distinct, unde își
joacă soarta, personajele îşi caută adevărata
identitate. Iar calea trecerii lor este ritmată de
suflul lirismului, deoarece extensia timpului
interior cuprinde tot, transfigurează datele realului,
cu rostul evident de a fixa, o dată şi încă o dată (dar
și odată), rostul ființei.

Deși forma dialogală facilitează lectura în ritm
rapid, sunt singur că volumul Iar nimic în cutia
poștală. Schițe, nuvele, povestiri va fi prizat de
cititorii care primeau cândva scrisori de dragoste
în cutia poștală, iar nu de aceia care primesc și
trimit astăzi simple emoticoane prin intermediul
curieratului rapid electronic. Pe aceștia din urmă –
generoși în a-și omoră timpul care li s-a dat și
neputând întrezări ce le-ar putea decide drumulî
viață –, îi separă de astfel de narațiuni scrise de
Cornel Nistea nu numai două vârste biologice, ci și
două vârste mentalitare. Ce fac nerăbdătorii de ei
cu timpul câștigat prin transmiterea unei
inimioare-emoticon în locul unei curtenitoare
scrisori? Mă tem că nimic care să le meargă la
inimă. Nici romanul epistolar nu mai este ce a fost.
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În cunoscuta scenă a ceaiului de la
Saferian Manigomian, cu care se deschide
romanul Bietul Ioanide (1953), naratorul
consemnează prezenţa unui singur cuplu,
Smărăndache şi Smărăndăchioaia, ceilalţi
membri ai grupului fiind ipostaziaţi ca
individualităţi mai mult sau mai puţin
conturate. E vorba mai întîi de Ioanide
însuşi, în care Călinescu a proiectat
imaginea insului genial, personalitatea
arhitectului edificîndu-se prin contrast cu
tiparele aşa-numitei „umanităţi canonice”
ilustrate de celelalte figuri din tabloul iniţial,
şi anume: Angela Valsamaky, Panait
Sufleţel, Dan Bogdan, Ion Pomponescu,
Bonifaciu Hagienuş, Andrei Gulimănescu,

Gonzalv Ionescu şi Gaittany. Absenţa lui Ioanide
din grup este imediat motivată de zvonul că
arhitectul e prins de febra creaţiei (plănuieşte „un
turn”) – fapt ce-l singularizează de la bun început,
anecdotele furnizate prompt de soţii Smărăndache
punîndu-l într-o lumină ex-centrică în raport cu
mentalitatea utilitar-burgheză a grupului. În cadrul
micii comunităţi, se distinge ca exponent al acestei
mentalităţi Pomponescu – omul de succes par
excellence, diplomat şi tabietos, cu o traiectorie
existenţială rectilinie, mereu nominalizat în funcţii
politice importante. 

Creionat antitetic în raport cu colegul său de
breaslă (specialist reputat în betonul armat, dar un
creator mediocru), „visătorul” arhitect e surprins
într-o postură ridicol-donquijotescă, executînd cu
pasiune macheta unui for roman chiar în mijlocul
străzii unde îi fuseseră scoase lucrurile de către
proprietarul imobilului pe care nu îl părăsise la
termenul convenit. Atitudinea aparent abstrasă a

creatorului nu implică însă, după cum s-ar putea
crede, carenţa simţului practic, de vreme ce
Smărăndăchioaia ţine să le amintească amicilor de
la ceai că Ioanide locuise o vreme într-un splendid
palat construit chiar de el. De fapt, artistul îşi
făcuse un obicei din a închiria pentru o perioadă de
timp locuinţele pe care le construia, trăind astfel, la
propriu, în chiar propria sa creaţie: „Ioanide clădea
pentru gustul lui şi se complăcea în interioarele pe
care le crease. Încerca părerea de rău a pictorilor
de a se despărţi de tablouri şi adesea visa utopic să
distrugă pe proprietari şi să confişte imobilele
construite de el”. Or, atît Pomponescu, cît şi
ceilalţi comilitoni de la Manigomian apreciază
omul nu după calităţile lui creatoare, ci după
criteriul exclusiv al reuşitei sociale, care se
măsoară în primul rînd în avere şi titluri.

Nepunînd preţ pe bunurile materiale, arhitectul
pare a împărtăşi, în grup, soarta soţilor
Smărăndache, primiţi în cercurile mondene tot ca
nişte „artişti”, unul admirat pentru excentricităţile
lui, ceilalţi doi pentru disponibilitatea lor de a
întreţine mereu buna dispoziţie. Spre deosebire
însă de cei doi colportori de anecdote, care nu pot
trăi decît în societate, arhitectul e un solitar ce ezită
iniţial să meargă la Manigomian, invocînd
atmosfera irespirabilă din casa negustorului (o altă
„casă cu molii”), de mucegai şi anticărie, precum
şi sentimentul de deja-vu şi de precaritate
existenţială resimţit după frecventarea unor
asemenea întruniri. Sistematizarea existenţei prin
recursul la convenţie şi la protocol nu e totuşi
complet dezavuată de Ioanide, după cum remarcă
Gaittany nu fără satisfacţie, cîtă vreme „genialul”
arhitect căuta el însuşi adesea compania amicilor
din grup, ştiind să se bucure neprefăcut de
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plăcerile frivole ale vieţii, de o masă bună sau de
melodia încîntătoare a pendulului din salonul
bătrînului negustor armean. 

Smărăndache c’est moi!
Spre deosebire de toţi, Smărăndache pare

deposedat de personalitate nu doar fiindcă este
asociat mereu cu soţia sa (circumstanţă deloc
neglijabilă, totuşi), ci mai cu seamă datorită
faptului că rolul lui în roman e de porta voce a
autorului şi de agent al intrigii, deprins a colporta
anecdotic întîmplări din vieţile altora şi de a trăi
exclusiv prin procură. Călinescu îi caracterizează
chiar de la începutul romanului Bietul Ioanide,
fixîndu-le din capul locului fizionomia.
Smarandache şi Smărăndăchioaia, ne înştiinţează
naratorul, „reprezentau un cuplu marimonial de
juisori, pe care unii îi şi clasau în speţa pique-
assiette, ceea ce era o mare nedreptate, fiindcă ei
nu umblau după expediente alimentare, ci după
plăcerile societăţii. Dealtfel, îi chemau toţi,
simţindu-le lipsa. Smărăndache era un om
inteligent, de foarte bună familie, crescut şi alintat
de numeroase rubedenii pînă într-acolo, că la 35 de
ani nu mai putea sta în casă nici măcar o oră.
Suferea de un fel de anxietate, de un nomadism
urban, care-l făcea incapabil de a scrie două rînduri
şi de a citi o carte în întregime, după ce făcuse
totuşi la Londra foarte bune studii. Smărăndache
ştia totul din vremea şcolarităţii şi din auzite, nimic
mai mult. Ratase orice carieră, iar protecţia atîtor
persoane influente îi dăuna, fiindcă acei care îi
gustau prezenţa şi anecdotica nu credeau totuşi că
e cazul a-l scoate din acest rol de familiar simpatic.
[...] Alintat de toţi, rudă cu cei mai mulţi,
Smărăndache nu pierdea speranţa unui accident
fericit, iar pînă atunci îşi satisfăcea instinctul său
social trecînd dintr-o casă în alta, colportînd,
spunînd anecdotele momentului cu tact şi
mansuetudine. Smărăndăchioaia îi semăna ca o
picătură de apă, cu nuanţa că în vreme ce lui
Smărăndache îi trebuia colocviul pentru a-şi
justifica interior lipsa de activitate productivă, ea
înţelegea viaţa în chipul unui carnaval continuu”
(p. 24).

Aşa cum reiese din amplul citat de mai sus, în
umanitatea canonică ilustrată în cele două romane

călinesciene de după război (Bietul Ioanide şi
Scrinul negru), cei doi întruchipează simbolic o
existenţă ce se consumă steril dar exuberant, prin
simpla plăcere a colportajului, care îi satisface pe
deplin şi le ocupă tot timpul, fără a le mai lăsa
vreun răgaz oarecare şi pentru ei înşişi. Aşa se
explică de ce soţii Smărăndache nu posedă nimic
în ordine socială (nu au nici copii, nici o locuinţă
în care să le placă să stea), Pomponescu refuzînd
explicit să îi facă amicului său un rost atunci cînd
îi vine la îndemînă. Ratîndu-şi vocaţia creatoare,
faţă de care izbînda socială ca om politic nu-i
pentru el decît o palidă consolare, ambiţiosul
profesor de beton armat îşi motivează refuzul
astfel: „Eşti un om fericit. [...] Duci o viaţă
liniştită, lipsită de complicaţii inutile. Aşa aş fi
visat eu să trăiesc, dacă nu m-ar fi împins înainte
mama. Fără nicio vanitate de a impune numele
meu altora, mulţumit să fiu îmbrăţişat de toată
lumea. Toate casele îţi sînt deschise, nu te
invidiază nimeni şi nu pretinzi a face fapte
imposibile. Şi mai vrei posturi!”.

Ca atare, lipsa de şansă în plan social a lui
Smărăndache, considerat „un fel de alter ego al lui
Pomponescu”, se cuvine a fi privită şi ca un fel de
privilegiu compensativ, menit a-l feri de invidia
celorlalţi şi de a-i aduce, în consecinţă, fericirea.
Dar Smărăndache e şi un alter ego al lui Ioanide
însuşi (şi, implicit, al lui Călinescu!), căci
anecdotica sa vădeşte puternice veleităţi creatoare
recunoscute ca atare de toată lumea, inclusiv de
exigentul arhitect. Smărăndache „nu era totuşi un
simplu colportor”, ni se atrage atenţia la un
moment dat, naratorul ţinînd să adauge că el
„înflorea pe canavaua principală, ca şi poeţii
populari” – mai exact, „rotunjea ştirile, le dădea
aspectul unor ficţiuni, le prevedea cu o poantă şi cu
o sociologie, transformîndu-le în documente
pentru uzul intelectualului, ştiind cu toate acestea
să retragă orice aparat filosofic cînd ascultătorul
gusta anecdota simplă”. 

Sexuaalitate, creativitate şi spirit anecdotic
Culegeri de anecdote sînt de fapt şi cărţile lui

Călinescu însuşi, atît romanele propriu-zise, cît şi
volumele sale de critică, de la Viaţa lui Eminescu
la Istoria literaturii…, criticul afirmîndu-şi în mod
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strălucit talentul de a conferi celor mai anodine
„ştiri” şi „informaţii” biografice aspectul viu, de
intensă coloratură anecdotico-existenţială, al unor
ficţiuni epice remarcabile. Şi dacă în Bietul
Ioanide, Smărăndache apare mereu în preajma lui
Pomponescu, care se va sinucide în finalul
romanului, copleşit de nefericire, în Scrinul negru
(1960) „veşnicul purtător de ştiri şi anecdote” stă
de la bun început în proximitatea lui Ioanide, pe
care îl aşteaptă acasă în seara incendiului
(Hagienuş pusese foc construcţiei monumentale
edificate de arhitect cu sprijinul noului regim
politic de după război), pentru a-i comunica faptul
că Sufleţel „a avut un atac delirant şi a leşinat”

Prin astfel de ştiri colportate de Smărăndache
înaintează de fapt intriga şi în Scrinul negru
(romanele călinesciene sînt nişte galerii de
portrete, iar portretele sînt la rîndul lor bazate pe
anecdotă), prozatorul aducînd în scenă în cel de al
doilea roman al său şi un alt maestru al anecdotei,
doctorul Cuculeţ, ale cărui intrări în scenă sînt
însoţite, ca la teatru, de o replică stereotipă
(anunţarea poantei) avînd rolul terapeutic de a
descreţi frunţile şi de a-i face pe oameni să rîdă. Nu
întîmplător, ni se atrage atenţia, „anecdotele
cuculeţiene se învîrteau în jurul organelor
reproducătoare”, mărturisind în acest fel ideea
dragă lui Călinescu potrivit căreia sexualitatea este
motorul vieţii şi al creativităţii (în splendidul său
eseu din 1948, Poezia realelor, împarte scriitorii în
două mari categorii, „idealiştii” şi „realiştii”,
pornind de la sexualitatea lor), creativitatea
manifestîndu-se mai întîi spontan în forma primară
a anecdotei, pentru a dobîndi ulterior o altă
amplitudine şi a da astfel viaţă unor elaborări mai
complexe. Reducînd aşadar anecdota la funcţia ei
elementară, Cuculeţ (şi numele doctorului,
„vindecătorul” prin excelenţă, este elocvent,
mărturisind că toate bolile au la bază, freudian
vorbind, dereglări de natură sexuală) o utilizează
în scopul pur terapeutic al defulării psihice, pe cînd
Smărăndache intervine, ca un artist ce se află,
numai în anumite momente, cu scopul de a
interpreta adecvat şi de a dezvălui unui public
iniţiat conţinutul „vulgar” al anecdotei în cauză.

Elocventă în acest sens este scena în care
grupul se reuneşte în casa lui Ioanide, după ce

arhitectul fusese împuşcat în plină stradă de un
duşman nevăzut. Cuculeţ îl vizitează la domiciliu
şi, după ce constată că glonţul nu atinsese organele
interne şi că rănitul se va însănătoşi, promite la
plecare femeilor (Elvirei, lui Cucly şi Miniei) că
„le va împărtăşi a doua zi nişte anecdote
senzaţionale”. Anecdota „cu Georgescu”, anunţată
cu mare tam-tam de volubilul doctor, e spusă doar
lui Gaittany la ureche de către Smărăndache,
cititorul trebuind să se mulţumească doar cu
sugestia care şi are aici rolul de a crea „o atmosferă
de bună dispoziţie, ce făcu pe toţi să uite că în casă
se află un împuşcat”. Pe lîngă efectul terapeutic,
anecdotica indecentă a lui Cuculeţ îşi vădeşte aici
şi o funcţie mai complexă, de natură magică,
similară pînă la un punct cu efectul produs de
povestirile erotice din Decameron, care alungă din
mintea ascultătorilor şi a cititorilor gîndul morţii
iminente induse de ciumă. Tot astfel, avînd în
vedere epoca în care au fost scrise şi publicate cele
două romane călinesciene, putem spune fără teama
de a greşi că anecdotica dobîndeşte aici o funcţie
politică, simbolizînd libertatea de a rîde şi bucuria
de trăi, subversive în raport cu puterea.
Smărăndache devine ca atare un personaj la rîndul
său subversiv prin marginalitatea sa asumată,
pentru că ilustrează o etică de tip defensiv (nu se
angajează nici după război) şi o filosofie de viaţă
ce îl apropie pînă la un punct de Zacharias Lichter,
de pildă. Călinescu schiţa astfel, prin personajul
său porta voce, o posibilă opţiune existenţială în
comunism, pe care el însuşi o va fi avut în vedere
şi pe care şi-a asumat-o de altminteri, într-o
oarecare măsură (nu a fost el „bufonul” care sfida
autoritatea prin prelegerile sale amuzante, recitate
cu voce piţigăiată, intenţionat comică?).   

Şi dacă predilecţia pentru anecdotă trădează,
cum am mai spus şi cu alte prilejuri, setea de viaţă
sub toate aspectele ei, inclusiv cele mai frivole,
interesant e că lui Smărăndache fericirea îi vine la
pachet cu credinţa că viaţa nu se va sfîrşi niciodată.
Din acest motiv, el caută cu înfrigurare un
medicament regenerator pentru tatăl său, un bătrîn
ajuns la venerabila vîrstă de 91 de ani, încredinţat
că viaţa poate fi prelungită la infinit. Într-adevăr,
Smărăndache „nu admitea moartea în univers”,
după cum constată la un moment dat naratorul, iar
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această credinţă că viaţa durează veşnic îşi află
corespondentul simbolic în ideea nemuririi prin
artă, menită a consola pe creatorul din toate
timpurile, în cazul de faţă pe Călinescu-Ioanide. 

Opera călinesciană e o Halima
Pe de altă parte, în vreme ce creativitatea lui

Ioanide e apreciată şi în noul regim politic, ba încă
într-o măsură şi mai mare ca în trecut, arhitectului
încredinţîndu-i-se realizarea unor edificii publice
majore, Smărăndache trăieşte în continuare din
expediente, fără a-şi găsi un post stabil şi un loc
anume în societate: „Acum, cînd toată lumea avea
o ocupaţie şi a trăi ca un rentier era de neconceput,
Smărăndache părea însufleţit de cea mai sinceră
dorinţă de a munci. Înaintarea în vîrstă, grija de
viitor îl îndemnau să-şi pună însuşirile latente în
valoare. Găsise mici ocupaţii prin institutele
ştiinţifice ale statului şi aduna lunar un venit
modest şi instabil. Era foarte cultivat şi se orienta
repede într-o chestiune, ştia pe degete Capitalul lui
Marx şi singurul reproş ce i se putea aduce era că,
oral, îl împodobea cu interpretări de o fantezie
intelectuală inepuizabilă. Informaţiile biblio-
grafice şi memoriile pe care le întocmea erau
ireproşabile, şi Smărăndache, care se documenta şi
pe picior, devenise util funcţionarilor neorientaţi şi
unor instituţii”.

Inepuizabila „fantezie intelectuală” care-l face
pe Smărăndache să răstălmăcească ideologia
marxistă i se poate atribui fără nicio rezervă şi lui
Călinescu însuşi, cunoscută fiind tentativa
criticului de a defini realismul socialist ca pe o
formă ipostaziată istoric a clasicismului. La fel
înţelege lucrurile şi Ioanide, ale cărui construcţii
monumentale pornesc dintr-o concepţie similară,
care presupune exprimarea personalităţii artistului
„sub speţa universalului”, în forme cît mai
impersonale cu putinţă. Revenind la Smărăndache,
observăm că naratorul atrage totuşi atenţia asupra
unor aspecte trecute de obicei cu vederea, care
atestă o anumită evoluţie a personajului de la
Bietul Ioanide la Scrinul negru. Astfel, omul
responsabil cu buna devine cu timpul ipohondru, la
fel ca bătrînele fără vîrstă din „casa cu molii” sau
ca moş Costache, avarul din Enigma Otiliei. Pe
cînd Ioanide este neglijent şi, acaparat de creaţia

sa, uită adesea de sine, riscînd să se îmbolnă-
vească, Smărăndache se în schimb extrem de
„grijuliu cu propria sănătate”, încredinţat fiind că
nimic nu e mai de preţ pe lume. 

Neconcepînd existenţa morţii în univers,
colportorul de anecdote începe să inventeze, să
producă el însuşi ficţiuni în marginea modelului, în
adevărul cărora ajunge pînă la urmă să creadă. Se
produce astfel o confuzie a vieţii cu ficţiunea
anecdotică la care este aceasta redusă,
Smărăndache sfîrşind prin a trăi efectiv, captiv în
ficţiunile lui – la fel cum „locuieşte” Ioanide în
casele pe care le construieşte, în creaţia sa. Acelaşi
lucru se întîmplă şi cu soţia lui Smărăndache, care
păstrează mereu, prin contaminare, un
neschimbător „surîs setos de viaţă”, dovedind
înzestrări excepţionale de medium şi fiind folosită
ca atare de doctorul Alecu Zănoagă în
experimentele lui spiritiste. Ubicuul Smărăndache
(care e un fel de Şeherezadă, de vreme ce
anecdotele lui alungă tristeţea şi gîndul morţii)
joacă aşadar în romanele călinesciene rolul de
revelator al personalităţii celorlalţi, de „medium”
ce se confundă pînă la contopire cu conţinutul
anecdotelor sale – conţinut care, şi el, ajunge să nu
mai aibă nicio relevanţă în sine, important fiind
numai ceremonialul spunerii, ritualul comunitar
care pregăteşte anecdota, transformînd-o într-un
concentrat simbolic de viaţă.

Se spune că, în timpul lungii sale agonii,
„divinul” Călinescu nu admitea să i se vorbească
de moarte (ce asemănare cu Smărăndache!),
convins fiind că viaţa sa, la fel ca povestea
Şeherezadei, nu se va sfîrşi niciodată. La anecdotă
şi la spiritul ei se reduce, de altfel, întreaga operă
călinesciană, care se citeşte şi se va citi mereu cu
un zîmbet pe buze şi cu plăcută uimire, ca o
Halima.
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În paralel cu neobosita sa activitate culturală şi
civică de inspiraţie şi respiraţie profund (est)etică,
Angela Furtună continuă să scrie o poezie intensă
şi gravă, ancorată deopotrivă în cruda noastră
realitate etno-identitară şi cea mai bună tradiţie
filologică. Prin numeroase fire (inter)textuale,
fiecare volum de versuri pe care îl publică se
leagă însă, înainte de orice altceva, de creaţia sa
anterioară, asigurîndu-i o triplă continuitate: ca
dinamică stilistică, opţiune tematică şi
angajament existenţial. 

La fel se întîmplă şi cu cel mai recent volum
de poeme al poetei din Suceava, Ultimul mirador
(Editura Vinea, Bucureşti, 2019), pe care l-aş
raporta îndeosebi la Primul Kaddish (Editura
Dacia, 2002). În primul rînd, pentru sensul
ultimativ al perechii adjectivale, inevitabil
complementare, prin intermediul căreia ni se
promite încă din paratext cuprinderea, între
paginile celor două cărţi esenţiale, a totalităţii
existenţei. În al doilea rînd, pentru a(l)titudinea
poetică similară, grefată pe o dureroasă conştiinţă
a urgenţei, a intrării într-o zodie a pierderii, a
absenţei, a separării definitive de o exterioritate
ignobilă, ale cărei acţiuni ameninţă a distruge
universul întreg. 

O serie consistentă de secvenţe poetice din
Ultimul mirador tematizează prin urmare şi aici,
în obişnuitele cerneluri acide, pervertirea,
macularea şi, în genere, extincţia lumii
aparenţelor, contemplate tot din postura de martor
revoltat. Spectacolul sinistru al degradării e
urmărit, ca întotdeauna, cu sanitară inclemenţă:
„un oraş distrus şi un strigăt neauzit/ continuă să
vibreze în scrisul mărunt al martorilor/ vecinii,
fantomele, spiritul literelor, stau la poveşti şi torc/

sub privirea călăului/, dacă vorbim, ni se taie
limba,/ dacă tăcem, ni se usucă inima,/ aşa că
scrîşnim, în timp ce viaţa noastră/ se ridică pe
coşul de fum/ ultimul cer din Bucovina se
destramă/ pădurile au fost tăiate cu bestialitate/
firele noastre de aur se preschimbă în izvoare/ pe
care alunecă la vale cadavrele de zimbri/
îmbrăţişate de martorii celui mai recent măcel”
(VI). Pentru un plus de credibilitate poetică, sînt
invocate, uneori, şi argumentele de ordin
biografic, în versuri ce sancţionează mizeria
umană cu o duritate vecină cu diatriba: „sufletul,
dragii mei, se dă greu, e o smulgere din mine
însămi/ a dorinţei de a trăi, chiar dacă vă am pe
voi, nemernicii,/ drept vecini, pe care trebuie să îi
iubesc/ suficient de mult încît/ Dumnezeu să nu
mă înţepe cu forcepsul angelic/ să nu mă smulgă
din ura voastră/ să nu mă arunce drept hrană
fiarelor întunericului//- pînă la ce punct poţi
rămîne indiferent/ la lumea exterioară?/ mă
întreabă criticul unei lumi/ în care eu mă
însingurez/ precum o zonă albă/ pe pielea unei
mulatre// dar în ultima vreme/ arareori întîlnesc
oameni/ numai cătuşele lor, animale de companie
abandonate/ în sala de aşteptare -/ noroc că mă
împunge curcubeul/ cu corn/ călătoria cu poemul,
ca şi cea cu trenul,/ jocul cu viaţa, toate s-au
ieftinit/ după ce m-am pensionat” (XI)

Uneori, ca în textele citate mai sus, de la
ipostaza de martor al contemporaneităţii infame
se trece uşor către aceea de „martor tăcut al
genezei”. Imediat ce aceasta din urmă intră în
scenă, evantaiul tematic se deschide larg, ca
pentru a cuprinde între capete o istorie completă a
fiinţei poetice, cu toate trăirile, sentimentele şi
emoţiile ei autentice. Ţinînd exclusiv de formele
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exterioare ale discursului, natura scenei pe care
evoluează sau recuzita din culisele în care se
retrage, dezgustată de spectrele, fantoşele ori
manechinele din jur, îi sunt, desigur, indiferente.
Substanţa comunicării poetice e însă o cu totul
altă poveste, pentru descifrarea căreia cititorul
este îmbiat să valorifice în mod special trimiterile
intertextuale de tot felul, de la Banchetul lui
Platon la motocicleta lui Kafka. Plus, în lectura
sugerată de Ultimul mirador, „toposul
inexprimabilului, saltul de la Hesiod, Pindar,/
Homer sau Tyrtaois, la Vergiliu, Dante sau
Ausoniu,/ ori Sfîntul Ioan Teologul şi Ovidiu al
întristărilor” (XXXVI). Toate mărturisesc, fără
excepţie, miezul profund pneumatologic al
mărturiilor strînse, cu abnegaţia post-hipnotică
recunoscută, în majoritatea paginilor din carte.

Ceea ce mi se pare însă a individualiza poezia
recentă a Angelei Furtună este interesul din ce în
ce mai vizibil al scriitoarei pentru moartea
biologică şi, în genere, finitudinea întrupărilor, fie
ele de carne ori de verb. Legăturile mai
întotdeauna sibilinice dintre cele două sunt
devoalate doar în epifonema ce închide un poem
emblematic: „nimeni nu m-a învăţat cum va fi/
refugiul de/ diamant/ acasă/ trăind pe cîmpul de
luptă al unor bande rivale// bătrînă în ţara/
devastată de ură/ îmi sap culcuşul/ pe ţărmul
murdar/ unde compatrioţii se sfîşie/ sub stindard
printre matrozi/ deturnînd fondurile pentru unire/
în trompete de circ şi propagandă// voi scrie un
blestem/ despre rumegarea şi regurgitarea/
cuvintelor mestecate în botniţă/ laolaltă cu inima
unui nagîţ/ sosit prea devreme/ într-o primăvara
ce nu mai există/ într-o ţară de sînge închegat/ sau
mai bine nu// fir de iarbă/ sufletul meu/
împletindu-se cu şuviţe din părul/ bătrînei
culegătoare de struguri/ de pe Muntele Carmel/
vino, moarte, să te sparg în dinţi,/ miez tare şi
dulce/ de care nu mă voi sătura” (XIII). Dar
referinţele corporale nu lipsesc nici din restul
cărţii. Deşi nu aglomerează textele, ele reuşesc să
acopere, emoţional, intervalul dintre percepţia
exuberant pură a propriei intimităţi întrupate şi
conştiinţa dureroasă a asumării corpului ca factor
de individuaţie alterată sau chiar ca spaţiul

proxim al alienării individuale. Între ele, apar,
spre exemplu, corpul raportat la geneza
individului („totul a început atunci cînd mi s-a dat
un trup nou/ fără durere,/ un suflet în care, pentru
prima dată, era linişte/ ca într-o cetate necucerită”
– IV) ori la evoluţia lui particulară („corpul ce
supune puterii/ explorare/ dezarticulare/
recompunere” – XXIX), dar cel mai relevant se
dovedeşte, desigur, motivul întrupării percepute
ca urmă textuală a Genezei actualizate printr-o
anamneză simili-religioasă: „culcuş în limba
clopotului/ trupul meu se urneşte prin tropare/ ca
un lătrat fără lup/ plesnind în mugurele de pe
sprînceana pădurii” (I). Nu lipseşte, în sfîrşit, nici
ideea de trup ca un fel de scară a lui Iacob,
înlesnind accesul către alteritatea radicală: „în
liniştea asta atîrnă/ trupul fără cuvinte/ scară de
argint” (XVI). 

Chiar şi atunci cînd renunţă la energiile post-
hipnotice obişnuite, poezia infuzată (est)etic de
Angela Furtună continuă să se alimenteze, şi în
Ultimul mirador, dintr-o credinţă pătimaşă în
puterea trupului po(i)etic de a supravieţui celui
biologic, perpetuîndu-i atît marile suferinţe, cît şi
micile victorii.
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Conştientizarea existenţei unei crize a
domeniului literaturii comparate i-a determinat
pe comparatişti să vină cu soluţii, dintre care
unele căutau o negare a acestei constatări, altele,
bazate pe argumente care privesc lucrurile în
profunzime şi care nu ignoră contextualizările
atît de necesare, reuşesc să dezmintă sfîrşitul
acestui domeniu cu vechime, arătînd că de fapt
este vorba despre o adaptare firească a sa la
transformările culturale care au loc cu fiecare
epocă. Depăşirea acestei etape din evoluţia
literaturii comparate resimţite ca o criză este
surprinsă de Nicoleta Popa Blanariu în cele două
volume publicate la Editura Eikon, Bucureşti, în
2016, sub titlul Cînd literatura comparată
pretinde că se destramă. Studii şi eseuri.
Adaptarea instrumentelor literaturii comparate
la specificul contemporaneităţii sau relaţiile pe
care le stabileşte cu noi discipline reprezintă
cîteva dintre soluţiile identificate încă din primul
volum al cărţii, Invarianţii, un fir al Ariadnei?,
avut în vedere în numărul trecut. Textul de faţă
va continua discuţia prin intermediul şi pe baza
analizelor celui de-al doilea volum al studiului
Nicoletei Popa Blanariu, volum intitulat
(Inter)text şi (meta)spectacol. 

Dacă prima parte a cărţii Cînd literatura
comparată pretinde că se destramă. Studii şi
eseuri era construită în jurul conceptului-cheie
de invariant, această a doua parte, după cum
evidenţiază chiar titlul său, porneşte şi întreţine
analiza de la şi în jurul problematicii largi a
intertextualităţii. Prezentată şi analizată în
diversitatea faţetelor sale de la Mihail Bahtin,
trecînd prin Julia Kristeva şi Michael Riffaterre

şi pînă la nuanţele clasificării lui Gérard
Genette, intertextualitatea este propusă drept
„una din căile de ieşire a comparatismului din
impasul lui teoretic”. Acest nou comparatism îşi
lărgeşte, paradoxal, viziunea printr-o raportare
nu atît la relaţiile şi la influenţele dintre
literaturi, cît la relaţiile transtextuale posibile în
existenţa unui text. Se ajunge astfel la ceea ce
Daniel – Henri Pageaux numeşte „comparatism
interior textului”. În deschiderea primului volum
al studiului, se remarca existenţa a două direcţii
printre comparatişti: conservatorii sau „puriştii”
de o parte şi, de cealaltă parte, reformatorii, care
urmăresc o extrapolare a metodelor, de unde şi
această nouă soluţie de ieşire din criză a
comparatismului, pe care Nicoleta Popa
Blanariu o prezintă în prima parte a acestui
volum, (Pre şi post)feţele textului: inter, meta,
para, hiper, arhi.  În vîrtejul prefixoidelor care
stau toate sub „figura” tutelară a lui trans-, aşa
cum celebra Palimpsestes. La littérature au
second degré a lui Genette le cuprinde, se
stabilesc relaţii în interiorul operei aceluiaşi
autor – intertextualitate internă/
autointertextualitate –, cum este cazul lui
Thomas Mann (Moartea la Veneţia – Doctor
Faustus) sau se surprinde circulaţia unor idei
universale, teme, mituri – cum este de pildă
cazul mitului prometeic – hipotextul – a cărui
evoluţie literară autoarea o surprinde într-o
analiză care pleacă de la Prometeu înlănţuit al
lui Eschil, trece prin Prometeu descătuşat al lui
Shelley, pentru a ajunge la Prometeu rău
înlănţuit al lui Gide. 

Interpretări inedite permite introducerea în
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scenă a intertextualităţii ca „relaţie
triunghiulară”. Se are în vedere, de această dată,
intertextualitatea în sens larg, aşa cum apare în
definirea lui Riffattere, ca identificare a unor
elemente retorice într-un text, pe care cititorul
(specializat sau nu) le poate pune în conexiune
cu elemente similare din alte opere literare.
Relaţia triunghiulară reprezintă, conform
comparatiştilor Francis Claudon şi Karen
Haddad – Wotling, raportul care se poate stabili
între două texte care nu par a avea puncte
conexe, dar care pot fi apropiate prin
intermediul unui al treilea text, în care se
concentrează această legătură. Eficacitatea unei
asemenea metode de abordare a literaturii ne
este demonstrată de Nicoleta Popa Blanariu într-
o analiză în care Creanga de aur de Mihail
Sadoveanu şi Muntele vrăjit de Thomas Mann
devin elemente ale unei relaţii triunghiulare
mediate de epopeea lui Vergiliu, Eneida.
Motivul crengii de aur, al coborîrii în infern, al
muntelui – „ascuns”, respectiv „vrăjit” –,
precum şi idei din mitologia gnostică fac parte
din procesul de „intertextualitate triadică” în
care sînt implicate cele două romane.

Partea a doua a volumului de faţă se axează
asupra teatrului: Intertext şi (meta)teatru.
(Anti)Poetică şi discurs autoreferenţial.
Dramaturgii vizaţi de autoare sînt A. P. Cehov şi
Eugène Ionesco. Primul devine subiect şi
personaj în teatrul lui Matei Vişniec, în piesa
Maşinăria Cehov. Exerciţiul intertextual şi de
metateatru de acest fel nu este singurul din opera
dramaturgului român, Ultimul Godot mergînd în
aceeaşi linie, autorul devenit personaj
confruntîndu-se cu propriile creaţii. Maşinăria
Cehov surprinde ideile mari ale exegezei
cehoviene, „este o retrospectivă cehoviană,
etalată într-un fel de piesă-vagon – înlănţuire de
nouă scene inspirate fiecare de cîte o piesă a
dramaturgului şi de biografia lui”. Actul acesta îl
face pe Vişniec, în cuvintele Nicoletei Popa
Blanariu, „un aliat ingenios al profesorului de
literatură universală. Fiindcă la el, clasicii capătă
un look trendy, de parcă istoria literară i-ar fi

descoperit şi canonizat mai ieri. Vivat
intertextul!” Interpretare este şi actul regizoral,
iar piesele lui Cehov au avut parte de variate
astfel de interpretări, fie ele în cheie „poetică”
sau „naturalistă”. Criticul se opreşte îndelung cu
analiza însă asupra metateatrului cehovian,
adică asupra piesei în piesă din Pescăruşul care
surprinde climatul cultural şi artistic din Rusia
contemporană lui Cehov. Dramaturgia
scriitorului rus, în care, precum în viaţă, tragicul
şi umorul se află într-un amestec firesc, lipsite
de delimitări conceptuale, lucrează cu metodele
intertextualităţii şi a permis, la rîndul său,
abordări intertextuale atît în literatură, cît şi pe
scenă. 

Este, ne arată Nicoleta Popa Blanariu, şi
cazul lui Ionesco şi al operei sale. În studiul
Teatrul ca metateatru. Cîntăreaţa cheală „se
piaptănă în acelaşi fel”, iar Lecţia bate pasul pe
loc, autoarea urmăreşte modul în care opţiunea
pentru anumite forme teatrale şi pentru anumite
registre stilistice cuprinde marile dileme ale
secolului al XX-lea. Nu rezolvarea acestora este
urmărită, comicul absurd fiind, asemeni
tragicului, „pur constatativ”. Într-o analiză care
merge spre originile relaţiei tragic – comic pînă
la Antichitate, criticul comparatist ajunge la linia
marilor dramaturgi ai secolului trecut, care se
confruntă cu aceleaşi dileme precum Ionesco şi
care le „rezolvă” prin aceleaşi mijloace: „Vechii
greci «explicau» meandrele vieţii umane prin
destin şi voinţă divină. Pentru moderni, care l-au
prohodit pe Dumnezeu, nu mai este loc de
consolare: impenetrabilă, condiţia umană (le)
pare absurdă”. (Anti)teatrul este mijlocul prin
care Eugène Ionesco cuprinde „impasul
modernităţii”, iar asemeni lui o fac şi Samuel
Beckett, Antonin Artaud, Max Frisch sau Fr.
Dürrenmatt. Dincolo de acest invariant
detectabil la marii dramaturgi ai secolului al
XX-lea, Nicoleta Popa Blanariu expune
intertextul ionescian din Cîntăreaţa cheală prin
raportare la piesa lui Pirandello Şase personaje
în căutarea unui autor. Elementele de intertext
sînt detectate la un nivel de fineţe, printr-o
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analiză minuţioasă a „nervului dramatic” al
celor doi autori: „ruptura de ritm dintre efectul
de amplificare polifonică al vorbirii
personajelor, explozia autorului copleşit de ele şi
acalmia luminoasă de după”, detectarea „unui
relief sonor şi ritmic al textului, perceptibil încă
de la simpla lui lectură”. Situat la un nivel mai
evident, autoarea aminteşte şi de „elogiul prin
antifrază” pe care Ionesco îl realizează cu
Macbeth. Lecţia, pe de altă parte, este văzut
drept „un Pygmalion modern” şi poate fi
interpretat în cheie meta-, dar şi „ca o apologie a
«cruzimii» în arta secolului XX, anticipată de
Nietzsche şi teoretizată de Adorno”. 

Studiile inter- şi multimediale au fost
abordate şi în volumul prim al cărţii în discuţie,
putîndu-se vorbi de un „comparatism în sens
larg” (Marius-François Guyard). Perspectiva
reprezintă interes pentru Nicoleta Popa Blanariu
încă de la volumul Cînd gestul rupe tăcerea.
Dansul şi paradigmele comunicării (2008),
reprezentînd teza sa de doctorat. Dacă primul
volum s-a oprit asupra unor transpuneri în
discurs muzical ale lui Faust şi asupra unei
adaptări „într-o formulă de teatru-dans” a
Furtunii lui Shakespeare, partea a treia a
volumului doi, O poetică work in progress:
spectacolul (post)modern. Contexte
(extra)literare, este dedicată unei serii de
spectacole care au ca principal mijloc de
exprimare dansul. De altfel, chiar în primul
dintre aceste spectacole avute în discuţie, Back
to Zero/ questioning my body (2010), realizat de
Carmen Coţofană, se constată statutul de
„(supra)personaj” al dansului, care se reliefează
odată cu „istoria, practicile şi reprezentările lui –
sedimentare a unor tehnici ale corpului, marcate
cultural şi codificate estetic”. Ceea ce atrage
atenţia Nicoletei Popa Blanariu în cazul multora
dintre spectacolele discutate în acest volum este
chiar raportarea lor intertextuală la o tradiţie a
dansului. Dimensiunea interdisciplinară capătă
amploare în spectacole precum embodied enescu
mix (2013) sau Exil în pămîntul uitării (2009),
ambele avînd drept punct de plecare opera şi

biografia unor personalităţi din afara artei
dansului: pentru primul, cum apare şi în titlu, G.
Enescu, iar pentru al doilea Benjamin Fondane.
În cel dintîi spectacol, dansul, proiecţiile video
şi muzica lui Enescu se unesc în ceea ce
autoarea cărţii de faţă numeşte un „poem
multimedia”. Exil în pămîntul uitării, realizat de
Andreea Tănăsescu, reprezintă „transpunerea
intersemiotică” (Roman Jakobson) a operei
poetului prin intermediul unui „sistem de
opoziţii şi omologii care îşi răspund în multiple
planuri de expresie: sonor, coregrafic, proiecţii
video, cuvinte scrise sau declamate, lumină şi
obscuritate”. 

Nicoleta Popa Blanariu, prin cartea Cînd
literatura comparată pretinde că se destramă.
Studii şi eseuri (Ed. Eikon, Bucureşti, 2016),
încearcă să ofere o imagine revitalizată asupra
literaturii comparate. Cele două volume ale
studiului, Invarianţii, un fir al Ariadnei?,
respectiv (Inter)text şi (meta)spectacol, pun
problema crizei acestei discipline şi oferă soluţii
pentru aceasta, arătînd, pînă la urmă, că este
vorba de o criză de identitate temporară, mai
mult decît una care să îi anunţe sfîrşitul. Studiile
cuprinse în aceste două volume demonstrează că
metodele comparatiste conservatoare şi cele
revoluţionare pot coexista şi că literatura
comparată este o disciplină mereu actuală.
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După cele 12 confesiuni „vinovate”
antologate în volumul din 2018, în Podul cu
vechituri (Humanitas, 2019) Dan C. Mihăilescu
prelungeşte amestecul strălucit de biografie şi
idei care face, de ani buni, stilul şi omul. El e,
probabil, între eseiştii noştri de primă mînă, cel
mai convingător apologet al binomului
inextricabil viaţă-cărţi şi noua sa apariţie nu face
excepţie. Doar că aici, tot mai conştient de
inadecvările la nebunia lumii contemporane şi,
în consecinţă, de reacţionarismul său structural,
autorul îşi defineşte mai intens filozofia retro.
Alcătuit din aproape 40 de scurte texte care au
mai rulat, ca să spun aşa, la radio şi pe bloguri,
volumul se deschide prin schiţa acestei filozofii,
nimic altceva decît tot o confesiune intelectuală
care să lămurească fericita izolare într-un anume
tip de memorie culturală. 

Dan C. Mihăilescu se autoportretizează fără
regret într-un „arheofil”, adică „respectuos
iubitor al trecutului, admirator al celor pierdute,
cultivator al vechimii în toate cele, de la haine şi
mîncare la obiceiuri, valori morale şi
mentalităţi”. Fascinat de pivniţe şi poduri, de
igrasie, praf, rugină, lemn scorojit, cărămizi
lipsă şi strecurarea luminii prin lucarne, de
memorii, jurnale şi corespondenţă, în
detrimentul autorilor recenţi şi superbrenduiţi,
autorul îşi avertizează din start cititorii cu cine şi
cu ce vor avea de-a face: „Vă invit, aşadar, cu
nostalgie boierească, în podul meu cu vechituri,
luminat de cîteva raze de amurg. Sînt de preferat
cei cîţiva porumbei şi şoricei strecuraţi printre
lăzile cu amintiri alarmelor şi claxoanelor de pe

asfalt. În sfîrşit, să nu uităm că vinul e tot mai
bun cu cît este mai vechi”. Arheofilia implică,
desigur, şi admiraţia pentru detenta înapoi şi
pentru gesticulaţia eşecului, glorificat, spre
exemplu, de un Cioran, căci progresul nu e
altceva decît „un nou elan către ceva mai rău”,
iar „românul are geniul de a se realiza cu
precădere în eşec”.

Ce găsim, vasăzică, în „podul” lui Dan C.?
Căzute şi recăzute-n mîini întîmplător
(incursiuni în librării, în biblioteca proprie şi-n
recomandările prietenilor), cărţile par a alcătui,
în mulţimea lor deconcertantă, singurele
însoţitoare ale unei singurătăţi paradoxale pentru
un convivial ca autorul aici discutat. Avem,
aşadar, în periplul său arheofil texte despre
producţia „retro” a ultimilor ani, despre cărţi
apărute la noi în genurile atît de iubite de autor:
fragmente biografice despre anticari, bucoavne
şi autori cunoscuţi in carne (Mircea Zaciu, Radu
Sterescu, Petrică Vasilescu, Arşavir Acterian,
Aurel Cioran, Alexandru Paleologu, Constantin
Noica, Mircea Handoca, Ioan Alexandru, Zoe
Dumitrescu-Buşulenga), eseuri pe teme de
istorie şi artă (Ioana Pîrvulescu, Doina Păuleanu,
Simona Preda, Matei Cazacu, Adrian Majuru),
portrete ale unor cunoscuţi sau citiţi (Teodor
Baconschi, Costion Nicolescu, Victor Ieronim
Stoichiţă, Mihail Manoilescu, Grigore Ghica),
scrisori (Tudor Arghezi, Ion Pillat), poeme
(Barbu Brezianu), volume de evocări (Mihail
Sadoveanu). Trebuie să remarc numărul
copleşitor de recenzii la memorii şi jurnale de
toate categoriile (Irina Procopiu, Mărgărita
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Vulcănescu, Anna Kretzulescu-Lahovary,
Regina Maria, Matthieu Galey, N. Carandino,
Mihai Cantuniari, Sabina Cantacuzino, Sanda
Golopenţia, Mihai Sîrbulescu, Petre Stoica, Ada
D´Albon, Gheorghe Athanasescu, Ileana
Principesa României), aşa cum nu pot să nu mă
opresc la unul dintre biografeme. El nu putea
lipsi dintr-o asemenea antologie, ştiind cît de
vitale-i sînt lui Dan C. culorile, catifelările şi
aromele trecutului.

Mai multe nostalgii, o singură melancolie e,
poate, cel mai frumos text din volum, atît prin
muzicalitatea frazării enumerative (am imitat-o
şi eu mai sus), atît de specifică autorului, cît şi
prin senzorialitatea referenţială, care îmbină
sinestezic pretextele livreşti cu ceea ce, cîndva,
s-a văzut-auzit-atins-mirosit-gustat. Mai întîi,
mărturisirea de top pentru un pasesit
programatic, afin cu un Alexandru Paleologu, de
la a cărui carte porneşte testimoniul: „Unul
dintre avantajele de a fi trecut de 60 de ani e că
ai tot timpul să pescuieşti în bibliotecă după cărţi
de recitit”. Apoi, valul de amintiri din copilărie
şi, în consecinţă, valul de nostalgii, din care cea
mai dragă îi e aceasta. „Născut fiind iarna, în
legendarul decembrie ´53, cu nămeţii
bucureşteni de doi-trei metri, am rămas captiv
suitei ninsoare-sobă-Sf. Nicolae şi bradul de
Crăciun. Scîrţîitul zăpezii sub talpa bocancilor,
fumul ieşit pe hornuri, cojile de portocale puse la

uscat pe sobă, spartul lemnelor, urmat de trasul
scăunelului în faţa sobei, în jurul căreia
imaginam mari bătălii planetare”. „Jubilaţiile
senzoriale” continuă cu „miresmele ploilor de
vară” şi cu „mersul cu tălpile goale prin nisipul
încălzit de lîngă prispă”, cu „ritualul hipnotic al
bunicului arhitecturînd borcanele cu murături,
savanteria acelui puzzle colorat cu gogonele,
morcovi, leuştean, albitură şi usturoi”, cu
„monumentalele platouri cu colivă” şi
concursurile de mîncat „moscove şi violete,
amandine şi jofre, plus nenumărate baclavale”,
cu femeile care aduceau la oraş lapte, brînză,
ouă, peşte şi verdeţuri şi cu nostalgiile
meseriilor pierdute azi, dar strigate în gura mare
pe străzile Bucureştiului, odinioară. Şi, la final,
cu înţelepciunea înduioşată tanatic a iniţiatului
în toate cele ale trecutului: „Cu speranţa că
aceste nostalgii şi această melancolie să nu-mi
impună chiar «preştiinţa sfîrşitului», îmi îngădui
să-i compătimesc părinteşte pe cei care nu
dispun de astfel de vechituri în podul
memoriei”.

Un volum deopotrivă intelectual şi afectiv,
deopotrivă biografic şi literar, deopotrivă despre
sine şi despre alţii, asta e noua carte a lui Dan C.
Mihăilescu. Ca de fiecare dată, ea seamănă cu
un dans complicat şi pasional printre rafturi de
bibliotecă şi se citeşte cu mare încîntare.
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Ce poate fi „hermionul”? Denumirea
provine, după toate probabilităţile, din mitologia
greacă, unde desemna un personaj feminin:
Hermiona/ Hermione a fost fiica lui Menelaus,
bazileu al Spartei, şi a soţiei sale, Elena, ambii
fiind cunoscuţi de la Homer încoace drept
principali protagonişti ai declanşării războiului
troian. Elena, celebră prin frumuseţea ei, fusese
dăruită lui Paris, unul din cei cincizeci de copii
ai lui Priam, regele Troiei, ca răsplată din partea
Afroditei, zeiţa frumuseţii şi a dragostei. Paris
fusese ales arbitru pentru a tranşa rivalitatea
dintre trei mari zeiţe olimpiene: Atena, Artemis
şi Afrodita. Miza: care dintre ele era cea mai
frumoasă? Chipeşului tînăr troian i s-a înmînat
un măr cerîndu-i-se să-l arunce spre zeiţa pe care
o găsea el cea mai strălucitoare. A aruncat mărul
spre Afrodita care i-a dăruit-o samavolnic pe
Elena, răpită şi adusă la Troia ca iubită a lui
Paris. Mărul cu pricina a devenit „mărul
discordiei” deoarece a stîrnit intempestiv gelozia
celorlalte două zeiţe care i-au învrăjbit pe ahei şi
pe troieni, încăierîndu-i într-un război ce a durat
zece ani. Hermione/ Hermiona este versiunea
feminină a numelui Hermes, mesagerul zeilor şi
patron al neguţătorilor. Din perspectivă
mitologică, denumirea este deci dublu
stratificată semantic. O a treia semnificaţie
trimite spre „pămînt”, „pămîntesc”. În perioada
modernă numele Hermionei a căpătat o oarecare
răspîndire apărînd într-o piesă a lui Shakespeare
– Poveste de iarnă – şi într-un roman al lui
Walter Scott. Recent, Hermione a fost dat unui

personaj din filmul Harry Potter. Numele
complet: Hermione Jean Granger. Ca
prenume, Hermione este mai frecvent în
mediile anglo-saxone. Denumirea este
întîlnită şi la Atena, însă cu totul alt rost,
într-un fel amuzant – desemnează un
restaurant din cartierul vechi Plaka (în
greaca contemporană: „Ermeion”). A nu se
confunda Hermion cu Muntele Hermon,
parte a Munţilor Antiliban, munte biblic ce
se întinde din Siria, prin Liban, pînă pe
Înălţimile Golan.

Hermion, în variantă masculină
articulată (Hermionul) este titlul unui
roman copios semnat de Iancu Tănăsescu
(Editura MJM, Craiova, 2017). Copios
mai întîi fiindcă însumează 490 de pagini.
Copios în al doilea rînd fiindcă este un
roman structurat pe multiple planuri, aproape
sufocate de expuneri savante, dezbateri, analize,
ipoteze. De aici obscuritatea discursivă, pîndită
de riscurile incoerenţei narative, dar nu
naraţiunea este în principal urmărită în lunga şi
sinuoasa desfăşurare textuală. Iancu Tănăsescu
nu se află la singura încercare de acest gen.
Războiul de şapte zile, publicat tot în 2017 la
aceeaşi editură craioveană, în acelaşi format, cu
o copertă aproape identică grafic, se doreşte a fi
un roman al timpului pierdut. Ceva în spiritul lui
Marcel Proust şi nu neapărat al Noului Roman
francez, cum s-a pretins. De altminteri, stilul lui
Iancu Tănăsescu, arborescent, complicat, se
aseamănă ca structură a frazei cu cel proustian.
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Surprinzător de prolific în ultimii doi ani,
Iancu Tănăsescu publică nu mai puţin de şase
cărţi: în afară de cele două romane menţionate
anterior (2017), în 2018, tot la Editura MJM,
apar: Rebelii în stradă, Neguţătorul de iluzii,
Fuga de împărăţii şi Îngerul orb. Preocuparea
pentru mitologie şi existenţial, vizibilă în
Hermionul, este mai veche – în anul 1999, Iancu
Tănăsescu publica volumul Mitologia fiinţei. În
referinţele critice, nu prea numeroase, unii
autori, pornind probabil de aici, trimit către
existenţialism, pe cîtă vreme e vorba, de fapt,
doar de existenţial şi nu de existenţialism ca
sistem filosofic cu influenţe sensibile în proza
autorului în discuţie. Este puţin acceptabilă şi
trimiterea către absurdul existenţialiştilor,
gînditori şi scriitori, ca şi spre absurdul kafkian,
precedent al celor dinainte. Într-o analiză critică
a Hermionului absurdul contează cel mult ca
referinţă generală, lăsînd spaţii mai largi pentru
straniu, misterios şi mitologic. Morala şi
credinţa se situează în apropierea acestora, atît
ca mize cît şi ca elemente fondatoare. Intenţiile
prozatorului sînt multiple – el creează mai multe
personaje simbolice pe care le implică în acţiuni
diverse şi fără legătură aparentă sau imediată
între ele, ceea ce duce la un parcurs epic
fragmentat, cu întreruperi, lipsit de o finalitate
clară. Voit sau nu, acest fapt contribuie la
obscurizarea romanului, nu neapărat pe placul
cititorului aflat în căutarea epicului şi nu a
lungilor excursiuni discursive:

„Trecuseră, după, mai multe nopţi şi zile
întunecoase, în care doar mirosul de mîncare şi
de transpiraţie amintea că acest spaţiu este
locuit, oamenii treceau în linişte de la una la alta,
supuşi apăsării tainelor pe care le slujeau. Zidul
mănăstirii era strălucitor, iar vegetaţia din jur
viguroasă. Ervin recunoştea că cineva i-a
insuflat formarea sa după reguli absolute, atîta
timp cît credea în divinitate şi afirma că a
întîlnit-o în împrejurări grele. Într-o zi de iarnă,
după ce frigul şi ceaţa îl subjugaseră la
rugămintea lui, într-o clipă s-a luminat, iar altă
dată, cînd a simţit nevoia că pămîntul avea

nevoie de ploaie, din senin au căzut picături ca
printr-un ciur mărunt. Cum să poţi împlini starea
absolută, dacă te înstrăinezi de divinitate într-o
clipă şi cum să crezi că nu o vei întîlni dacă
urăşti diabolicul, păcatul, trîndăvia. Raţiunea şi
imaginaţia nu pot crea o realitate stabilă,
depăşită doar de negaţie, dar nu garantează
trăirea reală, în exprimarea rudimentară a
intereselor, în tendinţa de a acapara puterea şi
averea, în incapacitatea de a te domina în faţa
reacţiilor instinctuale, care depind de energia
biologică, de tragismul trupului...” (Hermionul,
p. 15).

Cît de repede vrea autorul să se explice, să se
apropie de multele idei care-l bîntuie se vede din
aglomerarea lor, din disparitate şi din asocieri
neaşteptate şi în general nepotrivite. După o
expeditivă, dar totuşi sugestivă descriere a
mediului, unul monahal, este nominalizat şi
personajul, Ervin, care gîndeşte, meditează, însă
nu acţionează şi nu dialoghează decît rareori.
Atunci cînd intervin dialogurile în cuprinsul
cărţii ele sînt brusc şi nejustificat abandonate,
fără a fi duse pînă la capăt. Cursivitatea,
coerenţa ideilor ar fi de aşteptat într-o frază
pecum ultima din citatul de mai sus. Raţiunea şi
imaginaţia, facultăţi psihice complementare, sînt
însă neputincioase în tentativa de a „crea o
realitate stabilă”, de a garanta „trăirea reală”, din
nebăgare de seamă avînd scopuri contrare
neprihănirii vieţii mănăstireşti – „exprimarea
rudimentară a intereselor” şi „tendinţa de a
acapara puterea şi averea”. În fond e vorba de
„incapacitatea de a te domina în faţa reacţiilor
instinctuale, care...”. Totul sfîrşeşte într-o
confuzie generală, cititorului nemairămînîndu-i
decît să creadă ce vrea, să înţeleagă ce poate, sau
să treacă cu vederea astfel de digresiuni. Apropo
de spaţiul mănăstiresc, prin specific şi reguli un
spaţiu închis, acesta îi evocă autorului spaţiul
mănăstirii Brîncoveni din judeţul Olt, unde
înaintaşii lui au avut domenii întinse. În
Hermionul şi nu numai aici este menţionat
ţinutul denumit Brancovia, de fapt locul natal şi
de recluziune al lui Iancu Tănăsescu, după cum
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singur o spune în autobiografie. Spaţialul din
roman este diferit aproape de la un episod la
altul: mănăstirea, atelierul unui artist, cabinetul
mareşalului (al unui mareşal care poate fi Ion
Antonescu), o pădure şi un rîu unde este
amplasată o unitate militară în timpul războiului
antisovietic. Temporalitatea este, ca şi spaţiul,
vag precizată – cînd vremurile dintre cele două
conflagraţii mondiale, cînd războiul propriu-zis,
cînd o imprecisă contemporaneitate, cînd o
situare în atemporal. Coordonatele nefixate
distinct lasă loc unui aer oarecum misterios ce
învăluie relatarea ca atare. Amintirile, uneori
mimate, alteori resorbite în fabulaţie, ficţiunile
şi componenta fantezistă creează un melanj
bizar şi totuşi seducător pe alocuri. Fanteziile
plăsmuite de Iancu Tănăsescu în Hermionul stau
alături de tentantele cufundări în spiritual, în
stări de devoţiune, creştină fără îndoială, ceea ce
a atras din partea unor critici etichetarea de
scriere cu caracter mistic. Ori „tăietura mistică”
este detectabilă, cum crede eminescologul N.
Georgescu, dar aceasta rămîne mai degrabă o
invitaţie la visare decît la reflecţie. Între ele –
inserţiile moraliste şi moralizatoare, chiar
gnomice, spre care autorul are o autentică
aplecare.

„Purtînd, fără să se tulbure, crucea răbdării,
prinţul a înţeles că trebuie să-i întărească pe
tineri în credinţă şi răbdare, pentru a-şi trăi
destinul ales, dar şi impus de ceva mai presus de
împrejurări. 

«Trebuie să depăşească tulburările copilăriei
comune tuturor», gîndea prinţul.

[…] Spiritul nu poate fi de folos omului care
nu vrea să iasă din fundătura plăcerilor, a
patimilor disperate pentru că trupul se minte pe
sine şi cade pradă ispitelor, iar idealul spre care
a tins se opreşte mai înainte de a cunoaşte
durerea, după ce s-a lepădat de înţelepciune.
Îndurarea suferinţei împotrivirii de-o clipă duce
la căderea în nevindecarea trupului lacom, ales
de infernul poftelor şi a[l] sufletului, lăsat în
paragina desfrîului cărnii, care suferă pentru că
este încercată de suplicii, defăimată şi prigonită

în focul trădării” (op. cit., p. 233).
Se întîlnesc destule astfel de pasaje ce

seamănă cu veritabile predici mustrătoare
adresate generic păcătoşilor. Prinţul însuşi,
căruia i se atribuie diferite virtuţi şi misiuni în
roman, este adus în postura de predicator şi de
preceptor: 

„Neobosit şi capabil să-şi cheltuiască forţa
doar pentru a fi înţeles, prinţul uita (în mod
inconsecvent, n. m., I. L.) că în orice spirit
intervine ambiţia de a fi respectat şi mai puţin de
a fi îndreptat, pentru ca, după un timp, să caute
alte temeiuri de îngăduinţă: exemplul
strămoşilor, al celor care ştiau pînă unde ţine
suferinţa şi de unde începe nobleţea firii, pentru
că se regăsiseră în clipa tămăduirii ca spirite
alese, sub marile drame ale timpului. Orice
cuvînt trebuie să-şi facă rădăcini în carnea
trupului izgonitor şi strîngător de proteste pentru
a deveni un căutător al privilegiului de a împlini
viaţa” (ibid., p. 233-234).

Prinţul este un fel de personaj exponenţial:
cult, înţelept, iniţiat în anumite taine, bun
psiholog şi strateg, cu experienţă de viaţă, el „...
ştia sensul cuvintelor, le probase în emoţiile
trăirii, obişnuindu-se să reconstituie chipurile
unor oameni după fragmentele de cuvinte:
poziţia ochilor, forma corpului, urechile, nasul,
fruntea şi bărbia.” (ibid., p. 234). Misteriosul
prinţ cunoştea atîtea secrete că se pare că nici
fiziognomonia lui Lavater nu-i era străină.
Prinţul este un personaj generic, ca şi
războinicul, comandantul, artistul şi monahul.
Aceste personaje „indică”, după criticul Lucian
Gruia, „tipologiile umane reprezentative, dar
nemîntuite.” Reprezentative da, însă cum adică
„nemîntuite”, fiind vorba de un simplu concept
de teorie literară! Pe lîngă ele, în roman apar şi
personaje purtătoare de nume, unele stranii:
Ervin, David, Natalia, Eber, Gubrian, regina
Elena şi Mihai (ultimii doi fiind doar menţionaţi
în diverse comentarii), dar şi altele, fără să le fie
specificate numele: mareşalul, colonelul român,
colonelul neamţ etc.

Într-o analiză critică mai detaliată prinţul (un
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alter ego al autorului?) merită o atenţie specială.
Către sfîrşitul romanului îl regăsim în postura de
conducător de oşti, dar în nişte împrejurări
bizare. O unitate militară – batalionul
„cruciaţilor” – ce nu primise încă botezul focului
este staţionată strategic într-o pădure, lîngă un
rîu. Prinţul, al cărui prestigiu nu le era străin
soldaţilor, o comandă într-o manieră atipică: e
apropiat de ostaşi, vrea să-i ferească de
confruntări directe cu inamicul, le vorbeşte în
mod elevat, are discuţii îndelungi cu subalternii,
cu Eber şi cu trimişii mareşalului veniţi să
verifice situaţia din teren a unei unităţi
considerată pierdută, abandonată în necunoscut
de către corpul de comandă. La un moment dat,
cînd militarii se pun în mişcare pentru a evada
din zona de captivitate autoimpusă, se petrec
nişte evenimente ce contrariază: sînt făcute
prizoniere alte două unităţi ce se mişcau în
derivă prin zonă: o unitate română a „armatei
regale” (din care făcea parte şi batalionul
comandat de prinţ) şi alta germană, aliată a
românilor pe frontul din răsărit. Urmează nişte
negocieri la fel de ciudate şi contradictorii
pentru ca, finalmente, după schimbări bruşte de
situaţie, celelalte două unităţi să accepte starea
de prizonierat. Relaţiile de comandă sînt
ambigue, fiind obiectul unor translaţii inexact
motivate şi, în consecinţă, stîrnind agitaţie şi
nesupunere. 

„În acelaşi timp, soldaţii prinţului şi cei din
armata regală păreau destul de tulburaţi, acum
cînd nemţii se retrăgeau din proprie iniţiativă,
fără să suporte nicio consecinţă, ba chiar se
predaseră, pentru a fi siguri că vor fi apăraţi de
alţii, fără a fi simţit condiţiile grele,
defăimătoare, ale războiului, deşi erau implicaţi
în el. «De ce nemţii pleacă fără pedeapsă, iar pe
noi ne împuşcaţi?», ţipau ei. «De cînd răzvrătiţii
se bucură de un respect atît de mare, iar noi
paznicii plătim cu carnea exaltarea
comandanţilor?» Prinţul mergea tacticos, cu
paşii mari, eleganţi, spre cei mai turbulenţi
soldaţi, cerîndu-le pe un ton politicos, dar sever,
să nu se lase orbiţi de furie şi de instincte rebele,

care sînt stăpînite de forţele întunericului” (op.
cit., p. 431-432). 

La sfîrşit, indisciplina, dezordinea şi
dezertările încep să destabilizeze oştirea
prinţului. Războiul nu mai putea continua în
condiţii cumplit de grele: gerul năprasnic,
abstinenţa îndelungată, penuria de toate felurile.
Soldaţii îşi luau singuri porţia de libertate,
evadînd în sate în căutare de femei. Unii nu se
mai întorceau, murind îngheţaţi sau ucişi de
bărbaţii unora dintre acele femei. Războiul
trebuia să capituleze din nevoia de renaştere, de
iubire, de procreare, de reconstrucţie. 

„La începutul lunii aprilie, într-o după-
amiază nefiresc de caldă, după ce soarele roşu
deschis, mare cît roata tunului, refuza să apună,
determinîndu-i pe toţi să creadă că divinitatea a
dat semnul schimbării lucrurilor, prinţul a decis
ca soldaţii să confecţioneze chirpici din argilă şi
paie, o cărămidă care urma să se usuce la soare,
iar cînd dealul se umpluse cu o mulţime de stive,
în luna iunie, a ordonat demontarea covercilor şi
construirea unor case cu două încăperi, lipite
două cîte două. Ştia că pădurile erau pline de
femei care părăsiseră satul...” (ibid., p. 457-
458).

Parafrazînd după o piesă de teatru cîndva
celebră, războiul Troiei a avut loc – istoria se
repetă, cum bine se ştie – iar Hermion, fiul
anticei Hermiona, fiica Elenei şi a lui Menelau,
şi-a îndeplinit teribila misiune, asemenea
înaintaşilor săi. „Metafizica” morală a
romanului scris de Iancu Tănăsescu are, desigur,
şi funcţie de avertisment ivit din tenebrele unei
lumi actuale şi totuşi vechi, neschimbată în
greşelile şi păcatele ei, neîmblînzită prin spiritul
veghetor dar, din nefericire, inofensiv.
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Sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului XX impuneau, în poezia italiană, un termen
rămas şi astăzi cu slabe ecouri în spaţiul românesc, şi
anume il crepuscolarismo, derivînd din titlul pe care
criticul Giuseppe Antonio Borgese îl dădea articolului
său publicat, în 1910, în revista La Stampa pentru a
denumi, printr-o sintagmă precisă, lirica unor autori
greu de înseriat pe-atunci, precum Marino Moretti sau
Carlo Chiaves. Poesia crepuscolare este în fapt
certificatul de naştere al mişcării în interiorul căreia
gravitează numele sonore din aşa-numitul grup roman
avîndu-l drept vîrf de lance pe Guido Gozzano, căruia
i se alătură Tito Marrone, Sergio Corazzini şi, pentru
o scurtă perioadă, Aldo Palazzeschi, unii dintre ei
aduşi şi în spaţiul literelor româneşti graţie
traducerilor lui Marin Mincu. Metafora folosită de
criticul italian indică, după toate datele de care
dispunem, pentru prima dată o categorie literară care
în fond se distinge nuanţat atît de tendinţele
avangardiste, cît şi de cele expresioniste ce domină
peisajul modernismului poetic european: o categorie
care corespunde unei stări de fapt genuine, de tip fin
de siècle, ai cărei poeţi sînt „blestemaţi” să exhibe
noul spleen, împrumutînd din melancolia şi trăirile
limită ale simboliştilor, dar şi din extazul suprarealist,
totul sub semnul unor vremuri care apun şi deschid,
implicit, calea noului ev.      

O mişcare asemănătoare întrucîtva la nivelul
temelor şi al registrelor stilistice or al eliberării
poemelor din chinga prozodică tipică epigonismului
mediocru s-a putut cristaliza, deşi a rămas la nivelul
unei minorităţi aproape bagatelizate de istoria şi critica
literară, sub nucleul patronat de Garabet Ibrăileanu la
revista Viaţa românească, între anii 1911, cînd criticul
ieşean îl aduce în provincie pe George Topîrceanu,
propunîndu-i să devină secretar de redacţie aici, şi
1919-1924, acesta din urmă marcînd apariţia,
respectînd opţiunile integratoare ale poetului, a

volumului Strofe alese. Balade vesele şi triste.
Acesta cuprinde texte care aparţin unor vîrste de

creaţie diferite şi care mărturisesc, prin urmare,
obsesii tematice variate, dar într-un chip stilistic
relativ unitar. Volumul instituie, tindem să credem,
punţi de legătură, la o distanţă nu foarte mare în timp,
ci suficientă spre a lăsa loc asimilărilor creatoare, cu
lirica poeţilor crepusculari italieni şi, prin extensie, cu
ceea ce am putea numi crepuscularism în genere.
Poetul Baldelor vesele şi triste, cu tot escapismul său
în literatură, unde se refugiază din faţa cotidianului
adumbrit de tristeţi provinciale, subsumează atît un
imaginar în esenţă decadent (pentru a transfera, în
actualitatea limbajului, o anumită nostalgie care-l
roade faţă de timpul abia trecut, dar şi o doză de
paseistă neîncredere în prezentul violent, al
industrializării forţate, căci avangardiste în poezie),
cît şi forme de expresie hibridă. Apropierea faţă de
acest curent care stă, după expresia lui Marin Mincu
din Antologia poeţilor italieni, ,,cu un picior într-un
secol şi cu unul în celălalt” se petrece, la Topîrceanu,
şi prin amestecul discursurilor şi cochetează parodic,
cu toate tipurile de literatură pe care poetul le
îndrăgeşte: căci el parodiază magistral, chiar şi atunci
cînd încearcă să fie riguros şi să se ia în serios, toate
tipurile de discurs liric pe care le îndrăgeşte, de la
formele baladeşti ale literaturii populare, trecută prin
filtrul cultismelor rafinate, simboliste şi
macedonskiene, pînă la capodopere eminesciene
consacrate şi, în fine, pînă la Divina Comedie coborîtă
în infernul criticilor de provincie...  

Totuşi, gîndirea metaforică şi mai totdeauna
parafrastică a lui George Topîrceanu este pusă la lucru
într-un chip cu totul diferit, neobişnuit am zice. Căci
(pentru a parafraza cîteva din titlurile ce se succed în
broşura cu coperte modeste, peste care titlul în relief
se aşază parcă desenat cu peniţa înmuiată în secolul al
XIX-lea) în toate baladele sale, care sînt tot atîtea
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porţi de pătrundere în nocturna fiinţă abisală, se
citeşte în primul rînd o bogăţie de trăiri opuse
asumării realului, apoi o întoarcere asumată la temele
romantismului, chiar dacă pe alocuri luat în răspăr,
dar şi la decorativul şi peisagistica de factură
simbolistă. 

Putem, într-adevăr, decela, din universul  acestor
pagini, întocmai bogăţia lăuntricului crepuscular
aparţinîndu-i omului care, din modestia şi
singurătatea odăilor sale înghesuite, îşi scrutează cu
interes faptele interioare nu pentru a se redescoperi, ci
pentru a-şi pregăti, cum scria Lucian Blaga, „marea
trecere”. Întoarcerea la formele prozodice dificile
transmite cu precădere un sentiment al finitudinii, iar
nu al finalităţii (pe care o consideră irealizabilă),
Topîrceanu este şi el un soi de sceptic mîntuit ca
Guido Gozzano sau Corrado Govoni. Notele
simboliste se îmbină abil în lirica lui cu posibilitatea
deschiderii către un suprarealism neaşteptat; poemele
antamează reverii ale sinelui, asociind interioritatea
trăirii propriului declin cu prezenţa anotimpurilor
carcerale, toamna sau iarna. Citim, de pildă, în
poemul Noapte de iarnă: ,,Iarna!... Iarna tristă-
mbracă/ Streşinile somnoroase,/ Pune văl de
promoroacă/ Peste pomi şi peste case./ Scoate-o lume
ca din basme/ În lumini de felinare –/ Umple noaptea
de fantasme/ Neclintite şi bizare./ Din ogeagul de
cărbune/ Face albă colonadă/ Şi pe/ trunchiuri negre
pune/ Capiteluri de zăpadă,/ Iar prin crengile cochete/
Flori de marmură anină, –// O ghirlandă de buchete/
Care tremură-n lumină./ Reci podoabe-n ramuri
goale/ Plouă fără să le scuturi,/ Ici, risipă de petale,/
Colo, roi uşor de fluturi...”. În acest peisaj, omul se
face din ce în ce mai mic şi începe să se asemene cu
ipostazele testamentare din poezia lui Villon, în
vreme ce nostalgia poetului pentru timpul din urmă e
tot mai evidentă: ,,Visător şi lung priveşte/ Casele de
peste drum:/ Poartă mică... pomi în floare.../ O
fereastră luminată.../ Streşini albe de ninsoare.../
Toate-i par ca altădată!”.

În alte părţi, închiderea în sine este provocată, ca
în poemele bacoviene, de notele muzicale ale
melancolicei toamne, care deşteaptă porniri
autodistructive şi conturează o experienţă poetică
inedită, desprinsă de liniile mari ale consacratei
tematici interbelice, aşa cum se întîmplă într-o nouă
Noapte de toamnă: „Dormi, iubire dulce!.../ Numai eu
întîrziu, singur pe cărare,/ Farmecul acestei clipe
călătoare.../ Gîndurile mele vin să te deştepte,/ Din
pridvorul tainic să cobori pe trepte./ Să cobori în

toamna limpede şi rece/ Şi, visînd cu mine clipa care
trece,/ Să-mi sporeşti tristeţea ceasului tîrziu/ Cînd,
străin de tine, sufletu-mi pustiu/ Va porni zădarnic,
rătăcind pe drum,/ Să sărute urma paşilor de-acum”. 

Ca şi la crepuscularii italieni, care-şi scriu
poemele în contra curentului, polemizînd cu lirica
estetă şi vitalismul puternic încărcat de senzualitate al
lui Gabriele D’Annunzio, Topîrceanu îşi
conştientizează îndepărtarea de ceea ce s-ar putea
numi, raportat la concepţiile timpului, o poezie cu
tradiţie măcar în receptarea imediată, dacă nu pe
termen lung. Ambiţiei de a-şi găsi propria voce şi de
a o singulariza numai timpul i-a fost potrivnic. Căci
textele sale, la fel ca eul care le-a devenit prizonier şi
mărturisitor, descriu şi se susţin prin anatomia
aspectelor banale, rutiniere, prin cuprinderea, în
capsula unor structuri frastice de care-ţi aduci aminte
cu uşurinţă, a vieţii majorităţii, a vieţii oraşului mare
şi a Lumii care apar în acest volum şi care nu pot fi
căutate altundeva decît în spaţiul pitoresc sau
maladiv, în orice caz destinat contrariilor, al marelui
oraş. Care, după indicii săi permanenţi, teii, lenea,
lenile (interesantă ambiţia pluralului!) şi răspîntiile,
nu poate fi altul decît Iaşul. Iaşul crepuscular, adus
mai aproape de cititorul timpurilor noastre, prin
scrierea baladelor în tonalităţi elegiace sau sprinţare.

Versuri precum cele citate mai sus pot fi lesne
înseriate în linia unei poetici a urbanului pe care o
cultiva, odinioară, printre alţii şi Corrado Govoni: o
poezie dinamică, aflată în perpetuă mişcare,
asemenea roţilor de tren pe care adeseori şi cu efect le
invocă poetul ferrarez, unul dintre reprezentanţii de
seamă ai crepuscularismului italian. Autodidact,
acesta îşi publica prima carte în 1903 la Florenţa, dînd
apoi, cu o ritmicitate demnă de invidiat, Armonia in
grigio et in silenzio, apoi Fuochi d’artifizio (1905) şi
Gli aborti (1907), volume în care „prozaicitatea
căutată şi ironia intimistă” atestă un fapt, reţinut şi la
noi de traducătorul său în limba română, Marin
Mincu, care îl apropie de poetul român:
„crepuscularismul lui Govoni ar deriva dintr-o poetică
a sufletului”, de care creatorul nu se dezice nici în aşa-
zisa etapă futuristă debutînd în 1915 (cum nu o face
nici autorul român), etapă în care „noi sînt doar
dinamicitatea versului liber şi vitalitatea
caleidoscopică a imageriei”. 

Înrudirea dintre lirica lui Topîrceanu şi marea
lume a poeziei italiene se probează uşor, dacă e să
invocăm aici, unul dintre cele mai cunoscute şi
apreciate poeme ale autorului ferrarez, şi anume
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Lucrurile ce alcătuiesc duminica. Acela ne livra din
start, pus sub semnul punctuaţiei sumare şi al frazei
eliptice, un tablou (sau, în spiritul vremurilor
surprinse acolo, mai degrabă o fotografie) în care
rimele, absente, sînt compensate de tot atîtea
instantanee, desprinse din depozitarul unui
retroproiector şi pregătite pentru aviditatea cititorului
de a descoperi noul, ascunzişurile junglei urbane, din
care fac parte: „Soarele-n praguri./ Faţa de masă cea
nouă./ Oglinzile în camere./ Florile în glastre”. Din
metropola fatidică încă nu a dispărut chiar orice urmă
de umanitate sau de frumuseţe, fiindcă aici coexistă
vagabondul ce face să plîngă armonica şi strigătul
hornarului, pomana-mpărţită, zăpada, canalul
îngheţat şi, nu în ultimul rînd, sunetul clopotelor
(s.n.), dar un sunet care anunţă că viaţa şi moartea îşi
dau mîna şi duc mai departe tradiţiile perimate către
evul industrializat, care adăposteşte deopotrivă
„Femeile îmbrăcate în negru./ Cele împărtăşite./
Sunetul alb şi negru al pianului./ Surorile albe
bandajate ca nişte răni./ Preoţii negri. […] Plimbările
îndrăgostiţilor./ Plimbările bolnavilor”. Este o poezie
care se scrie mai degrabă cu privirea decît cu pixul şi
care te atrage în jocul ei, invitîndu-te la o liniştită,
resemnată, vîrstnică aproape contemplaţie, din care te
trezesc doar copiii ce se joacă pe stradă cu cercul şi
cojile de aur ale portocalelor pe trotuar (s.n.).

În cazul poetului italian, ca şi în cazul celui
român, elemente specifice parnasianismului
invadează acest modernism in nuce, de vreme ce
întreaga lume citadină pe care Govoni o eternizează
atît de exact în rîndurile sale e dominată nu de
omenesc, cum ne-am aştepta în cazul unei lirici
îndatorate citadinului, dimpotrivă, se alcătuieşte ca un
conglomerat abstract în care intră, deopotrivă, ultimul
fulger, topoganul de sticlă al curcubeului, briza,
ghirlandele de iederă, o balerină de parfum, un liliac
de noapte (s.n.) şi în care se intră „pe o şină de tren în
fugă/spre un oraş cenuşiu/ cu case peticite/ sub
vechile umbrele/stricate ale acoperişurilor”. Iar atunci
cînd omenescul este şi el invitat să participe la fiesta
mundană, acesta ia aproape întotdeauna formă
feminină, farmecă şi seduce prin trupeşe, trufaşe
iluminări în obscuritatea rutinieră a fiecărei zile, ca în
poemul Împotriva curentului ca păstrăvii blonzi ce
înfăţişează o ghiduşă urmărire a muzelor care, la
rîndul lor, îl vor urmări pe meditativul poet:
„Împotriva curentului ca păstrăvii blonzi/ tăiau
mulţimea citadină/ două puştance de-o frumuseţe

obraznică./ Curioase îşi lipeau mutrişoarele/ izmenite
cu pudră, ici de-un acvariu/ de lux cu valuri dormind
în vraf/ de stofe pentru ţipari şi languste/ ici acolo de-
o vitrină scînteind de ciorapi,/ canafuri de ciulini roşii
pentru conduri/de Cenuşăreasă, sclipici şi
argint/pentru carneţele de bal. Cotiră/ deodată şi una
se-aplecă ascunsă/ de neliniştita-i tovarăşă să-şi
prindă la loc/jartiera la jumătatea coapsei goale./ Le
absorbi curentul citadin./ Revăd mereu strada
iluminată/ de-acea fulgerare a cărnii feminine/ în
marmora ploii de septembrie”.

Topîrceanu propune o poezie a oraşului mare şi
fremătînd de viaţă, uneori pulsatil, alteori ostil, uneori
antimetafizice şi alteori exploziv, dispersîndu-se în
peripatetice contemplări ale lumii şi ale personajelor
ei bizar colorate. Ca şi la Govoni, în strofele dedicate
urbanului, cu a lui colorată şi adesea mizeră lume de
sărmani, muzicalitatea reiese tocmai din suprimarea
eului. Un fapt similar fusese remarcat de Marin
Mincu prin trimitere la aceiaşi crepusculari despre
care am vorbit pînă acum. Un procedeu antiretoric,
motiv pentru care „discursul poate capta infinit mai
adînc viaţa obiectelor, adică poate provoca acele noi
conexiuni prin care realul este obligat să producă
sens; de la solilocviul personal (şi adesea intimist), se
trece la descrierea impersonală a spaţiului
interior/exterior şi se constituie concomitent dîra
narativă a discursului poetic”. Poezia capătă, în Strofe
alese. Balade vesele şi triste şi un chip... prozaic...
Autorul român căută şi el un vers care să evadeze din
constrîngerile metricii tradiţionale şi să ambiguizeze
voit discursul, jucîndu-se constant cu rima, ritmul şi
chiar semnele de punctuaţie. Putem totuşi vorbi
despre un crepuscularism soft, dublat de escapsimul
în livresc întrucît, sub aspect prozodic, Topîrceanu nu
exclude în totalitate formele aulice, clasice. Interesul
pentru sincretismul formelor este o constantă a
scriiturii sale, demonstrabilă în poeme prin alternanţa
versurilor scurte şi lungi, prin grija pentru rima
internă şi cezura marcînd întotdeauna apariţia noii
idei poetice. La finalul poemelor, bufonul nu mai rîde
însă, se deghizează în shakespearianul teatrum mundi
din căsuţa sa cu greu dobîndită din dealul Copoului,
îşi ia rămas-bun de la o anume cucoană, numai de el
şi de monografii lui ştiută, îţi ia, mai apoi
geamantanul şi iese din scenă, împărtăşindu-ne, din
tristeţea lui provincială, un strop de imaginaţie cît să
ne ajute să supravieţuim în timpuri ostile faţă de
Poezia cu majusculă!
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Cei patru ani de tăcere editorială i-au fost
prielnici scriitoarei Cela Varlam (premiul pentru
debut al USR, 1998, pentru volumul „Trec
rînduri rînduri muritorii”). Dovadă stă noul
roman Muşcînd din moarte ca din ciocolată (Ed.
Cartea românească, 2015, 324 p.), ce poate fi
cotat printre cele mai valoroase cărţi publicate
după 1990, şi cînd spunem asta o facem din mai
multe puncte de vedere: deschiderea şi tematica
sa europeană, (acţiunea are loc majoritar în afara
teritoriului naţional), felul rarisim al autoarei de
a se reinventa de la roman la roman şi de a se
infiltra discret în intimitatea fiecărui personaj,
scriitura fascinantă prin limpezime şi seducţie
(vrajă) stilistică, fără a fi calofilă, ci dimpotrivă,
mai suculentă şi mai firească în sensul renunţării
la oarece pudibonderii, patetism şi tentaţii
livreşti reperabile în alte scrieri. Citindu-l, ne-
am amintit de calităţile prozelor
contemporanilor Filip Florian, Dan Stanca,
Octavian Soviany sau Gheorghe Crăciun:
impecabilă naturaleţe a dicţiei, profunzime
analitică, debordantă şi plastică imaginaţie
epică. 

Neafiliată vreunei facţiuni a obştii noastre
ireversibil divizate pe empatii oculte, sîntem
aproape constrînşi să-i apreciem discreţia
invidiabilă, am zice, faţă cu zbuciumul marilor
bolnavi de vanitate; prevalîndu-se de un lobby
concertat, tenace, privilegiaţi politic,
administrativ sau editorial, traduşi în zeci de
limbi străine cu concursul necondiţionat al ICR,
multipremiaţi în ţară şi străinătate, propuşi chiar
şi la Premiul Nobel, evident fără a avea nici cea

mai mică şansă, respectivii colegi, însetaţi de
glorie şi putere cu orice preţ, sînt prizonierii
propriului autism, înlăuntrul căruia sentimentul
penibilului se estompează.

Cela Varlam oferă o poveste sută la sută
ficţiune cu rădăcini adînci în realitate, în istoria
recentă postbelică, din care omenirea,
actualitatea imediată n-a învăţat nimic, dovadă
noile războaie civile, cruciade, fanatisme, lagăre
de refugiaţi, exodul migranţilor din Orientul
Mijlociu şi Cornul Africii, miile de înecaţi în
Mediterana, devenită un cimitir universal. Nu
întîmplător am pomenit de lagăre de refugiaţi,
căci aproape toţi protagoniştii sau figuranţii
cărţii s-au perindat prin cel de la Padriciano, de
pildă, sau prin lagăre de exterminare din Italia,
Risiera di Sabba, sau cel al ustaşilor de la
Jasenovac, conduşi de Ante Pavelic, ca să nu
mai vorbim de cel din din Polonia sau Germania. 

Romanul debutează tocmai cu istorisirea
unui genocid multietnic, întîmplat în 1946, şi
anume evacuarea şi executarea paşnicilor
locuitori din localităţi ale peninsulei Istria: istro-
români, germani, evrei, italieni, sloveni, croaţi
etc. Printre cei legaţi unul de altul cu funii şi
aruncaţi într-un soi de gropi comune fără fund
numite foibe, specifice reliefului istrian, se află
şi părinţii Enei, o istro-româncă în vîrstă de 13
ani. Ea, împreună cu frăţiorul ei de 4 ani,
Gabriel, reuşesc să scape, să se desprindă din
acel convoi, să fugă, cruţaţi fiind tocmai de
Filip, ofiţerul titoist ce trebuia să execute ordinul
respectivului masacru colectiv... Istria, după
alungarea trupelor fasciste mussoliniene,
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devenise parte a Iugoslaviei comuniste. 
Naraţiunea, aflată sub zodia dramei, este

totodată cuceritoare, plină de mister, surprize,
lovituri de teatru. Aşa se face că Ena şi micuţul
Gabriel, tot cu ajutorul acestui tînăr partizan,
traversează Adriatica pînă pe coasta italiană,
fiind găzduiţi în pomenitul lagăr din portul
Trieste. Ulterior vor sosi la Padriciano convoaie
masive de refugiaţi italieni din sudul Istriei, ce
avuseseră şansa să scape din închisorile şi
lagărele titoiste sau de acele terifiante foibe sau
caverne verticale din podişul Carsic. O tragedie
ascunsă pînă de curînd chiar italienilor, şi despre
care va scrie printre primii Claudio Magris, una
dintre cele mai mari personalităţi ale
intelighenţiei italiene şi mittel-europene. 

Cu atît mai tragică ni se pare exterminarea
prea puţinilor vorbitori de istro-română, un
dialect al unei limbi neolatine. Tinerii şi copiii
celor care au mai rămas după război în comune
mai răsărite precum Suşneviţa, în lipsa şcolilor
şi a interesului autorităţilor din patria-mama, fie
că au fost asimilaţi de majoritari, fie s-au
răspîndit în lumea largă. Conform cărturarului
triestin Ervino Curtis, care s-a ocupat de acest
lucru, ar mai exista în Croaţia de azi cca 22 de
vorbitori de istro-română. 

Dar să revenim la jurnalul adolescentei Ena,
scris la Padriciano pe parcursul a cel puţin două
decenii. Dezgroparea la propriu a jurnalului va fi
legămîntul frumoasei ei prietene din tinereţe,
Tamar, acum în 2014 octogenară şi reputat
universitar bucureştean, în perimetrul a ceea ce
fusese cîndva pomenita tabără pentru refugiaţi,
generic numiţi displaced persons. Scoaterea la
lumină a scrierii Enei, revăzute şi perfecţionate
gramatical şi stilistic, echivalentul frecventei
convenţii literare a manuscrisului găsit... în
Scrinul negru, să zicem, este mărturia
documentării romancierei la faţa locului, pe
canavaua căreia s-a imaginat această naraţiune.
Frescă a unor vieţi şi istorii individuale numite
Ena, Filip, Tamar (nume cu rezonanţă biblică!),
sau Costi, botoşănean ca şi Tamar, autor a zeci
de scrisori-jurnal, un fel de aide-mémoire al

copilăriei şi tinereţii lor în România antebelică,
aventuros şi îndrăgostit, personaje cu inima
secţionată de Istoria mare a lumii, a
conflagraţiilor, a invaziilor, a cuceririlor, a
frontierelor mişcătoare precum nisipurile
deşerturilor, a prigonirii omului de către om în
numele „acestor mari bolnavi ce ne conduc”. 

O evoluţie aparte va avea Tamar Zverling,
evreica îmbarcată la Trieste spre Palestina:
vaporul va fi blocat de beligeranţi britanici,
astfel încît frumoasa şi poliglota noastă Tamar,
fata cu părul ca o flacără nemîntuită, va ajunge
pe mîna aparatnicilor de la Bucureşti, ce o vor
folosi ca translator în promovarea afacerilor lor
externe ale noii RPR comuniste, devitalizînd-o,
urmărind-o, violîndu-i intimitatea, conform
procedurilor standard ale vieţii în „insectar”,
altfel spus, locul conferit oricărui membru de
partid. S-o lăsăm o clipă pe Tamar însăşi să se
confeseze: „De-acum, după 1950, în sufletul
meu totul se împărţea cu toată lumea, am uitat de
unde veneam, intrasem pe poarta unei uriaşe
uzine de retuşare, recuperare, refolosire, unde
materia primă erau oamenii ale căror creiere şi
suflete fuseseră aruncate în pubele separate, în
funcţie de provenienţa lor. Eu am fost unul
dintre cei cu care le-a fost uşor. Catastrofa
Holocaustului i-a făcut pe evrei pradă uşoară
pentru orice altă catastrofă, încă necunoscută”. 

Astfel, parcurgem un palpitant roman istoric
oferit în paralel cu romanul unei iubiri
imposibile dintre Ena şi Filip, dintre victimă şi
călău pentru a repeta un clişeu deja desuet.
Personajele Celei Varlam nu se conturează doar
în alb şi negru, ele sînt mult mai complicate,
psihic vorbind, decît condiţia lor aparentă. Ena,
practic o apatridă orfană, expusă tuturor
traumelor postbelice, marcată obsesiv de
moartea părinţilor, este pe de altă parte o
norocoasă datorită datelor ei fizice atrăgătoare,
inteligenţei native, voinţei de autocunoaştere. Ea
nu va întîrzia să se maturizeze perfecţionîndu-
se, inclusiv lingvistic, în relaţionarea sa cu cei
din incinta sau cu protectorii săi, căpitanul navei
ce-o adusese la Padriciano, Guido, şi soţia
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acestuia, blînda şi generoasa Antonella. Ena este
moştenitoarea conştiinţei neamului căruia îi
aparţinea, ar fi vrut să înveţe bine limba română,
în continuarea lecţiilor predate de părintele său,
ei şi altor copii din comuna natală. Ena îşi va
reproşa în finalul romanului ratarea proiectelor
şi idealurilor sale de misionară a păstrării
comorii neolatinităţii, a punerii în operă a unui
imbold războinic şi politic (şi-ar fi dorit să aibă
o întrevedere cu însuşi Tito!!!), dar mai ales a
zecilor de întrebări ce o nelinişteau vizavi de
zbuciumul lumii cunoscute vreme de 20 de ani. 

Filip nu este doar un tînăr războinic, un
luptător de gherilă în Apeninii Croaţiei,
îndoctrinat de ideologia bătăliei pe viaţă şi pe
moarte împotriva inamicului, ci şi un catifelat
partener ocrotitor, apoi iubit al Enei. El este cel
care-i dăduse o bucată de ciocolată copilei de 13
ani în timp ce convoiul mărşăluia spre moarte,
de-aici şi ineditul titlu al cărţii, Muşcînd din
moarte ca din ciocolată. Cu ochii săi verzi ce o
vor urmări ani la rînd, Filip o alesese fulgerător,
îi pecetluise destinul, ei, dar şi fratelui Enei,
Gabriel, ce sub numele de Daniel, va fi crescut
şi recrutat ca luptător de oamenii aceluiaşi Filip. 

Firele epice ale romanului, un necontenit du-
te-vino pe palierele multiple ale acţiunii, lasă loc
misterului şi loviturilor de teatru magistral
regizate de romancieră. Ce legătură poate exista
între un partizan titoist şi un căpitan italian de
navă din Trieste, Guido, de ce Filip
restructurează casa părintească a Enei din
Suşneviţa, conferindu-i aspectul şi spaţiile unei
vile, locuită acum doar de Daniel, de ce Filip,
dîndu-şi seama că Ena evoluase mult peste
aşteptări şi că nu mai poate fi tratată ca un
simplu obiect erotic, căci ea devenise un
interlocutor incomod, o conştiinţă aptă să
înţeleagă şi să judece, să acuze, se dezice de
însuşi făgaşul vieţii pe care îl urmase, de ea şi de
iubirea ce-i legase cîndva, părsind-o, nu înainte
de a-i lăsa un mic pistol pe pat. Spre a se apăra?
Oare ce ar fi putut să i se întîmple Enei,
învingătoare de fapt în disputa finală cu Filip,
superioară tuturor personajelor din punct de

vedere al umanităţii, ridicată la rang de simbol al
rezistenţei sufleteşti în confruntarea inclusiv cu
Istoria maşteră, dar, în chip paraoxal, inertă,
prizonieră voluntară a acelei tabere de refugiaţi
decenii la rînd, chit că lucra în discretul magazin
de antichităţi din Trieste, deţinut de Antonella şi
Guido, a doua ei familie. Oare cum şi-au
încheiat viaţa Ena sau Filip? De ce relaţia
celuilalt cuplu de îndrăgostiţi, încă din vremea
copilăriei lor din Botoşani, Tamar şi Costi, a
rămas la stadiul de corespondenţă, de ce marea
lor iubire a fost pur şi simplu morganatică?
Autoarea îşi lasă cititorul să creadă ce vrea, să
emită orice alegaţie, totul este posibil în viaţă ca
şi în literatură, pare a ne spune printre rînduri
Cela Varlam.
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Goarna lui Tuturuz este cea mai recentă carte a
scriitorului Ştefan Mitroi, apărută la editura Rao, şi
cuprinzând 232 de pagini.

La prima vedere, titlul cărţii pare mai puţin
inspirat. Conţinutul cărţii dezminte însă această
prejudecată şi privire aruncată în treacăt de către
cititor. Cu toate că dă titlul cărţii, respectivului
instrument şi posesorului ei li se acordă cea mai
mică atenţie şi cel mai restrâns spaţiu, deoarece
autorul priveşte în cu totul altă direcţie… Pentru a
afla în ce direcţie priveşte îndeosebi scriitorul
trebuie să parcurgem cele 232 de pagini ale cărţii,
care se dovedesc un veritabil poem, scris,
întâmplător sau nu, după canonul de scriere al
poeziei ebraice, în care primul vers spune ceva,
pentru ca cel de-al doilea vers să confirme sau, mai
precis, să augmenteze, să întărească ceea ce s-a
spus deja. Exemplu: „Ele nu ştiau. Nici nu trebuia
să ştie” (p. 55) sau: „Măgura doar părea adormită.
Nu era” (p. 216). Deci această metodă de zicere şi
de întărire a zicerii o întâlnim pe parcursul întregii
cărţi, lucru cu care scriitorul ne-a obişnuit din
cărţile publicate anterior, Dulce ca pelinul şi,
respectiv, Atunci când era mereu duminică. 

În poemul de faţă predomină elementul liric,
duios şi empatic, care însă nu sufocă deloc trama
epică, o adevărată canava, pe care scriitorul
brodează cu un fir delicat şi subţire, dar şi
rezistent, făcând mereu o echilibristică perfectă
între realitate şi reverie. Şi pe cititor îl face acesta
să meargă ca pe sârmă şi să nu cadă prea mult în
visare, deoarece, prin densitatea şi comprimarea
textului, îi solicită în permanenţă atenţia. Şi astfel,
din aproape în aproape, Ştefan Mitroi te duce pe
firul nesfârşit al poveştii, semănând în această
privinţă cu de acum foarte cunoscutul scriitor
columbian Gabriel García Márquez. 

Scena de deschidere a naraţiunii este de amplă
perspectivă şi de o adâncă respiraţie, purtându-ne
cu gândul tot la scriitorul amintit şi la al său Veac
de singurătate, doar că aici noua comunitate nu
este înfiinţată de soţii José Arcadio Buendía şi
Úrsula Iguarán, ci de Parpală şi de nevasta sa, care
poposind pe o măgură constată că „e un loc bun”
(p. 8) şi, astfel, cei doi se hotărăsc să se stabilească
acolo. De la acest firav început, comunitatea
sporeşte continuu, ajungând să fie un sat în toată
regula şi organizat cum trebuie, având un primar,
un preot, o biserică, un cimitir şi, cu timpul, chiar
şi o şcoală, construită datorită trecerii
întâmplătoare prin sat a lui Ion C. Brătianu.
Oamenii sunt harnici şi pricepuţi, renumiţi chiar,
aşa cum este cazul tâmplarului Pelencea, făuritorul
de sănii artizanat. Sătenii se cunosc cu toţii între ei,
chemându-se mai mult după porecle – Studiatu,
Burghezu, Moache – decât după numele lor
adevărate, ceea ce însă nu supără pe nimeni.
Casele ajung să împânzească întreaga colină, iar
sătenii îşi trăiesc viaţa din plin, cu dureri şi cu
bucurii, cu întâmplări hazlii sau mai puţin fericite,
dar împărtăşite între ei, având parte, în funcţie de
ceea ce simte fiecare în sufletul său, de zile-iarnă,
zile-vară, zile-primăvară şi zile-toamnă, cum atât
de frumos ne spune autorul. Dar, după perioada de
creştere şi înflorire, vine însă inevitabil declinul,
ruina, rugina timpului, depopularea satului,
migrarea noilor generaţii spre oraş, deoarece
„copiii n-au mai vrut să le semene părinţilor” (p.
215), aducând astfel dezrădăcinarea, tristeţea şi
însingurarea, care dau scriiturii o notă de
dramatism, dar şi de revoltă, de împotrivire şi de
nesupunere în faţa uzurii timpului care greşeşte
faţă de toţi. Asistăm astfel la un adevărat pelerinaj
al caselor, care dorindu-se netrecute în uitare,
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purced la drum, animate de dorinţa de a-i găsi pe
cei care s-au născut în ele şi pe care cursul vieţii i-
a obligat să le părăsească. Însufleţite – cum de
altfel este totul în scrierea lui Ştefan Mitroi,
începând de la firul de iarbă şi terminând cu
cântecul cocoşului de tablă, prin cântec
înţelegându-se triumful spiritului asupra materiei
–, casele îşi ating scopul, cea a lui Iocovache
Ghinea poposind în ochii de copil ai lui Hariton –
alter ego al scriitorului. Ca o paranteză, la pagina
63 ne este prezentată magistral genealogia lui
Hariton, mergând până la stră-străbunici. Putem
spune că – însă fără pretenţia unei judecăţi de
valoare cu titlul de adevăr absolut – că scriitura de
faţă îşi dovedeşte originalitatea tocmai prin spiritul
de frondă al lucrurilor însufleţite – case, şcoală,
clopotniţă, fântână sătească –, atitudine diametral
opuse celei resemnate, pasive şi tăcute pe care o
are izba din romanul Despărţirea de Matiora al lui
V. Rasputin, unde casa se lasă văruită şi gătită de
stăpâna ei ca de sărbătoare, fără să opună vreo
rezistenţă în faţa faptului că va fi arsă din temelii,
aşa cum se întâmplă şi cu celelalte izbe, satul
urmând să fie ras de pe faţa pământului, iar
oamenii mutaţi cu forţa la oraş.

Goarna lui Tuturuz este cântec şi haz (p. 92),
dar şi bocet (p. 90), tânguire, jelanie şi durerea
crâncenă a tot şi a toate, a convoiului de case plecat
la drum, dar pe care biserica – prezentată aproape
ca în poezia Melancolie a lui M. Eminescu – le
oblăduieşte de la distanţă, deoarece numai aceasta
şi cimitirul mai rămân pe loc, cele două fiind
singurele rămăşiţe ale cătunului de odinioară.

În privinţa modului cum se desfăşoară
acţiunea, sesizăm o anumită liniaritate. Intenţionat
parcă, scriitorul nu lasă cercul să se închidă,
renunţând la simetria pe care ar obţine-o astfel,
tehnică narativă care nu strică deloc armonia de
ansamblu. Deschiderea, vederea spre larg, precum
şi micile defazări îşi au rostul lor, ultimele fiind
date de timpul care se abate adesea, ba ducându-se
şi întorcându-se, dând peste cap ordinea mecanică,
cronologică, creând alte vârste, precum este vârsta
cimitirelor, ba se răsuceşte, făcând înnodături şi
bucle, cu scopul de a crea nişe în care să se
întâlnească copiii cu toţi cei care le-au precedat. 

Uneltele de lucru ale scriitorului sunt în

principal personificarea şi hiperbola, întâlnite în
text la orice pas, dar fără să fie supărătoare, ci
dimpotrivă creând scene suprarealiste demne de
invidiat. Nu lipsesc nici umorul fin, ironia şi
autoironia, precum şi aplecarea spre filosofia
simplă, dar sănătoasă, a omului de la sat.
Personajele sunt bine conturate, dialogurile scurte,
ţăranii fiind zgârciţi la vorbă, dar chitiţi să le pună
pe toate în bună rânduială. 

Ducând personajele cu el din carte în carte şi
folosindu-se de cuvintele cele mai simple cu
putinţă, adică cele „de toată ziua” (p. 195) – o altă
trăsătură a stilului personal! – atât de simple, încât
puţinii termeni mai noi care apar în text aproape
impietează şi strică frumuseţea idiomului arhaic,
scriitorul o scoate foarte bine la capăt,
prezentându-ne o poveste care se citeşte cu mare
plăcere.

O zicere inspirată spune că fiecare adult vine
din copilăria sa, doar că adultul Ştefan Mitroi se
pare că nu a plecat niciodată din spaţiul mirific al
acesteia, acolo unde „copilăria te cântă, nu
cocoşul” (p. 194), deşi până şi cucurigatul unui
cocoş de tablă poate să fie la o adică mai puternic
decât goarna lui Tuturuz spunând: „Te duc, te duc,
‘napoi nu te mai aduc” (p. 136). Merită să vedem
care este forţa care întârzie, ezită şi chiar se
împotriveşte să ne dea pe seama lui Tuturuz şi a
goarnei sale, lucru care se întâmplă spre sfârşitul
cărţii, la pagina 201, în capitolul Rugăciunea.

Ca simplu cititor care a parcurs Goana lui
Tuturuz în mai puţin de două zile, conchid spunând
că asemenea cărţi nu sunt scrise niciodată degeaba,
iar oameni ca scriitorul Ştefan Mitroi nu se nasc
tocmai întâmplător. Şi nici locul în care se nasc ei
nu e tocmai la întâmplare. Intenţionat însă,
prozatorul nu ne spune cum se numeşte acest loc,
astfel putând fiecare să-l strămute acolo unde s-a
născut el. Totuşi, ar fi bine să nu fie prea departe de
Drumul Muscalilor, unde există o minunată
lumină de maci…
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Ultima ediţie a Concursului Naţional de Poezie
şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni
Luceafărul, cea de a XXXVII-a, iunie 2018,
organizată de  mine, pe cînd lucram la Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Botoşani – actuala ediţie, a XXXVIII-
a, a fost o improvizaţie, anulînd, în fapt, prin
atitudinea managerului relaţia cu partenerii
tradiţionali ai acestui concurs, zece edituri
importante şi şaisprezece reviste de cultură din toată
ţara, Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România,
Uniunea Scriitorilor din R. Moldova –, a mai
adăugat încă un nume la şirul lung al debutanţilor în
poezie prin acest concurs, peste şase sute de-a
lungul anilor, şi anume poeta Rodica Gotca din
Chişinău. Editura Eikon, una dintre editurile
partenere de-a lungul anilor, a editat cartea premiată
la ediţia de anul trecut. Este vorba de cartea
Frontiere desenate în aer cu pumnul, apărută anul
acesta. Pare, prin titlu, a fi o carte de atitudine, de
revoltă, dar nu este deloc aşa. Ci, dimpotrivă, este o
carte de un calm poetic elocvent, cu explorări şi
introspecţii, descrieri şi poveşti din miezul familiei
sale. Bunicul, tata, mama, copiii, iubitul, prietenii,
vecinii, toţi intră în compoziţia poemelor scrise
simplu, degajat, cu o acurateţe ce linişteşte lectorul,
după tot felul de experimente, care, în general, nu au
de a face cu poezia, ci mai curînd cu joaca pe
telefonul mobil, pe internet, pe reţelele de
socializare. Rodica Gotca s-a desprins de aceste
preocupări cronofage şi scrie cu sinceritate ceea ce
trăieşte: „Prietenii pleacă şi vin,/ ca într-o sală de
aşteptare,/ entuziasmaţi să te cunoască,/ să îţi spele
rufele, ca mai apoi să le calce/ zelos şi cu foc între
cumetre.// Prietenii te învaţă că sunt trădări mai mari
–/ îţi întorc spatele ca pe o pagină,/ îţi zîmbesc
atunci cînd scapă/ vreo înjurătură printre dinţi./ De
la etajul 4 nu te observă nimeni;/ perdelele trase,

ţigările stinse,/ lacrimi false şi femei
influente./ Anii cot la cot se dau la schimb
uşor/ pentru un scaun în plus la masa de
sărbătoare.// Fiice rătăcite ale mamei,/ surori
de cruce –/ putem mînca duminica plăcinte şi
bea chiseliţă fierbinte,/ adună poze comune,/
dilua drojdiile unor relaţii,/ da cu ojă identică
unghiile de la picioare./ Putem fi două mame
puternice şi frumoase,/ Care-ţi poartă copiii în
acelaşi cărucior.// Iarba prieteniei noastre –/
un troscot ofilit,/ să-l scuip nu mă lasă
manierele,/ să-l mestec nu mă ţin maxilarele.//
mama îţi transmite sănătate şi întreabă cînd
mai treci pe la noi” (Prietenii, p. 5). Am citat
întreg poemul care deschide cartea pentru a ilustra
de la bun  început maniera şi structura, în mare
parte, a fiecărei poezii. Cronici de familie, secvenţe
ilustrative din viaţa de zi cu zi, însemnări, tot ce
poate constitui un mod de viaţă normal, toate aceste
aspecte sunt filtrate printr-o iscusinţă aparte şi într-
un limbaj proaspăt, firesc, fără a complica cîtuşi de
puţin lucrurile. Unele întîmplări de familie, cum ar
fi schisma, prin plecarea tatălui, pe care, deşi s-a
mutat la un kilometru distanţă de casa în care a
rămas ea, fetiţa aceea mică, devenită acum  poetă,
nu l-a văzut de foarte mult timp. Sunt aspecte ale
modului familial contemporan, din ce în ce mai
frecvent, care creează traume ce pot schilodi un
suflet. Rodica Gotca, ea însăşi mamă a doi copii, ştie
cum să edulcoreze totul şi să facă din aceste
întîmplări traumatizante lucruri fireşti, date la spate,
pentru a trăi viaţa din plin.

Alegerea unei astfel de teme nu este o noutate în
ultima vreme în abordarea poetelor tinere, în
general. Nici modul de a pune totul în pagină cu
nonşalanţă, aşa ca şi cum normalitatea asta ar fi,
chiar dacă, în fondul ei, se petrec traume grave. Însă
atmosfera creată de la pagină la pagină dă un aer de
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noutate, de gravitate  pasageră. De aici şi titlul cărţii.
Frontierele sunt tocmai aceste rupturi devenite
cicatrice, ca nişte borne de hotar desenate, dar nu
oricum, ci în aer, cu pumnul. Aici se poate vedea
atitudinea bărbătească a copilului, apoi al poetului,
care doreşte ca aceste frontiere, odată cu trecerea
timpului, să fie sfărmate, să dispară şi viaţa să intre
în normal. Dar ce mai poate fi normal într-o viaţă
care îşi are un astfel de parcurs? Rodica Gotca crede
că totul poate fi luat de la început, că orice început
trebuie să fie firesc, normal, să nu deschidă alte răni,
deşi acestea, inevitabil, vor apărea. Peste toate
aceste frînturi, schisme, apare dorul, ca un liant, fără
de care nimic  nu se leagă: „Mărgele de corn,/ gîtul
mlădios/ pe care mă urcam ca-ntr-un scrînciob,/
braţele moi şi atente, care nu m-au lovit niciodată,/
clavicula sărită pe care-mi odihneam tîmpla mică şi/
bătăioasă.// Ţîşnesc din vise şi te strig cît mă ţin
plămînii: Mamă-ă-ă!// Sărind ca-ntr-o cascadă în
părul tău,/ Calea mea lactee,/ risipită peste  polul
nord şi sud.// Să mă mai naşti odată./ Viaţă şi moarte
în aceeaşi zi, în acelaşi an, în acelaşi mileniu –/ al
patrulea de sub ridul ochiului tău drept,/ în care
încap eu şi copiii mei,/ şi casa noastră,/ şi satul
nostru cu şcoală cu tot” (Dor, p. 20). Sunt aici aduse
în pagină elemente ce pot constitui substanţa unui
termen abstract, cum  este cuvîntul dor. Nu e vorba
aici de o conştiinţă, de o recunoaştere a unui spaţiu
ca substanţă esenţială a existenţei, ci este vorba
despre un filon emoţional, care străbate fiinţa prin
imaginile pe care memoria le înmagazinează şi apoi,
după un timp, le transmite, fie ca nostalgie, fie ca
stare melancolică, sufletului. Poeta, peste toate
acestea, nu este copleşită de paseism – trecutul
rămîne un  mod de a vindeca prezentul şi viitorul. În
esenţă dorul nu poate fi definit cumva. El este un
cuvînt care adună în cele trei litere ale lui un sens
inexplicabil a existenţei, al firii. Şi Rodica Gotca a
reuşit foarte bine să-i prindă acest înţelesuri care dau
subliminalului sens. 

Portretele de familie sunt mai peste tot, ca într-
un album fotografiile. Numai că în poeziile Rodicăi
Gotca ele sunt vii, vorbesc, se mişcă, îţi dau senzaţia
că participi şi tu la ceea ce doar poeta a trăit cu
adevărat. Nume ca Ion, Fevronia, Valentina, Grigore
sunt cele ale amintirilor ei, nu sunt creaţii literare,
ficţiuni, ci realităţi devenite sensuri de viaţă. Chiar
şi autoportretul, mai tuşat, din cuvinte şi exclamaţii

care reliefează, este un exemplu de privire
introspectivă la rece: „Dang!/ În ’94 inima mea/
contrar diagnozelor premature,/ verde cu alb în
vrăbiile maternităţii Chişinău./ Bah! O rîndunică.//
Acreditare din arhi- şi stră –,/ pseudo-cap pe două
scaune,/ pediatrie nonconformistă./ Hop!
Grădiniţele/ Hop! Şcoala primară/ Hop Gimnaziul/
Hop! Liceul/ Hop! Facultatea/ Şi Fang!/ În ’14
inima lui,/ în ’16 inimile noastre.// Conducătorul
indienilor:/ fără pene,/ fără pipă cu zgură./ Mare şi
tare./ Azi, Dan! în moarte/ Mîine  moartea în mine./
Ca-ntr-un conspect/ în 4 mîini şi 6 ochi –/ un Dang!
asurzitor.” (Autoportret, p. 22). Notaţii seci, sumare,
în eboşe concludente. Poeta are şi revelaţii, cum, ar
fi fericirea de care nimeni nu o poate lipsi, care
poate fi doar şi în „bucata mică de bomboană ruptă
în trei”, dar poate deveni şi mută, fără cuvinte, iar
speranţa că va fi bine este mereu cu ea. Apar, cum e
firesc şi regretele, iar cînd rîde prosteşte se
autoapreciază ca a fi „laşă şi apolitică”.

Artificialitatea vieţii este şi ea privită de
experienţa ei de femeie care a devenit mamă. Şi
astfel priveşte cu o oarecare milă „copiii făcuţi în
eprubetă”, care „n-au dreptul să greşească,/ trebuie
să fie fericiţi,/ să aibă copii fericiţi”. Embrionul
devine, astfel, motiv poetic de substanţă, în care
adevărata viaţă capătă sens, poezie.

Cu destulă dexteritate, Rodica Gotca reuşeşte,
prin atingeri sugerate ale unor idei inovatoare, să
aducă în atenţie temele banale ale vieţii, din care
reuşeşte să facă poezie, uneori chiar poezie curată,
limpede, fără a provoca ruperea unor tipare sau
ieşirea din paradigmele existente. Nici nu şi-a pus,
cu siguranţă, o astfel de problemă, dar se simte în
discursul ei poetic o prospeţime ce pare a fi ancorată
în poezia adevărată, pe care poeta, se vede, o
cunoaşte sau o intuieşte. 

Ce reuşeşte foarte bine Rodica Gotca în această
primă carte a ei este că ştie să facă din sinceritate o
sudură cu care uneşte cuvintele în versuri bogate în
sensuri. Arealul în care poeta se învîrte, aşa cum  am
spus de la început, este familia, lumea care o
înconjoară, cu micile ei frămîntări, care fac, în fond,
sensul adevărat al vieţii şi acum, în această carte, o
speranţă de mai bine pe viitor.
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Cele mai multe dintre fotografiile,
atâtea câte sunt, ale lui Eminescu, ale unor
membri ai familiei poetului sau care
imortalizează imagini de la Ipoteşti le
datorăm lui Jean Bielig, nimeni altul decât
cel care a pus bazele  profesiei în
Botoşaniul secolului al XIX-lea. De
origine germană, tatăl său fusese şi el un
pasionat fotograf, stabilit pe la 1850 în
Bucureşti. Ambii lui fii – Jean şi Otto – i-
au moştenit talentul şi pasiunea devenind
adevăraţi profesionişti, deschizându-şi

ateliere foto, primul la Botoşani, iar celălalt la
Brăila. Artist autentic, fotograful botoşănean a
intrat în mitologia locului. Din păcate, arhivele
publice sau particulare au păstrat o mică parte din
ceea ce am putea numi, într-adevăr, ţinând cont şi
de vremea în care s-a produs, opera sa, document
inestimabil privind o epocă şi o lume tot mai
îndepărtate, mai ales dacă avem în vedere marile
revoluţii şi cuceriri pe care le-au cunoscut de
atunci şi până astăzi tehnologia şi, implicit,
cultura imaginii.

În 1909, când se împlineau 20 de ani de la
moartea Poetului, un magistrat din Galaţi, Cornel
Botez, publica o monografie intitulată: Omagiu
lui Eminescu. Pentru a ilustra cartea, Botez a
apelat la un prieten al său, Grigore Goilav, fost
coleg cu Eminescu la Gimnaziul din Cernăuţi,
publicist, traducător şi un neobosit animator al
vieţii culturale botoşănene. După câte ştiu,
corespondenţa dintre cei doi, prilejuită de
editarea volumului amintit, s-ar afla în fondul de
manuscrise al Bibliotecii „V.A. Urechia” din
Galaţi. Fapt este că pentru ilustrarea cărţii lui

Cornel Botez, prietenul său Grigore Goilav a
apelat la Jean Bielig. Astfel, acesta a imortalizat
pe hârtie fotografică biserica şi casa Eminovicilor
din Ipoteşti, mormântul părinţilor poetului şi cei
doi tei pe care îi sădise chiar Eminescu lângă
vechea clopotniţă. Tot atunci Bielig a fotografiat
şi statuia poetului, amplasată în faţa Şcolii
primare „Marchian”, monument ce fusese
dezvelit la un an de la marea trecere a celui care
scrisese unul dintre cele mai tulburătoare versuri
ce s-au scris vreodată în vechea şi „neclintita
limbă” română: „Nu credeam să-nvăţ a muri
vreodată...”.

S-au mai putut valorifica două clişee cu
imagini luate la festivitatea de la inaugurarea
bustului lui Eminescu din Dumbrăveni, unde,
cum se ştie, tânărul Gheorghe Eminovici fusese
adus din Bucovina de către boierul Jean Mustaţă,
pe moşia pe care o arendase de la marele
proprietar Balş. Jean Bielig a vrut să înregistreze
pe peliculă şi casa în care a locuit sora lui
Eminescu, Harieta, dar casa – după păcătosul
obicei al pământului – fusese demolată. Cu
privire la acea „căsuţă a suferinţei”, Grigore
Goilav îi scria, în 1909, lui Cornel Botez: „În
curtea caselor lui Boldur nu mai este casa în care
ar fi şezut Eminescu. A fost fotograful şi a
cercetat şi împrejur, chiar şi eu am căutat să văd,
dar nu se văd decât nişte atenanse modernizate, o
şură şi un grajd”.

Lui Bieling îi datorăm şi ultima fotografie a
lui Eminescu, dintre cele patru pe care le avem:
prima, cea binecunoscută, executată la Praga,
când poetul avea 19 ani; a doua cuprinsă în
albumul „Junimii”, datând din 1880 şi semnată
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de fotograful Duschek; a treia realizată de Nestor
Heck în 1884 sau 1885. Cercetările profesorului
I.D. Marin, autorul studiului „Eminescu la
Ipoteşti”, au relevat că fotografia a patra şi ultima
a fost executată în octombrie 1887, deci cu ceva
mai mult de un an şi jumătate înainte de moartea
poetului. Conform altor surse, ea ar data din
1888. I.D. Marin scrie că în acea toamnă „un
grup de elevi de la Liceul «Matei Basarab» din
Bucureşti, conduşi de un oarecare Moţoc,
obţinuse aprobarea poetului de a forma o
societate cu numele «M. Eminescu»”. Moţoc i-ar
fi cerut lui Eminescu şi o fotografie, cu intenţia
de a deschide noi liste de subscripţii. A primit
fotografia, fără a-i mai trimite însă vreodată banii
colectaţi prin subscripţii.

Dacă elevul Moţoc – despre care după aceea
nu s-a mai ştiut nimic – nu i-ar fi cerut-o,
posteritatea lui Eminescu ar fi fost lipsită de
chipul crepuscular al poetului. Este suficient să
recitim portretul intitulat „Masca lui Eminescu”,
cu care G. Călinescu încheia inegalabila
biografie, pentru a ne da seama ce imensă şi cât
de păgubitoare ar fi fost lipsa fotografiei pe care
ne-a lăsat-o Bielig. Cât de importantă s-a putut
dovedi iniţiativa unui ilustru necunoscut! Nicolae
Iorga spunea că oamenii mari se nasc în case
mici. Istoria ne arată nu o dată că marile fapte
sunt rodul gândului inspirat, iluminat al unor
anonimi. Ca şi eroismul. Adevăraţii eroi sunt
anonimi. Statuile se înalţă de cele mai multe ori
pe fapta şi pe oasele lor. Poate tocmai de aceea ar
trebui ca ele să nu fie niciodată dărâmate.
Demolarea unei statui este un viol al istoriei şi
memoriei colective. Dar să ne reamintim ce scrie
Călinescu: 

„Privesc chipurile lui Mihai Eminescu,
înşiruite dinainte-mi: acela astral şi pletos din
tinereţe, cel uşor subţiat de gânduri şi de o
înfrigurare sentimentală, de la 30 de ani, faţa
placidă şi adipoasă, cu ochi împânziţi de o ceaţă
alburie, în ciuda unui zâmbet copilăros şi
somnolent, din epoca întâiei căderi, masca
nietzscheană, în sfârşit, din ultimii ani, pustiită,
surpată ca un crater stins, cu ochii înfundaţi şi

stătuţi. Privindu-le, omul cel adevărat pare să
răsufle aievea.

Eminescu era un român de tip carpatin, dintre
aceia care, trăind în preajma munţilor, mai cu
seamă în Ardeal şi Moldova-de-Sus, sub greaua
coroană habsburgică, cresc mai vânjoşi şi mai
aprigi şi arată pentru încercările de smulgere a
lor din pământul străbun lungi rădăcini fioroase,
asemenea acelora ce apele curgătoare descoperă
în malurile cu copaci bătrâni. El avea ca atare un
suflet etic, simţitor la toate ideile şi sentimentele,
care, alcătuind tradiţia unei societăţi, sunt ca
grinzile afumate ce susţin acoperişul unei case,
nefiind lipsit totdeodată de viziunea unui viitor
mai drept. Nu nutrea nici o aspiraţie pentru sine,
ci numai pentru poporul din care făcea parte,
fiind prin aceasta mai mult un exponent decât un
individ”.

Eminescu, cel fizic şi cel moral deopotrivă,
învie parcă în această proiecţie călinesciană care
a fost posibilă şi datorită faptului că dinaintea
genialului critic şi biograf s-au „înşiruit” cele
patru fotografii ale poetului, ultima şi poate cea
mai importantă fiind fotografia ieşită din atelierul
bătrânului profesionist al imaginii din Botoşaniul
veacului al XIX-lea. Într-o clipă cât o eternitate,
Bielig l-a fixat nemţeşte de sub patrafirul negru al
miraculosului său aparat pe Eminescu şi ne-a
lăsat moştenire „chipul său lunar şi amar
zâmbitor”.
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Cea de-a doua perioadă din „Epoca Ceauşescu”
(1971-1989) a însemnat cea mai dură represiune din
timpul domniei dictatorului. „Restalinizarea”
României începea odată cu aplicarea”Tezelor din
Iulie 1971” („Propuneri de măsuri pentru
îmbunătăţirea activităţii politico-ideolgice...”), între
1971-1980 şi va continua cu suprapunerea şi
„inovaţiile” celui de-al doilea program de
„îmbunătăţiri” scornit de mintea diabolică a lui
Ceauşescu, conceput în 1983 („Programul de măsuri
privind îmbunătăţirea muncii...”). Aşadar, programul
va urma „Tezelor …”, şi va conţine, în etape, ultima
şi terifianta decadă (1980-1990) a comunismului în
România.

Deşi aflate sub supravegherea continuă a
Securităţii (armata Partidului Comunist Român – cel
care hotărăşte şi ordonă), industriile României
Socialiste decad pe an ce trece. În fabrici şi uzine sînt
stabilite de ani buni formaţiuni întregi de rezidenţi,
informatori, dar mai cu seamă de ofiţeri de
Securitate; şi totuşi fondul problemei nu poate fi
depăşit: „sistem” defect, implicaţii catastrofale
asupra societăţii. „Supraveghetorii” sînt sînt
„scrupuloşi la datorie” din dorinţa de a promova, de
a primi salarii tot mai mari. Şi totuşi rapoartele nu pot
minţi; în cele din urmă ele nu vor fi decît oglinda vie
a dezastrului. 

Spre finalul decadei 1980-1990 fabricile, uzinele,
„coloşii” industriali, acopereau teritorii întregi din
ţară, lucrînd în pierdere, cu utilaje uzate sau defecte,
supuse în orice moment avariilor (reale pericole
pentru vieţile angajaţilor), degradîndu-se văzînd cu
ochii, ajungînd, în cele din urmă, adevărate ruine.
Investiţii uriaşe în uriaşe pierderi. Ele fuseseră create
după gîndirea haotică şi capricioasă a dictatorului
care transformase România (prin autoizolare, prin
delirul său de grandoare şi ignorarea legilor
economiei, prin ignorarea deciziilor şi experienţa

specialiştilor), într-o ţară în care industrializarea
forţată ducea cu paşi repezi la dezastrul economic.
Voluntarism şi autarhie. Psihic dezaxat dispreţuitor,
cu accente de ridicol suveran... 

Lipsei entuziasmului îi urmează căderea în apatie
a miilor de angajaţi ai coloşilor industriali, „copii” ai
noii feţe masacrate a ţării. Se pregăteau în regim de
urgenţă specialişti şi se aducea de la sate mîna de
lucru industrial. Drept urmare satele rămîn părăsite,
pămîntul nelucrat, recolte raportate în mod fals
pentru urechile dictatorului. După anul 2000 vor fi
lichidate clădirile fostelor fabrici şi uzine, proces
urmat de vînzarea terenurilor pe care nu rămăseseră
decît ruine…

Cele două documente ce urmează, rapoarte ale I.J.
Iaşi – Securitate către D.S.S. sînt, chiar pentru ochiul
celui mai inocent cititor, dovezi ale „evoluţiei”
dezastrului. Sub supraveghere…

* * *
Ministerul de Interne Strict Secret
Inspectoratul Judeţean Iaşi
– Securitate – 

15 08.1988 Către
Ministerul de Interne
Departamentul Securităţii Statului
– Direcţia a II a – 

Raportăm că la secţiile de oţelărie electrică şi [la]
turnătoria de oţel din cadrul Combinatului de Utilaj
Greu Iaşi se manifestă grave neajunsuri cu privire
la exploatarea şi întreţinerea cuptoarelor electrice
pentru elaborarea oţelului, precum şi în
organizarea şi urmărirea şi activităţii de
producţie, situaţie care afectează lunar realizarea
sarcinilor de plan şi implicit retribuţiile oamenilor
muncii (subl. mea – I.D.).

Datorită frecventelor defecţiuni de natură
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hidraulică, mecanică şi electrică precum şi
superficialităţii cu care sînt afectate reparaţiile
curente la cele opt cuptoare pentru elaborarea
oţelului, lunar se înregistrează peste 950 de ore de
staţionare, situaţie care determină atît realizarea a
numai 50% din oţelul planificat (subl.mea – I.D.)
cît şi neîncadrarea în mărcile de oţel prevăzute prin
programul de fabricaţie, iar de multe ori rebutarea
unor cantităţi însemnate de oţel (subl. mea – I.D.).

Totodată în stocul de producţie al combinatului
figurează peste 7000 tone lingouri din oţel fără
desfacere asigurată datorită fabricării unor oţeluri de
altă calitate decît cele prevăzute în comenzi, peste
4500 tone, lingouri şi semifabricate rebutate, iar
datorită neasigurării asistenţei tehnice pe
schimburi şi nerespectării tehnologiilor de
elaborare coeficientul de pierderi tehnologice la
secţiile în cauză este de trei ori mai mare decît cel
admis (subl.mea – I.D.).

Probleme deosebite în funcţionarea cuptoarelor
electrice in secţiile oţelăria electrică şi turnătoria de
oţel se vor manifesta şi în continuare întrucît atît
conducerea acestei secţii cît şi a serviciului mecano-
energetic din combinat nu s-a preocupat pentru
procurarea pieselor de schimb necesare acestor
utilaje, în mod deosebit a acelora care sînt solicitate
într-un grad mai ridicat în timpul procesului de
producţie […]. Din necesarul de piese de schimb
pentru anul 1988 prezentat de secţia oţelărie
electrică la finele anului 1987 nu s-a lansat în
fabricaţie nici o piesă (subl. mea – I.D.), în acest caz
vinovat fiind şi şeful serviciului mecano-energetic,
inginerul Trifan Dorin şi inginerul Vasiliu Teodor,
şeful atelierului proiectare piese de schimb, care au
tergiversat în mod nejustificat lansarea şi execuţia
pieselor solicitate, existînd pericolul ca în
eventualitatea apariţiei unor defecţiuni accidentale la
cuptoare, acestea să fie scoase din circuitul productiv
o perioadă mai mare de timp pînă la execuţia
subansamblelor deteriorate.

Total dezinteres s-a manifestat pentru
repunerea în funcţiune a cuptorului de elaborare
cu capacitatea de 10 tone, import R.P. Polonă
(subl. mea – I.D.), amplasat în secţia oţelăria electrică
care din luna ianuarie 1985 datorită unei avarii
produse la transformatorul de alimentare cu
energie electrică a fost scos din circuitul productiv
(subl.mea – I.D.), nefolosirea lui conducînd la
nerealizarea unei cantităţi de peste 3800 tone de oţel.

Cu toate că în repetate rînduri a fost informată
conducerea C.U.G. şi a centralei, iar de două ori a fost
sesizat Inspectoratul Teritorial pentru Controlul
Fondurilor Fixe, nu s-au dispus nici măcar măsuri de
conservare a utilajului respectiv, în prezent acesta
fiind descompletat şi degradat.

Şi în secţia turnătoria de oţel, datorită uzurii
avansate a unor componente de cuptoarele de
elaborare la (subl.mea – I.D.) precum şi deficienţele
existente în aprovizionarea cu unele materiale de
bază […] se înregistrează în mod frecvent staţionări
în desfăşurarea activităţii de producţie; numai în
lunile iulie şi august a.c. din aceste motive 23 de zile
a fost întreruptă activitatea productive (subl.mea –
I.D.)

Aceste situaţii, generate de lipsa de răspundere de
care dau dovadă unele cadre cu funcţii de conducere
din cadrul combinatului, au determinat ca de trei luni
să se realizeze numai cca.300 tone de oţel faţă de 685
tone cît este planificat, iar pentru acoperirea lipsurilor
existente în organizarea producţiei şi a muncii se
recurge în mod repetat la încălcarea prevederilor
legale referitoare la modul de raportare a
îndeplinirii sarcinilor de plan (subl.mea – I.D.),
ceea ce creează o situaţie confuză asupra realităţii din
această unitate şi serioase implicaţii asupra
indicatorilor de eficienţă. Aşa s-a procedat şi în luna
iulie a.c., cînd din planul de 20.634 tone s-a
realizat numai [planul de] 9678 tone, însă s-au
raportat ca realizate 11.550 tone (subl.mea – I.D.).

De către noi au fost informate organele locale
de partid şi sesizată la procuratura locală Iaşi
(subl.mea-I.D.).

Propunem, dacă şi dumneavoastră consideraţi
necesar, a se informa conducerea
M[inisterul]I[ndustriei]C[onstructoare de]M[aşini]
Bucureşti pentru analiză şi măsuri corespunzătoare.

Şeful Securităţii Jud., Şeful Serviciului II,
Colonel, Şerban P 

Ciurlău Constantin 

Comentarii
Deficienţele şi avariile, prin acumulare, vor duce

treptat la dezastru. Sîntem în vara anului 1988.
Numai un an şi jumătate pînă la căderea
comunismului în România. De la un cap la altul, în
secţii şi în modul „raportării planului”, numai „grave
neajunsuri”:

1 – avarii la exploatarea cuptoarelor electrice



pentru elaborarea oţelului şi deficienţe la întreţinerea
lor

2 – deficienţe în activitatea de producţie,
afectarea sarcinilor de plan şi [în] retribuţia
„oamenilor muncii”

3 – defecţiuni de natură hidraulică, mecanică şi
electrică

4 – reparaţii curente la făcute cu superficialitate
fapt care duce la realizarea a numai 50% din oţelul
planificat

5 – rebutarea unei mari cantităţi de oţel
6 – lingouri şi semifabricate rebutate; pierderi

tehnologice de trei ori mai mari decît cele admise la
nivel de secţii.

7 – total dezinteres pentru montarea utilajelor de
import de mare capacitate – scoase din circuitul
productiv în urma avariilor

8 – staţionări în desfăşurarea activităţii de
producţie datorită uzurii avansate ale unor
componente de utilaje grele, motiv al încetării
activităţii de producţie timp de 23 de zile

9 – realizarea a numai 50% din producţia
planificată

10 – încălcarea prevederilor legale prin raportarea
cifrelor false privind realizările planului

* * *
Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi Strict Secret
– Securitate –

15 08 1988 Către,
Ministerul de Interne
Departamentul Securităţii Statului 
– Direcţia a II a – 

Raportăm că în primul semestru al anului 1988
Combinatul de Utilaj Greu Iaşi nu a îndeplinit
sarcinile planificate la producţia marfă (subl.mea
– I.D.) decît în proporţie de 86%, înregistrîndu-se
restanţe […]

În aceeaşi perioadă unitatea a înregistrat
pierderi în valoare de peste 200 milioane lei
(subl.mea – I.D.), realizînd un nivel al cheltuielilor
totale la 1000 lei producţie marfă de 1149 lei faţă de
886 lei planificat. Una din cauzele care au determinat
această situaţie şi care continuă să influenţeze în mod
negativ realizarea producţiei marfă implicit,
indicatorii economico-financiari ai combinatului,
o constituie neacoperirea cu contracte a planului

de producţie şi nedefinitivarea gamei de produse
care trebuie livrate la nivelul posibilităţilor şi
dotărilor existente neaplicîndu-se în acest sens
dispoziţiile conducerii superioare de partid date
încă din anul 1985 (subl.mea – I.D.) cu privire la
definitivarea profilului de producţie al C.U.G.
Iaşi[…].

Din acest motiv producţia nu poate fi asigurată
continuu cu contracte atît la intern cît şi la export,
iar instabilitatea tehnologiilor de fabricaţie (subl.
mea – I.D.) are implicatii negative asupra activităţii
de aprovizionare tehnico –materială. Asigurarea cu
contracte pentru anul în curs nu acoperă decît 58 %
planul (subl.mea – I.D.) la sortimentele de produse
ce se înscriu în profilul de fabricaţie al unităţii[…] şi
cca. 17 % la producţia pentru export (subl.mea –
I.D.).

Necorelarea prin plan a structurii producţiei
fizice cu profilul de fabricaţie stabilit prin studiul
tehnico-economic, conduc în continuare la realizarea
unor produse cu pierderi preliminîndu-se ca la
sfîrşitul acestui an influenţa negativă în producţia
marfă să fie de circa 600 milioane lei (subl. mea –
I.D.).

Din datele ce le reţinem rezultă că pentru
realizarea planului la producţia marfă pe anul 1988
este necesară repartizarea de comenzi de produse în
valoare de cca. un miliard lei, cu posibilităţi de
finalizare în perioada următoare, aceasta fiind
condiţionată de ciclul de pregătire al fabricaţiei şi
asigurarea bazei tehnico-materiale.

Deşi în programul de fabricaţie pentru anul în
curs sînt comenzi de la diverşi beneficiari din ţară, în
valoare de peste trei sute de milioane lei cu termen de
livrare în trim. III şi IV, nici pînă în prezent nu sînt
lansate în fabricaţie, motivîndu-se neemiterea de preţ,
conform legii contractelor economice.

[…]
Situaţiile referitoare la nedefinitivarea gamei

de fabricaţie a C.U.G. Iaşi, precum şi neacoperirea
cu contracte la planul intern şi la export cu
comenzi care să ducă la rentabilizarea acestei
unităţi (subl.mea – I.D.), au fost analizate în mai
multe rînduri la nivelul conducerii Centralei
Industriale de Utilaj Metalurgic şi Prese Iaşi şi
Ministerul tutelar, în acest sens deplasîndu-se la
C.U.G. comisii de specialişti din partea unor organe
centrale şi teritoriale de stat cu sarcini de control şi
îndrumare, dar măsurile stabilite nu au adus nici un
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fel de îmbunătăţiri activităţii economice-
financiare a combinatului (subl.mea – I.D.).

O situaţie similară este şi al Întreprinderea
Mecanică „Nicolina” Iaşi care se confruntă cu
probleme deosebite în ceea ce priveşte realizarea
planului de producţie atît la intern cît şi la export.
Astfel planul la producţia marfă pe trimestrul II, în
valoare de 1187,2 milioane lei este asigurat cu
contract doar la nivel de 980 milioane lei. În
consecinţă, întreprinderea nu va putea asigura
retribuţiile personalului muncitor decît în
proporţie de 65 % (subl. mea – I.D.), în corelare cu
gradul de realizare a producţiei marfă şi a producţiei
muncii.

Totodată datorită lipsurilor existente în sistemul
de aprovizionare a bazei tehnico-materiale (în mod
deosebit cu diverse sortimente de la C[ombinatul].S
[iderurgic].Galaţi, […], se estimează că la sfîrşitul
anului în curs această unitate se va înregistra cu o
nerealizare a planului la producţia marfă în valoare
de 416 milioane lei.

Pe fondul neasigurării cu contracte, la care se
adaugă insuficienta preocupare a factorilor de
răspundere din cadrul I[ntreprinderii].
M[ecanice].Nicolina Iaşi pentru organizarea
producţiei şi a muncii, lipsa de exigenţă şi de control
a conducătorilor unor locuri de muncă a determinat
apariţia în rîndul oamenilor muncii a unor
comentarii cu conţinut necorespunzător (subl.mea
– I.D.), la o stare generală de îngrijorare – cu unele
implicaţii asupra desfăşurării normale a procesului de
producţie – privind perspectivele întreprinderii de a
asigura realizarea sarcinilor de plan şi a retribuţiei
oamenilor muncii pentru întreg semestrul II 1988.

Şi la Întreprinderea de Maşini Agregate şi
Maşini Unelte Speciale Iaşi, unitatea aparţinînd de
M[inisterul].I[ndustriei]. E[lectrotehnice şi].
T[ehnologiei]. Bucureşti, stadiul actual al contractării
producţiei marfă pe anul 1988 este total
necorespunzător.

În momentul de faţă, planul de 410 milioane lei
este acoperit cu contracte la nivel de 60 %, respectiv
248 de milioane lei. Această situaţie va determina ca
în trim. IV. 1988 aproximativ 75 % din capacitatea
de producţie să nu poată fi utilizată, punîndu-se
problema găsirii unor soluţii pentru trimiterea
personalului muncitor în concedii fără plată sau

redistribuirea acestora la alte unităţi economice,
ceea ce a determinat şi la această întreprindere
apariţia unor comentarii cu caracter
necorespunzător (subl.mea – I.D.).

Rugăm, dacă şi dumneavoastră consideraţi util,
în scopul prevenirii unor stări de spirit
necorespunzătoare în rîndul oamenilor muncii din
unităţile mai sus-menţionate şi a realizării integrale a
sarcinilor de plan pe acest an, a se informa
conducerile M[inisterului]. I[ndustriei].
C[onstructoare de]. M[aşini]. şi [a ]M[inisterului].
I[ndustriei]. E[conomiei si]. T[ehnologiei]. pentru
analizarea acestor situaţii şi dispunerea de măsuri
corespunzătoare.

De către noi au fost informate organele locale
de partid (subl.mea – I.D.).

Şeful Securităţii Jud., Şeful Serviciului II,
Colonel, Colonel,
Ciurlău Constantin Şerban,P.
Comentariu
Documentul este de acelaşi tip cu cel anterior.

Constatăm în raport dezastrul generalizat şi
progresiv. Mai mult, se relevă aceleaşi situaţii şi
nereguli grave din cadrul C.U.G.- ului şi în alte
întreprinderi industriale (nu sînt singurele cele cu
care I.J.Iaşi – Securitate îşi exemplifică raportul către
D.S.S.). Situaţia este catastrofală în toată ţara. Putem
constata că ambele rapoarte către D.S.S. poartă
aceeaşi dată!
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Timpul a îngropat pe nedrept în uitare scriitori
talentaţi care au marcat epocile de trecere, asigurînd
continuitatea literaturii, sub toate aspectele: proză,
poezie, dramaturgie, constituind punţi de legătură
între generaţii, orientări sau curente literare. Unul
dintre aceştia e Alexandru Vlahuţă, ,,o scînteie în
alergare” – sintagmă definitorie, aleasă dintr-un vers
din poezia ,,Din prag” de către Mircea Platon –,
prozator, poet, istoric, un iubitor necondiţionat al
,,românescului” netrucat, un apărător al conştiinţei
naţionale, fără de care un popor nu poate fiinţa.
Autor conceptual  al volumului  Alexandru Vlahuţă
– Primul şi Ultimul, Mircea Platon pleacă de la ideea
că acest scriitor este omul-verigă-de-legătură al
istoriei literare româneşti. Deschisă prin
,,readucerea” la viaţă a lui C. Hogaş, seria de
restituiri iniţiată de scriitorul amintit continuă cu
această carte – document, a cărei prefaţă substanţială
(50 de pagini) e semnată de Mircea Platon, care nu
este biograf propriu – zis al scriitorului, căci datele
despre viaţă sînt puţine şi doar în măsura în care
acestea explică o atitudine, un anumit comportament
sau luări de poziţie. 

Interesant este felul în care s-a cristalizat ideea
de a scoate o carte despre Vlahuţă, Mircea Platon
mărturisind că nu ştia prea multe lucruri despre
acesta, pentru că  în şcoală nu a fost studiat, ci
amintit doar cu România pitorească. Un dialog cu
Pan Vizirescu, scriitor gîndirist, intim al lui Nechifor
Crainic, căruia i s-a adresat pentru a căpăta mai
multe informaţii cu privire la revista Gîndirea, i-a
trezit curiozitatea cu privire la Vlahuţă. Scriitorul,
care afirmase că noi avem nevoie de o cultură,
fiindcă ,,aceasta este a doua religie a unei ţări, nu e
un lucru banal, nu e un lucru pe care să-l laşi pe mîna
tuturor veneticilor”, i-a mărturisit că la Bîrlad, în
timpul războiului, se desfăşurase o adevărată
mişcare culturală, iniţiată de Vlahuţă, care fusese
mentorul unor scriitori ca Cezar Petrescu şi Gib
Mihăescu; aceştia, avînd ,,legămîntul şi influenţa pe

care le primiseră de la Vlahuţă” – sufletul întîlnirilor,
pentru că aduna în jurul lui oameni care au suferit
pentru ţară – au plecat la Cluj şi au întemeiat
Gîndirea. Pan Vizirescu l-a considerat pe scriitorul
moldovean un element mobilizator în ceea ce
priveşte cultura naţională. S-a întîmplat apoi ca, într-
un anticariat din Galaţi, Mircea Platon să găsească
un volumaş cu titlul Calendarul nostru pe 1918, care
cuprindea texte literare şi patriotice scrise de M.
Eminescu, I.L. Caragiale, P. Cerna, B. Şt.
Delavrancea, N. Crainic, G. Coşbuc, V. Voiculescu,
Al. Vlahuţă şi alţii. Al treilea factor decisiv pentru
hotărîrea de a-l readuce în atenţia contemporanilor a
fost o broşură cu amintirile lui Voiculescu despre
Vlahuţă, tipărită la Slobozia, existentă, în toate
bibliotecile României, într-un singur exemplar. 

Formaţiei de istoric, deprins cu studierea atentă
şi pasionată a documentelor vechi, i se datorează
selectarea riguroasă (din toate documentele cercetate
cu privire la literatură şi, mai ales, la publicistică) a
detaliilor semnificative pentru relevarea întregii
activităţi  culturale a lui Vlahuţă, dar şi ştiinţa de a
ordona materialele, faptele şi ideile într-un tot
caracterizat prin unitate, esenţial pentru conturarea
unui destin. Preocupat de urmărirea adevărului
ascuns în subtexte, în aluzii, în povestioare cu tîlc
sau, pur şi simplu, în minciunile contemporanilor
(inamici sau emuli), Mircea Platon îşi  asumă
responsabilitatea evocării corecte a scriitorului
despre care scrie în prefaţă, lăsîndu-l, apoi, să
vorbească prin intermediul articolelor de mare
diversitate tematică. 

Cercetarea exhaustivă a documentelor de arhivă
a avut drept urmare reconstituirea imaginii unui om
de o modestie copleşitoare şi a unui scriitor criticat
sau adulat de ,,confraţii” săi, cum se întîmplă în viaţa
literară oricînd şi oriunde. Valoarea volumului de
proză la care ne referim constă în editarea articolelor
de publicistică neincluse în volume, în nicio ediţie
de pînă acum (din motive diferite, cele mai multe
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pentru a proteja ,,sensibilităţi” politice), menite să
contureze alte dimensiuni ale activităţii lui Vlahuţă,
care trebuie să facă parte din zestrea noastră
naţională. În notele din subtext, Mircea Platon face
diverse precizări pentru a clarifica unele situaţii
amintite, explică aspecte necunoscute din viaţa
omului Vlahuţă, formulează opinii categorice,
pornind de la afirmaţii făcute cu rea credinţă (ca
aceea a istoricului I. Bogdan care, deşi recunoaşte
meritele incontestabile de scriitor ale lui Vlahuţă, nu
,,poate” recomanda cartea Din trecutul nostru pentru
Marele Premiu Năsturel) sau mulţumeşte direct
celor care i-au oferit  documente unice (istoricul
literar Liviu Papuc, de exemplu). Include (tot în
subtext) şi articole din presa vremii, amintiri ale
contemporanilor, liste cu numeroşii colaboratori de
la diferite reviste (cum ar fi aceea a colaboratorilor
ziarului Dacia). Autorul aminteşte, în ordinea
apariţiei, toate volumele lui Vlahuţă, subliniind şi
relaţiile scriitorului cu Academia, mai ales după
1893, cînd a refuzat public să devină membru
corespondent al acesteia. Începînd cu Nuvele (1887)
şi terminînd cu Poezii (1880-1915), dintre cele nouă
volume publicate doar trei au fost premiate de
Academie: Clipe de linişte (în 1900, datorită
eforturilor lui D. Naum, în calitate de raportor, şi ale
lui A. D. Xenopol, S. Haret şi I. Kalinderu),
România Pitorească (în 1902, considerată una dintre
,,cele mai reuşite cărţi de propagandă naţională şi
dinastică”) şi Poezii 1880-1915 (în 1919, raportor
fiind Iacob Negruzzi, premiu care răsplătea un clasic
în viaţă). 

Cartea cuprinde  primul volum de publicistică,
titlul acestuia fiind Un an de luptă, şi ultimul
volum, cu titlul Amurg şi zori, dar şi texte
programatice din prefeţe, articole program, crezuri
publicistice. Alte articole neincluse în volume (şi e
meritul incontestabil al autorului că le-a scos la
lumină) au dus la formularea unor aprecieri care,
prin justeţea lor, subliniază calităţile rare ale lui
Vlahuţă, puse în slujba propăşirii neamului.
Sintetizînd toate formulările lui Mircea Platon
despre scriitor, unele avînd aspect metaforic, altele
sunînd ca o definiţie sau fiind ,,simple” constatări,
obţinem o ,,caracterizare” completă a scriitorului,
despre care autorul  crede că trebuie să-şi ocupe
locul meritat între valorile literaturii şi ale neamului.
Al. Vlahuţă a creat o galaxie semănătoristă  în toată

ţara, de la Craiova la Bîrlad; a înţeles, spre deosebire
de socialişti, de care s-a rupt, că sentimentul naţional
al păturilor umile ale poporului nu era o falsă
conştiinţă, ci unul ,,din modurile în care tradiţia
democratizează demnitatea persoanei, desprinzînd-o
de ranguri, de avere, aşezînd-o în natura omului”; a
trasat în cultura română o linie naţională, pe care a
ştiut s-o ilustreze cu patriarhală înţelepciune şi cu un
echilibru alimentat şi de conectarea la cultura şi la
istoria universală; a fost unul dintre ,,directorii de
conştiinţă” ai României moderne, activînd în
momentul în care înflorirea presei şi a pieţei literare
permitea şi apariţia unor astfel de autorităţi (după
cum remarca el însuşi în articolul ,,Autori şi
editori”); a fost ,,ocrotitorul  părintesc al
debutanţilor, părinte al naţiunii, frust, puritan ca
înveşmîntare, dar estet pe dinăuntru”; s-a dovedit un
apărător al conştiinţei naţionale, ca matrice a unei
vieţi de muncă, de răbdare, de rînduială, opusă lumii
expansionismului imperial sau ideologic, practicat
de cel de-al doilea Reich, de Germania imperială a
Kaiserului Wilhelm II, a cărui  idee de
civilizaţie/,,kultur” e atacată de Vlahuţă în articolul
„Forţa lor”;  a fost un mentor al ,,generaţiei
tranşeelor” şi ca atare  revolta lui a fost naţional-
pragmatică, neideologică; în sfîrşit, a fost veriga de
legătură dintre generaţia Junimii şi a Convorbirilor
literare şi generaţia tradiţională, creştin –
naţionalistă de la  Gîndirea interbelică (1921).

Pentru că anul acesta se împlinesc 100 de ani de
la moartea sa, ar trebui ca măcar acum scriitorul să
fie repus în drepturile sale, avînd în vedere calităţile
sale de om de cultură  care, ,,la cumpăna veacurilor
şi a lumilor, a asigurat continuitatea liniei de forţă a
culturii române, şi anume linia conştiinţei
naţionale”, crede, pe drept cuvînt, Mircea Platon.
Din toate capitolele cărţii, la cele amintite
adăugîndu-se: Prefeţe, articole program, crezuri
publicistice, apoi Alte articole neincluse în
volume, urmate de  Preopinenţi şi adversari,
Amprenta lui Vlahuţă şi Epilog, se defineşte
personalitatea lui Al. Vlahuţă, în mai multe ipostaze.
Ca scriitor, s-a impus prin volume de poezii şi de
proză, dar acestea nu fac subiectul discuţiilor, în
cartea de faţă (deşi măcar două versuri celebre ar
trebui amintite: ,,Nu de moarte mă cutremur, ci de
veşnicia ei” şi ,,Minciuna stă cu regele la masă”).
Interesează luările de poziţie cu privire la cîteva
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probleme majore: rolul literaturii şi al scriitorului, al
talentului şi al valorii, al culturii, în general,
prezentate în diferite articole ,,ad hoc”, în polemici
sau  discursuri, dar şi probleme de principiu, privind
ţara, politica, şcoala, emanciparea femeilor. Ca un
veritabil mentor, îi orientează pe tinerii scriitori spre
sursele de inspiraţie:  ,,în opera lui, fie nuvelă, fie
roman sau dramă, el (scriitorul) va trebui să ne
înfăţişeze întîmplări şi tipuri luate din lume în care
trăieşte; va căuta să-şi lămurească din vălmăşagul
vieţii numai acele întîmplări şi figuri cari – în adevăr
– îi răsar ca nişte puncte de lumină, în jurul cărora şi
peste cari, logica şi imaginaţia lui de artist pot
aşterne şi construi lumea gîndurilor cari-l ard de-
atîta timp… şi cari ,,cer veşmintele vorbirii”... Şi dă
Vlahuţă o interesantă definiţie literaturii pe care o
vede ca ,,ca pe o rezultantă, o răsfrîngere artistică”
din ceea ce a întîlnit şi a observat în timpul vieţii sale
scriitorul, şi despre care crede că este ,,concentrarea
unor însuşiri pe care natura le împrăştie, iar scriitorul
le adună şi le ordonează”. Nechifor Crainic îşi
amintea cît de preocupat era Vlahuţă de poezie, pe
care o definea drept „gîndire emoţionată sau  idee
topită în emoţie”; odată ce poetul are mişcarea
sufletească, ritmul şi accentul, care  dau tonalitatea,
vin de la sine. Restul e meşteşug. Aşterni prima
formă, revii, ciocăneşti cuvintele. Lucrul de seamă e
sinceritatea, onestitatea. Nu-i de mirare că un poet
care gîndeşte atît de adevărat a reuşit să conceapă un
vers celebru, admirabil prin profunzimea lui: ,,Nu de
moarte mă cutremur, ci de veşnicia ei”.  Poetul îşi
exprimă convingerea că o poezie poate să rămînă
frumoasă şi fără să aducă servicii unui partid politic
(idee de mare actualitate), ridicîndu-se împotriva
artei ,,socialiste”. Cere imperios ca ,,domnii miniştri
să lase cel puţin arta ,să rămîie curată şi
independentă”(!). Memorabile sînt paginile în care
îşi exprimă părerea despre scriitorii talentaţi care nu
se pot suferi, care sînt răi şi-şi fac rău reciproc  din
invidie, deşi ,,emoţiile estetice ar trebui să
înduioşeze şi să contopească inimile omeneşti”.
Condamnă lupta înverşunată şi neloială, duşmănia şi
ura îndîrjită dintre fruntaşii literaturii române, care
se fac unii pe alţii ignoranţi, năuci, incapabili de a
pricepe ceva, pentru că sînt organizaţi în clici, ca şi
oamenii politici, neţinînd seama de talentul
confraţilor. Nu sînt făcute cunoscute, în reviste,
conferinţe importante ţinute la Ateneu, dar orice

discurs politic, oricît de neînsemnat, e relevat şi
comentat de toate ziarele (nimic nou sub soare!).
Faptul că-şi doreşte ca toţi scriitorii talentaţi să
formeze o familie care să redea ,,sfinţenie” artei şi
ridicării neamului este lăudabil, dar irealizabil. Şi
polemicile pe care este nevoit să le susţină, cu
,,adversarii” săi, foşti colegi sau chiar prieteni,
dovedesc acest lucru. Dar există un  bun simţ şi un
mod civilizat de a polemiza, în ceea ce-l priveşte pe
Vlahuţă. Polemizînd cu Hasdeu, îi laudă calităţile şi-
i condamnă exagerările, invitîndu-l la colaborare
pentru binele poporului, pentru ca nimeni să nu mai
poată spune „mulţi, dar proşti”. Îl „dojeneşte” blînd,
pentru articolele intitulate Zacherlina, dar se simte
ironia mascată, explicabilă (mai ales cînd Hasdeu îl
acuză că e ,,foarte unilateral” şi că e ,,aproape
sterp”). După ruptura cu Gherea, polemizează cu
acesta (şi cu revistele de orientare socialistă) pe tema
,,artei socialiste”, care în concepţia criticului Gherea
ar trebui să fie o armă de luptă. Îi numeşte pe
scriitorii socialişti cu sarcasm ,,apostoli ai omenirii”
şi ,,reformatori ai lumii”, cînd, de fapt, aţîţă la ură şi
la răzbunare, batjocorind pe toţi poeţii care nu sînt
,,toboşari ai partidului socialist”. Şi blîndul Vlahuţă,
cum era numit de toţi pentru toleranţa şi echilibrul
său, îi apostrofează serios: ,,haide, spuneţi o dată
pentru care clasă anume faceţi arta voastră, nu mai
umblaţi cu mîţa-n sac că i se văd unghiile. Ştie dl.
Rion că voi nu scriţi decît pentru parale, că voi nu vă
gîndiţi decît la meşteşugul de a asigura desfaceri
bănoase operelor voastre? Asta vi-i toată arta, asta
vi-i  poezia! Bătăile inimii voastre? Mofturi! Ritmul
versurilor voastre? Zornăit de gologani! Negustori
de rime ce sînteţi!” 

Înverşunarea polemistului s-a datorat şi faptului
că scriitori de prestigiu au fost atacaţi violent în
publicaţiile socialiste ale lui D. Gherea, G.
Ibrăileanu, C. Mille. O polemică, de data aceasta
dură, are ca ,,adversar” pe Anton Bacalbaşa şi pe
bună dreptate. Acesta încercase să intre  în viaţa
literară, în mod forţat, printr-o polemică literară cu
Haşdeu (care nici nu l-a luat în seamă), cu un
interviu luat lui Maiorescu, printr-o conferinţă ţinută
la Ateneu, semnînd el însuşi ,,elogiile”, vorbind de
miile de ovaţii, deşi era ştiut că în sală nu încăpeau
mai mult de 850 de persoane. Vlahuţă nu-l iartă,
pentru că „l-a sfîşiat” pe Delavrancea şi „l-a nimicit”
pe Coşbuc, fără să-i reuşească încercarea cu Alceu
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Urechia, care nu l-a cruţat şi i-a spus adevărul despre
locul lui în literatură (loc ce nu exista pentru el). Dar
mai ales pentru aşa-zisele lui teorii cu privire la
spiritul critic îl condamnă polemistul, citînd şi
comentînd nonsensul definiţiei, cu totul ilară: ,,fără
îndoială spiritul critic, care este o calitate pentru
numărul restrîns al celor conştienţi, e o nebunie în
inteligenţa rudimentară, a celor ce se slujesc de el
numai ca să arate că nu s-au speriat (?). Acest aşa
numit spirit critic nu este în fond decît o manifestaţie
a spoielei culturale şi o puternică dovadă a lipsei de
impresionabilitate”.  Plaudite cives! Acuzat că face
,,artă pentru artă”, Vlahuţă răspunde că socialiştii
oferă ,,o nesleită comoară de ridicol”, adoptînd un
ton de şagă, un ton condescendent, mai sugestiv,
uneori, decît blamarea. 

Se ridică scriitorul şi în apărarea limbii române,
considerînd că aceasta este o taină care leagă pe
oamenii unui popor, subliniind sentimentul de
adîncă iubire pe care tinerii trebuie să-l aibă faţă de
limba strămoşească şi ,,credinţa nestrămutată în
continuitatea istorică a neamului care de două mii de
ani îşi cîntă doina în limba aceasta”. Se încheagă,
apoi, din paginile textelor publicate de Mircea
Platon, după o chibzuită alegere şi aşezare potrivită
la locul potrivit, figura patriotului Vlahuţă, care şi-a
iubit ţara mai presus de orice, exprimîndu-şi poziţia
şi sentimentele faţă de Unire, referindu-se la viaţa
ţăranilor şi starea satelor, dar şi la muncitorimea de
la oraşe. Dorind reîntregirea ţării, el scrie: ,,Ne
trebuiau fireşte, şi Basarabia,  şi Bucovina, şi
Ardealul şi Banatul, şi statornicirea poporului în
vechile lui drepturi”, dar, spune iubitorul de ţară, ne
trebuie şi un conducător care să cunoască rănile
provinciilor surori, pe care trebuie să la vindece, un
conducător cu viaţă curată şi lipsită de orice
deşertăciune, care să strîngă în jurul lui oamenii
cinstiţi ai ţării, fără ,,tocmeli negustoreşti, fără ciraci
interesaţi, fără clienţi de îmbogăţit, nici rude de
procopsit”. (Şi noi, azi, am avea nevoie de un
asemenea conducător!). Sensibilitatea scriitorului şi
dorinţa lui ardentă de a se făptui Unirea trec într-o
însufleţită mărturisire, cu accente lirice: ,,Unire!
Cuvîntul acesta e azi pe buzele tuturor. În noi şi în
aerul care ne împresoară. El e în cîntecul voios al
şcolarilor, în pasul cadenţat al soldaţilor, în lacrimile
bătrînilor ce nu-şi cred ochilor, în fluturarea
steagurilor noastre ce parcă mereu îl rostesc în

strigătul lor de flăcări bătute de vînt”. Sărăcia în care
trăiau ţăranii a fost o altă problemă care a stat în
atenţia lui Vlahuţă, care a publicat articole în care a
luat atitudine faţă de acest aspect  social. A cerut
celor de la putere să pună în practică programul de
reforme sociale şi de împroprietărire a ţăranilor,
pentru că: ,,de-o parte numai datorii, de alta numai
drepturi şi nici o încercare serioasă nu s-a făcut
pentru a  întinde o punte între cele două lumi. Se va
umple oare – se întreba patetic, scriitorul – prăpastia
aceasta cu sutele de mii de leşuri, pe cari tu, mai
ales, ţărănime, harnică şi îndurătoare,  le-ai dat jertfă
unui ideal, despre care nimeni nu ţi-a vorbit, spre
care nimeni nu te-a îndreptat? Ceea ce ştim cu toţii
este că, în felul în care am trăit, nu se mai poate trăi,
că în focul grozav prin care am trecut trebuie să ardă
tot putregaiul, toată stricăciunea din noi, ca să ne
putem învrednici de viaţa nouă cari ne aşteaptă”. 

Vlahuţă a sperat mereu în schimbare: a
oamenilor, a conducătorilor, a obişnuinţelor, a
mentalităţilor, îndemnînd  permanent  la unire
(inclusiv cea cultural-literară), pentru munca în
folosul ţării, a propăşirii neamului. Dar interesele
erau prea mari şi prea diferite pentru ca vocea unui
singur om să se facă auzită. Atunci cînd s-au săvîrşit
samavolnicii, călcări de lege, abuzuri şi ticăloşii,
care în altă ţară ar fi stîrnit indignare publică, în
zadar s-a ridicat, la noi, un glas revoltat, care
dezvăluia cîrdăşiile politice (pentru care ţara era
doar o arendă), risipirea banilor publici sau şirul de
nedreptăţi.  S-a făcut totul ca oamenii să nu ,,audă”
nimic din toate acestea, căci ,,dulcea nepăsare” şi
,,ieftina filozofie a lenei” îi dădeau omului confortul
indiferenţei. De patriotism, nu de naţionalism, este
vorba şi cînd ia atitudine împotriva nemţilor care au
făcut atîta rău ţării. Articolele sale devin vituperante
(„Scadenţa minciunilor”, „Forţa lor”), vorbind
despre intenţia nemţilor de a cuceri lumea, despre
maşina de război teutonă, despre cruzimea armatei,
despre distrugerea tuturor dovezilor de cultură,
despre tragica nebunie a unui Kaiser. Nu împărtăşea
părerea celor care  lăudau forţa nemţilor, pentru că
asta ar fi fost ca şi cum ai admira haita de lupi care
a bîntuit un sat sau stolul de lăcuste care a lăsat
negru lanul de grîu pe unde a trecut. Şi scrie
Vlahuţă: ,,Din ce se compune forţa aceasta şi ce are
la baza ei? Ură neadormită, perfidie de sălbatic,
maşinărie multă, omul însuşi prefăcut în maşină,
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amestecîndu-şi sufletul şi carnea lui cu fierul
uzinelor, pentru a face din poporul german un
desăvîrşit instrument de omor, iată puterea lor.
Nimic nobil, nimic uman, nici în originile ei, nici în
mijloacele de cari se serveşte, nici în scopul pentru
care se mişcă. Lipsa oricărui sentiment de dreptate,
lipsă totală de cinste, de milă,  de ruşine, de orice fel
de înduioşare, care în concepţia lor e privită ca o
slăbiciune, într-un cuvînt fiara stricătoare, bestia în
toată impetuozitatea sălbatică a instinctelor ei – asta
e formidabila putere tentaculară a germanilor”.
Apostrofa e  necruţătoare! 

O altă ipostază a lui Al. Vlahuţă este aceea de
educator, în adevăratul sens al cuvîntului. A fost
rugat de către ministrul Spiru Haret ca, împreună cu
George Coşbuc, să se ocupe de educarea
învăţătorilor şi să-i ajute să folosească bibliotecile
care s-au înfiinţat pe lîngă şcolile primare ,, pentru a
dezvolta gustul cetitului în săteanul nostru şi, prin
aceasta, să se ridice pe cît posibil şi nivelul lui
cultural”. Era necesar ca aceştia să ţină conferinţe
ţăranilor, iar cei doi scriitori care aveau potenţial
,,educativ-naţional” erau solicitaţi să le ofere
modele. Vlahuţă a vorbit prin săli de clasă rurale,
precizează Mircea Platon, nu ca ,,profesorul”
Vlahuţă, sau  ca ,,academicianul” Vlahuţă sau ca
,,senatorul” Vlahuţă. El era simplu ,,Vlahuţă”, dar
ministrul, scriindu-i regelui, a precizat că vorbirea
celor doi a avut un efect atît de bun, încît îi va păstra
,,pentru serviciile lor de acest fel”. Scriitorul va
insista pe rolul şcolii şi al educaţiei în munca de
ridicare a neamului, în cultivarea sentimentului de
dragoste pentru istorie şi Ţară. (O frumoasă lecţie de
patriotism, potrivită şi pentru zilele noastre, cînd
fenomenul europenizării şi al globalizării ameninţă
,,duhul” naţional, căci acesta nu mai e ,,la modă”).
De educaţia copiilor trebuie să se ocupe familia şi
şcoala, dar din păcate lucrul acesta nu s-a petrecut.
Vlahuţă acuză faptul că educaţia de acasă este lăsată
pe mîna bonelor străine, cele mai multe nemţoaice,
care nu numai că nu fac educaţie, dar strică
,,materialul omenesc bun” ce le-a fost încredinţat.
Este revoltat în faţa unei scene la care însuşi a
asistat: bona nemţească, ce avea spre educaţie trei
băieţi ai unei familii înstărite, face o demonstraţie:
le cere copiilor, în limba germană, desigur, să arate
cum este soldatul german; copiii iau o poziţie rigidă,
cu umerii drepţi, deplasîndu-se, cu aroganţă, într-o

ordine perfectă; cînd trebuie să-l imite pe ostaşul
român, îşi pleacă umerii  cu un  aer „bleg şi moleşit,
ştergîndu-şi nasul cu mîneca”, iar cînd li se cere să
se deplaseze, se ciocnesc unii de alţii, o iau în
direcţii greşite, spre amuzamentul spectatorilor,
bone cu alţi copii, ieşiţi la plimbare, într-un parc. De
aceea, spune scriitorul, regimul guvernantelor ar
trebui înlocuit cu regimul mamelor. De asemenea,
atrage atenţia şi asupra punctului esenţial în
educaţie, acesta fiind alegerea profesiunii, spre care
părinţii îşi îndreaptă copiii. De exemplu, dacă-i
bezmetic şi-şi face de rîs familia, soarta lui e
hotărîtă: ,,cariera armelor”, ceea ce ar putea fi o
insultă gravă adusă armatei; dacă e pişicher şi bun de
gură, va face avocatură, cu posibilitatea de a ajunge
deputat, apoi ministru (oare la ce epocă se referea?);
dacă  e studios, grav, tăcut, va fi doctor. Dar de
cinste, de jertfă, de datoriile pe care le au faţă de ţară
nu se aminteşte mai nimic în sistemul de educaţie
familial. Mai ales pentru copiii satelor ar trebui să se
facă mai mult. 

Lăudabilă este poziţia lui Vlahuţă cînd e vorba
despre drepturile femeii, recunoscînd că bărbaţii
vedeau în femeie o posesoare de dotă, o soţie
devotată şi o mamă care trebuia să aibă grijă de
copii. Deşertăciunea bărbaţilor a împins-o spre fard
şi frivolitate (ajungînd femeia – păpuşă), ceea ce a
făcut să nu inspire încredere cînd era vorba de
lucruri serioase; dar asta nu înseamnă că în ziua cînd
va fi chemată la ,,munca cea mare şi liberă, menită a
pregăti o lume mai bună, ea nu va şti să aducă, odată
cu puterea necesară, şi deplina înţelegere a rolului ce
avea de îndeplinit”. 

Atent, ca orice veritabil observator, la tot ce se
petrece în ţară şi în jur, sesizează că vecinii nu ne
iubesc, din invidie, din instincte de rasă şi, mai ales,
din interese pe care nu şi le pot susţine, decît
ameninţînd. Remediul este întărirea străjilor, dar, în
primul rînd, întărirea tuturor românilor în ,,dragostea
de adevăr, şi în munca de îndreptare în cuprinsul şi
rosturile noastre. Numai atunci, vrăjmaşii care ne
pasc zilele vor înceta să-şi facă planuri de mărire pe
ruinile gospodăriei noastre”. Este atît adevăr, atîta
grijă pentru soarta ţării, atîta dorinţă de bine pentru
aceasta, în tot ce-a gîndit şi a scris Vlahuţă, încît
cititorul nu se poate  opri să nu se întrebe ,,dac-aşa
oameni întru adevăr au stat”.

Mircea Platon  a selectat  din presa vremii cele
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mai adevărate, mai însufleţite şi mai frumoase
cuvinte, care subliniază calităţile acestuia ca om:
bun, integru, modest, prietenos; ca scriitor: talent,
sensibilitate şi generozitate pentru mai tinerii lui
confraţi; ca publicist: informat şi drept, aplecîndu-
se cu interes asupra tuturor problemelor ce ţineau de
mersul înainte al naţiei sale; ca polemist: vehement,
tăios, ironic sau sfătos şi tolerant; ca român: patriot
în fapte, nu în vorbe, aprig cu duşmanii, din afară şi
dinăuntru, care n-ar trebui cruţaţi, şi pe care-i
blamează, în ciuda blîndeţii sale recunoscute, pentru
că  otrăvesc ţara ,,cu drojdia  păcatelor lor, cu ura, cu
lenea, cu necinstea, cu destrăbălarea, cu tot ce e mai
rău şi putred; dacă ne-am lăsa toţi pe tînjală şi-am
aştepta ,,mură-n gură de la alţii” (aviz amatorilor!),
nici „comorile din sînul pămîntului nostru, nici
belşugul din afară n-ar putea scăpa de la pieire
neamul acesta aşa de frumos înzestrat şi-n aşa de
frumoasă grădină sălăşluit”. Cincizeci şi patru de
scriitori, critici literari, oameni politici, militari de
carieră, prieteni, colaboratori, redactori ai altor
reviste, lingvişti au scris despre Vlahuţă şi l-au
evocat în diferite împrejurări prin cuvinte înălţătoare
şi prin laude meritate pe deplin. Amintesc (numai!),
pe cîţiva dintre cei mulţi: poeţii Traian Demetrescu,
Nechifor Crainic, Ion Minulescu, Vasile Voiculescu,
ale cărui cuvinte le redau, pentru sinceritatea lor:
,,cînd l-am văzut aşa de luminos şi plin de drag, mi
s-a părut că intru în palatele Amurgului din copilăria
mea. Şi a fost aşa de bun şi de prietenos, s-a înfăţişat
aşa deschis, drept şi nemeşteşugit, că nu mi-a mai
rămas nici umbră de bănuială sau îndoială asupra lui.
Îi pătrunsesem dintr-odată în suflet şi am simţit că
mă primeşte acolo”; istoricul de artă Al. Tzigara-
Samurcaş, prozatorii I. Al. Brătescu – Voineşti, Gala
Galaction, Mihail Sadoveanu, dramaturgul Victor
Eftimiu care îşi aminteşte: ,,Era un loc de pace şi de
bucurie casa lui Vlahuţă. O mare dragoste de viaţă,
adînc înţeleasă şi trăită calm se desprindea din toată
făptura lui Vlahuţă”; celebra pianistă Cella
Delavrancea  i-a făcut un portret admirabil, din care
am reţinut: ,,Vlahuţă, prietenul cel mai vechi, cel de
toată viaţa al tatălui meu, era şi frate de cruce cu
el…se ferea de vulgaritate şi nu tolera exuberanţa
decît în inteligenţă. Politeţea lui excesivă era şi
scutul care îl apăra de familiarităţile indiscreţilor”;
criticii Ilarie Chendi şi G. Ibrăileanu care l-a preţuit,
dincolo de contradicţia în păreri: ,,Vlahuţă a fost

poetul generaţiei tinere, de la anul 1890, al
generaţiei romantice de atunci…Şi cum îl ceteam! Şi
cum ni se împletea viaţa sufletească cu sentimentele
poetului nostru. În vremea acea cînd ni se forma
sufletul, cît de mult a pus Vlahuţă în sufletul nostru!
Toate s-au ţesut atît de mult în sufletul nostru, încît
nu se mai pot desface”. 

Nu întîmplător, scriitorul Mircea Platon, el însuşi
polemist cunoscut, avînd curajul opiniilor personale,
pe care le susţine cu argumente serioase, a încheiat
volumul cu „Moftangiul blazat” (pamflet? satiră?
fabulă fără măşti?), în care se întîlnesc ironia,
sarcasmul amar, dispreţul pentru lichele ajunse ,,cu
mofturi”, în funcţii înalte (moftangiul este
echivalentul modern al ciocoiului-parvenit al lui
Duiliu Zamfirescu), spiritul de observaţie, batjocura
celor care sînt veşnic nemulţumiţi de ţara lor
,,păcătoasă”, de care se plîng mereu, ca şi de
,,neamul nostru tembel, neam de faliţi, de trîntori, de
palavragii, neam putred şi netrebnic, în viitorul
căruia el, unul, nu mai crede” (Recunoaşteţi
personajul? Cu siguranţă, căci e la modă şi astăzi,
lăfăindu-se ca şi atunci, peste tot, unde găseşte
adepţi care îl fac să se creadă şi mai important, adică
,,şi mai moftangiu”).  E clar că acesta  înşiră palavre,
dar, dacă nu l-ar asculta nimeni, şi-ar pierde din
gravitatea de ,,magister dixit”!

Avînd în vedere scopul nedeclarat al lucrării, dar
atît de vizibil pentru toţi cei care, nerespingînd
modernizarea societăţii, vibrează la valorile
trecutului care este al nostru şi care ne dă dreptul să
ne bucurăm de respect ca popor, nicio încheiere n-ar
fi mai potrivită decît cuvintele scrise de Nechifor
Crainic în 1940, în Gîndirea, din care voi reda cîteva
(deşi tot ce-a scris atunci este mai mult decît
semnificativ pentru zilele noastre), pentru adevărul
pe care le exprimă, de mare actualitate: ,,Domină azi
în presa literară un fel de coaliţie a cîtorva cronicari
cu pretenţia de a decreta ei ce este şi ce nu este
valoare în literatura noastră. Pentru aceşti
neisprăviţi, un scriitor ca Vlahuţă nu reprezintă mai
nimic…E un semn de înjosire a  noastră să uităm pe
poetul care s-a ridicat pînă la această ameţitoare
înălţime a soliei scriitorului în viaţa neamului său”.
Să nu uităm că putem fi cetăţeni ai Europei (şi nu
numai ai acesteia), dar cu statut de nomad, cît timp
nu avem un popor căruia să-i aparţinem şi care să ne
recunoască, în caz de nevoie.
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Disponibilităţile multiple ale povestirii, aşa cum
este valorizat potenţialul ei în Fraţii Jderi, nu apar
niciunde mai vizibil decît în ampla gamă a modulaţiilor
din partitura unui personaj de verva neistovită a
„dumneaei comisoaia Ilisafta”. Nimeni, nici un alt
personaj al trilogiei, nu mai înrădăcinat în cotidianul
cel mai prozaic cu putinţă ca ea şi reflexele acestuia în
refluxul verbal al acestei „voci” (nu mai era „audibilă”
la lectură, ci şi cealaltă versiune a ei, de vorbire
interioară, silenţioasă, adresată sieşi) nu sunt deloc
puţine, fie „rupînd – şi subliniind, reliefînd tocmai
astfel – fluiditatea deschisă disociativ şi digresiv al
limbuţiei sale prin astfel de treceri, repetate, spre
registrul minor (dar nu mai puţin agitat) al atîtor griji şi
îngrijorări domestice (reţete secrete, fie cosmetice: apa
de mătăciune, descîntată, fie culinare: claponul gătit ca
la Athos, însoţit însă şi el, e drept, de puţină „poveste”).
Ionuţ n-a ajuns încă acasă de pe drumurile poruncite de
„unii părinţi”, ea încă n-a aflat nici pînă acum numele
„tătarcei” – mama mezinului, să-l poată trece la
pomenirile în biserică de către părintele Dragomir,
comişi „tirani şi haini” o ţin departe de grajdurile
hergheliei domneşti şi, culmea, bărbaţii îşi vorbesc unii
altora despre nu se ştie ce „doftorie” pentru durerea de
şale a lui Manole Păr-Negru, nu alta decît călcătura de
urs, dar chinul curiozităţii nesatisfăcute durează destul
ca efectul comic să se producă. Fie, alteori, dimpotrivă,
continuînd, prelungind, dînd ecou şi acolo, în acel
registru secund, linia mare a potopului ei de vorbe
„Colaborează” şi ea cu autorul, recuperînd, de pildă
„ipostase” ale unui Manole Păr-Negru tînăr şi „nebun”
în dragostea sa pentru fata care era pe atunci „jupîniţă”
Ilisafta (graţia ruptă de la fereastra iatacului ei, lupta
voinicească, lipsită de minte, cu „un tătar gol pînă la
mijloc” pe o podină de iarmaroc la Tîrgu-Doamnei) ori
povestea fraţilor (Simion şi Nicoară) îndrăgostiţi,
amîndoi, de Sofia greaca. Pretexte asociative reiau
istorisiri, intrate în „gura lumii” („băiatul lui Todiraş
Aramă şi spaima lui xde „ghearele, colţii şi părul aspru
al satanei de care vorbesc oamenii, „arătarea” de pe
munte cu „înfăţişare femeiască” şi „despletită”, ieşită

din „neguri”). Sunt şi altfel de „alunecări” şi
deschideri, mai puţin narative, dar ţinînd de acelaşi
fond de cultură populară, reflex al unei forma mentis
tradiţionale, folclorice, matrice înclinată să
ficţionalizeze şi intuii de ordinul unei problematici
morale şi filosofice, ori măcar de natura unei sagesse
cu rădăcini mai adînci în trecut, mult dincolo de stratul
mai tîrziu al alegoriilor morale creştine: „ursul” mai
gras de leneş ce este, ori, dimpotrivă, mai slab, căci
răzbate, trudeşte pentru stăpînul său, este vădit o
alegorie (simpatic şi mişcător naivă) a „norocului în
viaţă” dat fiecăruia, venind parte dintr-un fond de
reprezentări „păgîne” ale destinului; încă departe de
legătura metonimică, interpretată în spirit creştin, cu
sprijinul „înger păzitor”. Umorul rămîne esenţial, cum
se vede în articularea de ansamblu a vervei unui astfel
de personaj, el e de fapt liantul de temelie, alături de
disponibilitatea narativă, în „sintaxa” internă, de o
mare mobilitate şi capacitate integratoare, conferite
partiturii locvacelui personaj, pînă acolo încît
cotidianul acela imediat şi mărunt, de la „cuhnii”, dar
şi unul al grijilor materne (pierderea lui Nicoară –
monahul Nicodim de la Neamţ, celibatul lui Simion,
plecarea lui Ionuţ la curtea domnească) şi al războirii
tenace cu „unii părinţi” fără minte, soţi „tirani şi naivi”,
mici şi omeneşti vanităţi feminine (obrazul ei tînăr,
faima frumuseţii de odinioară, gelozii şi curiozităţi
nesatisfăcute („tătarca” fără nume), ironiile de limbă
ascuţită, maliţioasă la adresa cochetei nurori
Candachia, nevasta vistiernicului Cristea, toate acestea
aderă la „tiparul” stilistic unificator, sinteză de
povestire, alegorism moral şi portretistică, umor, în
care nu mică e ponderea para(???) împotriva
„bărbaţilor”, inclusiv a „măriei-sale” („Lasă, că ştie şi
mări-a sa să-mi umble la apa Nistrului, ori a Siretului,
pentru nişte pricini pe care le cunoaştem noi – he0he!”)
şi chiar a politicii domniei, de ridicare în ranguri a unei
boierimi noi, tînără, fără deprinderile date multora
dintre cei în vîrstă de „viaţa desmierdată a boierilor
cînd n-au avut stăpîn”, adică după moartea lui
„Alexandru-vodă Bătrînul”, mai numit şi „cel Bun”.
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Performanţă compoziţională şi stilistică din  care iese
un personaj de neuitat al trilogiei, comisoaia Ilisafta. O
reuşită artistică de care „profită” prin
complementaritate şi benefic „ricoşeu”, şi portretul,
prezenţa celuilalt personaj, simetria ei, comisul
Manole, împreună cei doi asigurînd, în Fraţii Jderi,
densitatea unui plan narativ al omenescului de toate
zilele, răsfrîngerea în psihologia lor de părinţi a
imaginii celorlalţi, mai cu seamă a tinerilor cei cinci
fraţi din neamul Jderilor, cu temperamentele şi
dominantele lor de caracter: văzute, în plus, în
perspectivele diferenţiate, masculină/ paternă vs.
Feminină/ maternă. Cum altfel decît pe fundamentul
povestirii şi al umorului s-ar fi putut realiza, cu aceeaşi
credibilitate organică, alternanţa de cotidian rezonabil,
măsurat şi „cuminte” şi, pe de altă parte, aventuros şi
eroic, al „nebuniilor” stîrnite de dragoste, cum sunt
cele două „expediţii” riscante ale Jderilor, la Chilia pe
urmele lui Ionuţ, îndrăgostitul  de Nasta de la Ionăşeni
(în Ucenicia lui Ionuţ), mai tîrziu în Lehia, de dragul
lui Simion şi al alesei inimii sale, Maruşca  lui Iaţco
Hudici, răpită de jitnicerul Niculăieş Albu (în Izvorul
Alb)?  Este în ele (şi în ceea ce le pregăteşte, le
urmează) umorul unei înţelegeri, de la treapta altor
vîrste, a aprinderii erotice, a „nebuniilor” izvorîte din
ea, şi la această înţeleaptă, matură comprehensiune
participă, deopotrivă, slujitori credincioşi, ca Gheorghe
Botezatu Tatarul, părinţi sever-ocrotitori precum
comisul Manole, dar şi starostele Nechifor Căliman,
fraţii pe care viaţa, cu încercările ei, îi maturizează, îi
înţelepţeşte (Ionuţ în „Ţara Leşsască” e altul decît cel
aventurat în „pămîntul turcului, la Ormanlî-Ghiol”).
Una din sugestiile păeinjenişului de povestiri este de
ordinul acestui joc contrapunctic al timpurilor şi al
„vîrstelor”, temelie pentru mari reliefuri epice, eroice,
epopeice.

Intră în acest joc şi accente şi iradieri tipice pentru
o intertextualitate stilizantă sui generis, sadoveniană
prin excelenţă. „Poeveştile” care umblă prin lume pe
seama lui Catalan, „harmasarul” alb al măriei sale, din
sămînţa vestiţilor cai arabi, de „Ispania”, deschid un
cîmp de sugestii care va comunica, mai tîrziu, cu
versetele din „Apocalipsis”, de un simbolism
combativ, mesianic, cu imaginea emblematică a
Sfîntului Gheorghe izbăvitorul de balaur şi, nu mai
puţin, cu o discretă modelare de epic baladesc prin
apariţiile şi revenirile intermitente, la mare distanţă în
durata narată („Erzähtte Zeit”, ca şi în cea a lecturii
(Erzähtlenszeit), ale cuplului Grigorie Gogolea-Ilia
Alapin, deschizînd tot prin ei, dar şi prin alţi urzitori de

„capcane” (mai apropiaţi: pan Iohan Roşu şi pana
Mina, sau mai departe: marele boier Mihu de la Liov,
vrăjmaş domniei lui Ştefan), seria confruntărilor, a
aventurilor şi incursiunilor în stil de „capă şi spadă”, cu
evidente modele străine (Dumas, Sienkiewicz) ce se va
încheia cu prinderea şi decapitarea boierilor Mihu şi
Ciornohut. „Semne” cereşti şi zvoana lor, interesul
multora pentru zodiac şi profeţii de gromovnic sau ce
se poate afla, de la unii şi alţii, despre schivnicii
„proroci” din sălbăticiile Ceahlăului, acestea aparţin
marelui orizont simbolic (mesajul schivnicilor, chiar şi
„pierdut”, ascultarea „pămîntului, arhetipalitatea
„bourului alb”), conjugat cu cel politic („rînduiala” şi
stabilitatea Moldovei sub sceptrul lui Ştefan, nunta
domnească, tot din Izvorul Alb, cu Maria Comneanca,
„mireasă din viţa autocratorilor de la Bizanţ, ca şi
vînătoarea ritualică din Ceahlău), cu acel visat război al
creştinătăţii împotriva „balaurului” ismailitean, căruia
bătălia de la Vaslui i-ar putea fi început. Oricît de
neconstatativ „încastrate” în text, menţinute într-o
virtualitate doar nucleic schiţată, iradieri şi rezonanţe
intertextuale diseminate în destule pagini din trilogie
susţin o transcendere nu doar a cotidianului, ci şi una a
aventurii (capă şi spadă) şi a epicului eroic, către
legendă, baladesc, mitic. Precum o altă Chira
Chiralina, Nasta alege în locul robiei şi haremului lui
Suleiman-beg, să piară în apele Dunării. Cuvintele
părintelui ieromonah Ioil de la schitul Duruitoarea
despre schivnicul proroc din Ceahlău şi sfîrşitul lui se
apropie de tipare de efigie hagiografică, însă fără
cursivitatea acelui tip de narativitate. Isprăvile
comisului Onu pe drumurile împărăţiei otomane au
ceva din atmosfera şi stilizarea narativă a unui fond
epic comun spiritului est-european sau „balcanic”,
sinteză de spectaculos oriental, al aventurii, al probelor
de virtute, isteţime şi vitejie, dar şi din accentul
expresiv al baladelor noastre folclorice sau al basmelor
româneşti: gîndul de copil al lui Ionuţ Jder, la Catalan
şi „tabla de jăratic” din poveste, anticiparea de către el
a judecăţii lui Hranabeg şi, mai înainte de asta,
folosirea viitorului său „ceasornic”, cocoşul negru,
pentru a-l speria cu glasuri de pe celălalt tărîm pe
invidiosul şi răzbunătorul Alexăndrel-vodă, ori
povestea morarului Mănăilă despre anii săi de robie la
Daud-mîrzac, tătarul de la Crîm atît de iubitor de ursă.
Sadoveanu apelează la astfel de resurse expresive
tocmai pentru că ele sunt compatibile cu contextul de
ansamblu, cu spectaculosul de capă şi spadă, chiar cu
eroicul şi epopeicul, dar comunică bine, organic, prin
înţelepciunea populară şi umor lor, şi cu cealaltă
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dimensiune narativă a cotidianului, a omenescului din
toate timpurile.

Ca şi la Creangă, de pildă, umorul şi ironia sunt
manifestări ale filosofii de viaţă şi ale unor repere
morale ferite de orice emfază discursivă, rigiditate
moralizantă, răceală abstractă. Stilistic, nota lor
dominantă e aceeaşi cu cea proprie paremiologiei
folclorice, însă cu un plus de culoare şi de aciditate a
tonului. Nechifor Căliman nu e, cu apelativul său,
„mînzule”, reluat mai mereu (cu o singură excepţie,
blînd ironic şi atunci: „Făt-Frumos!”), departe de moş
Chiorpec ciubotaru al humuleşteanului şi, în general,
nu răzgîiala, dar nici alintările, ca şi în lumea
ţărănească, nu sunt pe placul Jderilor, acasă la Timiş ori
altundeva. Bădiţa Nicoară, acum părintele Nicodim de
la Neamţ, îi preţuieşte – îl bucură – tinereţea lui Ionuţ
(„Era fluture, flacără, schimbător ca un pui de
demon”), dar îi cere să nu-şi „spurce limba cu
neadevăruri”, vrea de la el sobrietate („Nu te alinta aşa
ca o muiere”). Nu e o reacţie de călugăr mohorît la
suflet: ar fi fost aceeaşi şi de rămînea mirean. Ilisaftei,
comisul Manole îi aminteşte, apăsat, că „Mezinul
acesta nu mai este un prunc şi nu trebuie să-l mai
ruşinezi cu dezmierdări” iar Simion scapă de sfaturile,
de nimeni cerute, ale fratelui său Cristea, „vistiernicul,
aducîndu-i aminte, ironic, că-l aşteaptă Candachia, la
casa lor. Tactici precaute sau mai viclene sunt adoptate
de bărbaţii în „defensivă” domestică. Manole Păr-
Negru, ştiind bine că nici scoaterea afară a „clepsidrei
de năsip”, nici reluata ameninţare cu „răbuşul” nu
apără destul de întrebările iscoditoare şi de mustrările
conjugale, plăsmuieşte drept „antidoturi” imaginare
„semne de război” (mînzul cu două capete, vrăjmaşe
unul altuia, fătat la Cameniţa, în Lehia). Şi tot el dă
consemn, tuturor Jderilor, de păstrare a hotărîrilor
sfatului lor de bărbaţi faţă de neveste (şi de femei, în
general): „Nu este poştă mai repede decît taina
muierilor. Noi să părem a dormi şi a nu şti. Ţi-ai făcut
cruce şi ai jurat?” sunt cuvintele tatălui către un fiu
vulnerabil în faţa farmecelor femeieşti. „Vocea”
auctorială împrumută, ea însăşi, tonul ludic al ironiei
ţărăneşti sau „crengiste”, oximoronic: starostele
Căliman „se fuduli cu multă umilinţă”, zeflemisitor:
„obraz ales” (despre Grigorie Gogolea), Candachia în
caleaşcă are „suferinţe vorbite şi strigate”, păstrăvii,
mistreţul şi ieruncile trimise pentru masa domnească,
la sfinţirea Putnei, ori au făcut picioare, ori şi-au luat
zborul din pricina jivinelor lacome („prea mulţi lupi şi
dihori”) ce-i stau în preajmă măriei-sale, cum ştie bine
starostele vînătorii domneşti. Iar pe acesta, la rîndu-i,

Iosip de la Nimirceni îl „dezmierdă” numindu-l „ciolan
bătrîn”, mod lapidar şi jucăuş de a-l intui drept
„încercat şi bănuitor”. Lumea Jderilor, a Călimanilor, a
unor Mănăilă, Stratonie, Gheorghe Botezatu Tatarul nu
analizează, nu se închide în răsfăţuri narcisiste sau
scrutări de monolog interior: are gustul şi şarmul
povestirii, adesea flerul şi intuiţia evaluărilor morale
sigure şi răspicate, o veselie cu adevărat tonică,
necabotină, un umor care e, în el însuşi, o filozofie de
viaţă, una nediscursivizantă, neeşafodată silogistic, ci
sintetizator, mai aproape de reliefurile imprevizibile ale
omenescului, inclusiv dincolo de o elementaritate
ireductibilă la rudimentar. Înzestrată cu valenţele unei
mobilităţi şi polimorfii care o deschid, compoziţional şi
în planul paletei de tonalităţi stilistice, povestea este
modalitatea narativă aptă să lege „capilarele” mai
măruntelor povestiri ale personajelor (despre ele însele,
despre alţii), prin coordonatele de nivel intermediar ale
naraţiunilor legate, aventuroase, tensionate,
spectaculoase (expediţiile Jderilor la Chilia şi în „Ţara
Leşască”, misiunea comisului Onu iscoadă în
„împărăţia turcească”), ale simbolicului şi arhetipalului
în conjugare cu politicul (simbolismul Izvorului-Alb
din Ceahlăul – munte sacru, mesajul schivnicilor -
„proroci”, vînătoarea ritualică şi emblematismul
arhetipal al „borului alb”, de cealaltă parte, legăturile
diplomaticeşti cu republica Veneţiei şi Roma papală,
mariajul cu Maria Comneanca, prinţesa bizantină de la
Mangop, războiul purtat împotriva „Radului-vodă
Basarab”, marionetă a imperiului ismailitean) şi, în
fine, coordonata de înfăptuire a „gîndului” şi a visului
voievodal, în treptele lor succesive: „rînduială” şi
putere domnească, reală în Ţara Moldovei, „anihilarea
ameninţărilor şi a uneltirilor de dincolo de hotare,
perspective de unire a creştinătăţii în „bătălia” de dat
împotriva împărăţiei otomane. E reuşita integrării
tuturor acestora într-o monumentală sinteză epică, în
care eroicul, reliefarea epopeică, nobleţea şi energia
unui ideal politic şi istoric evită grandilocvenţa
„glorificantă”, nu optează nici pentru o „scenografie”
de mari panouri evocatoare, lipsite însă de densitate şi
forţă, unor atare căi, care ar fi condus totul la un eşec
din perspectiva autenticelor exigenţe ale proiectatei
trilogii sadoveniene, lor opunîndu-li-se o politică a
întemeierii monumentalităţii, înainte de toate, în
„solul” organic al realităţilor unui omenesc de toate
zilele (prim-planul Jderilor, ca „oameni ai măriei-
sale”), cu freamătul său polimorf şi nuanţat, credibil în
ciclicitatea reiterativă a vîrstelor, a generaţiilor în
trecerea lor prin lume: un  orizont de comunicare a

135135CONVORBIRI  LITERARE



cititorilor cu un cotidian „recognoscibil” în esenţa sa
perenă, fundament capabil să împiedice orice alunecare
în vreo retorică artificial-„solemnizantă” de apoteoză
eroică emfatic diluată.

Sadoveanu a reuşit performanţa unei astfel de
sinteze artistice în Fraţii Jderi şi adevărul este că
intenţia sa creatoare, implicit programatică, este
detectabilă încă din paginile de deschidere . de ce a ales
autorul ca textul să înceapă a „curge” pe un fundal de
vorbire colectivă, nu chiar „gura lumii”, ci mai curînd
un soi de însumare a „vocilor” anonime, din mulţimea
adunată la hramul „sfintei mănăstiri Neamţu” în
aşteptarea alaiului domnesc? Oamenii vor să-l vadă pe
măria-sa, dar nu sunt vorbele acelea metafora narativă,
de uvertură, a însăşi poieticii sadoveniene a trilogiei,
modelată pe „tiparele” şi în spiritul viziunii populare
despre Ştefan-vodă şi domnia sa, nu indică această
„prefaţă”, verbală de glasurile „norodului”, un fel
anume, al acestuia, de a-l „vedea”, nu cu ochii, ci cu o
altfel de „vedere”, a sufletului şi a minţii? Naraţia
auctorială, suprem-integratoare, se mulează (pe calea
stilului indirect liber) pe volutele, „pliurile” şi nuanţele
acestei imagini a voievodului, implicită în/deductibilă
din „discursul” polimorf şi anonim, anticipativ şi
curios, al mulţimii, şi o face în nota unei molipsiri de
„tonul”, ritmurile şi atmosfera acelei vorbiri necentrate,
în revărsarea ei arborescentă. Şi starostele Nechifor
Căliman îşi va spune, făcîndu-se ascultat de ceilalţi,
povestea sa de „prietenie veche” cu voievodul, va vorbi
de „războiul” pe care domnul „îl bate” împotriva
neorîndoielii, a nestatorniciei şi a „prea multor stăpîni
din biata Ţară a Moldovei, slăbită de tot ce a urmat
stingerii lui „Alexandru-vodă Bătrînul”, pînă la
înscăunarea măriei-sale Ştefan-vodă. Cum va vorbi şi
de aşteptarea judecăţii domneşti în pricina pentru care
starostele s-a plîns la domnie de lăcomia şi nedreptatea
pîrcălabului Ciopei, ba chiar şi de pruncul găsit în casa
sa „spor” neaşteptat, un „prunc străin”, ce se va dovedi
a nu fi altul decît mezinul „Jderilă”, „mînzul” pe care îi
place lui Căliman să-l necăjească mereu chemîndu-l
astfel.

Sunt în povestirea aceasta cam toate liniile
definitorii ale personalităţii marelui voievod, în orice
caz toate cîte contează în imaginea sa, păstrată de
veacuri în memoria colectivă. Şi de ce tocmai
„tînguirile” muierilor, „care niciodată n-au destulă
minte”, de ce acest debut în cheie ludic-ironică, temeri
de „puhoaie” şi război, totodată cu grija mîţei şi a
găinilor de acasă, dar şi cu dorinţa şi nerăbdarea de a-l
vedea pe vodă („să fie oare cumplit la vedere precum

se spune? Are anume paloş cu care ceartă pe unii boieri
scurtîndu-i, după cîte se povestesc?”). Cu amplificări
hiperbolice reflex al unei optici naive, însă nu eronată,
imaginea e deja gata să înceapă a intra în legendă,
dominată de semne ale autorităţii şi puterii voievodale,
alături de altele, de ordinul dreptăţii sociale, ca şi în
povestirea starostelui, alături de altele, de ordinul
dreptăţii sociale, ca şi în povestirea starostelui
Căliman. Nu e, totuşi, un „portret” trasat în contururi
hieratice, ci modelat în „tiparele” gîndirii comune,
populare, despre bunul conducător, ferm şi autoritar,
puternic, dar păstrîndu-şi omenescul la măsura lui
firească: cînd vine la o sfîntă mănăstire, măria sa
trebuie să se uite blajin în jurul său. Vede ici un prunc;
vede ici o fată; vede dincolo o nevastă. Al cui e pruncul
acesta? a cui e nevasta asta? Cum se vede, nici
„glasurile” anonime din mulţime, nici „vocea”
naratorului auctorial, care le preia acelora temele şi
„accentul” stilistic, nimeni aşadar, nu ignoră
dimensiunea mai puţin „oficială” şi protocolară a
imaginii voievodale: pămîntească, a omului pur şi
simplu, „portretul” acesta aproximat de glasurile fără
nume ale mulţimii în felul ei, pare a se cumpăni între
ceea ce se ştie şi se vorbeşte despre „măria-sa” (altfel
spus: din auzite) şi, pe de altă parte, ce-şi doreşte
norodul, care nu-i cere stăpînitorului lumesc vreo
neverosimilă puritate ascetică, îl vrea puternic,
autoritar, bărbat, nu un sfînt, ci un om adevărat, în
carne şi oase, ale cărui virtuţi, dominante în „formula”
insului său, îndrituindu-şi puterea, pot avea şi reversul
lor de slăbiciuni şi păcate omeneşti, pămînteşti. Şi
Vodă Ştefan, odată cu trecerea prezenţei sale în prim-
plan, va confirma aceste aşteptări şi dorinţe (minus
hiperbolismul lor): se va arăta norodului alături de
„coconul domnesc”, îi va face dreptate lui Nechifor
Căliman, va dori să-l boteze cu numele de Înălţare şi
să-l facă vînător domnesc pe pruncul „muierii” de la
Drăgăşeni venit pe lume acolo, la Neamţ, îl va întreba
pe „Jder cel mititel” de meşteşugurile lui vînătoreşti, va
pofti să audă din gura „cuviosului Nicodim” versetele
Apocalipsului despre vedenia „Credinciosului şi
Adevăratului” călare pe cal alb, care „judecă şi se luptă
cu dreptate”, precum şi tălmăcirea ei, secvenţa ultimă
ce comunică în spirit cu începutul, încă din viaţă, de
legendă a unui mare destin: „şi este o poveste cum că
părintele său Bogdan-vodă l-a blagoslovit în taină la o
biserică din muntele Atosului, ca să se ridice în zilele
lui cu puteri mari de oşti şi să bată război cu spurcaţii
ismailiteni”, ca şi cu faima lui Catalan, „harmasarul”
alb al domnului, ori înceţoşata proorocire a
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schivnicului de la Izvorul Alb.
„Glasuri” ale mulţimii, povestiri şi poveşti, început

de legendă, umor popular şi viziune fantasmatică,
anonimă, a domniei bune, a domnului adevărat: tot
atîtea premise ale poieticii şi poeticii sadoveniene care
singularizează arta romanului istoric în capodopera
Fraţii Jderi, gîndită în acordul deplin dintre structura şi
textura ei, amplu şi complex montaj compoziţional de
povestiri şi naraţiuni mai întinse, „legate”, care
dobîndeşte o monumentalitate epopeică, eroică,
realmente credibilă, plauzibilă în esenţa şi spiritul ei,
pentru că ea se edifică pe temelia omenescului
obişnuit, universal recognoscibil ca fiind al lumii şi
vieţilor din toate timpurile, acolo, în cotidianul de la
Timiş şi de atîtea alte secvenţe, pentru că puterea
domniei şi faptele ei se sprijină pe „oamenii măriei-
sale”, distincţi, diversificaţi după firea fiecăruia, dar
uniţi prin  legături de credinţă statornică sub sceptrul
marelui Ştefan-vodă.

Monumentalitatea cere, înainte de toate, o măreţie
reală a faptelor, a înfăptuitorilor. Ştefan îi redă
Moldovei, „norodului” ei, rînduiala şi credinţa. Idealul
politic, istoric atribuit lui, nu e un obiect de visătorie
sterilă: unei „ucenicii” la şcoala morală a rînduielii, a
ierarhiei statornice şi clare îi este supus întreg neamul
moldovenilor, în frunte cu boierii şi dregătorii ţării. Pe
măsura imprimării acestei ordini voievodale, şi a
lichidării cuiburilor de uneltiri, vrăjmăşie şi ponegriri,
din interior ca şi din afară (Petru Aron ascuns în
secuime, marele boier Mihu ocrotit de craiul Cazimir al
„Ţării Leşeşti”, Radu-vodă Basarab, omul
ismailitenilor, pe scaunul domnesc al Ţării Româneşti),
se amplifică şi deschiderea spaţială, augmentată în plus
şi de legăturile diplomaticeşti cu Apusul (Roma,
Veneţia), ca şi de nunta voievodului cu Maria
Comneanca. Dar cea mai mare pondere, pe linia a ceea
ce susţine substanţial şi continuu premisele
monumentalităţii eroice şi epopeice în Fraţii Jderi este,
mai presus de orice, impresia de densitate şi adîncime
a duratei narate: mai 1469 – iarna lui 1475, mai puţin
de şapte ani, a căror poveste, însă, se încarcă de
„ucenicii” şi „capcane”, aventuri, experienţe şi stări
noi, nemaiîncercate, şiruri de isprăvi şi întîmplări,
păienjeniş de povestiri şi proliferare de portrete,
incursiuni, expediţii riscante, păţanii de tot felul, nu
puţine sub semnul pitorescului şi al comicului,
alternanţe de uneltiri şi fapte de silă, pe de o parte,
bătălii şi pregătiri de război pe de alta, ritmurile
repetitive ale omenescului obişnuit, de toate zilele, şi
secvenţele dominate de reflexivitate şi de tîlcuri

simbolice, iniţiatice, unii cad, alţii abia vin pe lume…
Există în volumul ultim al trilogiei o mică secvenţă

în care, pe drumul de întoarcere din misiunea sa de
iscoadă în împărăţia turcească, comisul Onu Păr-Negru
ascultă într-o noapte, undeva, între Siret şi Dunăre,
poveştile unor copilandri pe care îi aude vorbind şi
despre el: „mai zice tătuţa că s-ar fi aflînd la domnie
unul Jder, carele-i mare viteaz al măriei sale”. Şi
întîmplarea îi aduce aminte „de demult, de cînd umbla
şi el în prundul Ozanei, cu caii, noaptea, împreună cu
feciorii lui Căliman starostele”: conştiinţă a trecerii şi a
timpului, sugestie de conştientizare a  densităţii
traiului. Şi cei din steagurile de rază şi pe care le
comandă ştiu că „acest comis Jder e vrednic bărbat” şi
că „despre domnia-sa umblă faima în ţară de cîte a
săvîrşit”. E mai în stare un astfel de  simţămînt al unui
dintre „fraţii Jderi” să de o rezonanţă profund
omenească dimensiunii temporale a monumentalităţii
decît dacă ea ar fi rămas numai pe seama creşterii
imaginii eroice şi epopeice a voievodului şi, „în
frescă”, a „oamenilor măriei sale”. Scriitorul a preferat
să deschidă textul trilogiei în nota „glasurilor” anonime
ale mulţimii, i-a aşezat în prim plan pe Jderi şi
Călimani, la egalitate de „rang” ficţional cu apropiaţi ai
domnului ca Amfilohie Şendrea ori Ştefan Meşter, de
fapt chiar mai proeminenţi şi mai cu continuitate
prezenţi decît aceştia din urmă iar izbînzii de la Vaslui
împotriva ismailitenilor a făcut să-i urmeze nu falnice
serbări ale triumfului, ci o adînc omenească, cernită
reculegere în amintirea celor căzuţi. Undeva, în
paginile trilogiei se „rosteşte” ceva în privinţa
„vredniciilor despre care vorbesc şi le dovedesc
poveştile”. Fraţii Jderi este „Povestea” Moldovei şi a
„norodului” ei în vremea strălucitei domnii a Marelui
Muşatin. Vorbesc despre faptele domnului şi ale
„oamenilor măriei sale” sute şi sute de pagini care dau
imaginea ficţională a unui timp istoric dens, nu una
restituită precumpănitor documentar (deşi informaţia
istoriografică nu i-a fost străină romancierului), ci
modelată, structurată în spiritul viziunii populare,
colective, despre ce a fost şi ce a însemnat acea
domnie, despre legătura adîncă dintre voievod şi
oamenii, „norodul” Moldovei. E ceea ce îi asigură o
grandoare epopeică veritabilă şi credibilă, pentru că,
edificată pe temeliile perene ale unei asemenea viziuni,
de care se lasă corelate organic poietica şi poetica,
sadoveniene, ale marii trilogii istorice, creaţie singulară
nu doar în literatura română, ci şi în aceea a lumii.
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Ca atâtea altele din „isprăvile” Junimii, și
cea a prelecțiunilor (prelegerilor) populare a
fost bine gândită, bine structurată, bine
organizată. În ceea ce privește fondul –
Iacob Negruzzi a formulat-o însuși, încă din
primul număr al primului an de apariție al
revistei „Convorbiri literare”: „Prelecțiunile
populare au, […] deși sunt ținute de mai
mulți, un program unit, în opunere și
deosebire cu discursurile ce țin membrii
Societății literare din București. Toate tind a
demonstra una și aceeași idee fundamentală,
dezvoltată în diferitele ei faze istorice”
(Prelecțiuni populare ținute în Iași de
membrii Societății „Junimea”, în, An. I, nr.
1, 1867, p. 12-14). Ca formă (în afară de
timpul afectat – 50 minute, de modul de
prezentare – formula inaugurată, discurs
liber etc.) – dacă la începuturi manifestarea
social-culturală avea loc în clădirea Băncii,
în scurtă vreme (din 1867, cel puțin,

certificat de același factotum al revistei) „sediul va
deveni Sala (Aula) Universității, ceea ce, evident,
îi ridica prestigiul intelectual. Susținerea –
oficializată – a prelecțiunilor includea o solicitare
scrisă a unuia dintre membrii Societății, însoțită de
sumarul prelegerilor (cu „solistul” aferent), care
era aprobată de Rector, după consultarea cu
decanii celor trei facultăți existente la vremea
aceea și informarea Ministerului de resort. Iată,
spre exemplificare, ciorna unei astfel de aprobări,
la care reținem și limbajul specific al rectorului
ardelean, dar și grija de a nu se „inflama”
auditoriul, în acea perioadă animată de lupte
politice (sterile, ca întotdeauna):

„La adresa DVoastră din 29 Ianuarie,
subsemnatul cu plăcere Vă răspunde că consiliul

speciale de Universitate a consimțit a se pune Sala
Universității la dispusețiunea Societății „Junimea”
pentru a ține întrînsa prelegeri populare în oarele
de Dumineci sau alte sărbători – exprimându-și
totodată și dorința ce am avea ca Domnii Membri
care vor vorbi să se țină numai pe tărâmul
sciențific literariu a materiei ce tratează, fără alte
digresiuni în aprețieri politice, din care ar putea să
rezulte mai multe daune decât folos pentru
publicul ascultător. Primiți…” [Arh. Naț. Iași,
Fond Rectorat UAIC, Dos. 259/1874-1875, f. 5].

(Ca element de „culoare”, de atmosferă, să
inventariem și prezența unor note prin care un
slujbaș vigilent al Universității, intendentul C.
Dobre, ne atrage atenția în fiecare an asupra unui
aspect lipsit de glamour al semnificativelor
întâlniri ale „lumii bune” ieșene, atunci când
solicită Rectorului să apeleze la Prefectură pentru
prezența în stradă a unor forțe de ordine, nu pentru
că cine știe ce răzmeriță s-ar pune la cale, ci pentru
că: „După cum s-au urmat în anii trecuți, Vă rog să
bine-voiți și acuma a mijloci prin locul competinte
de a se trimite la această Universitate doi serjanți
carii să asiste de la oarele 12 până la 2½ din zi
pentru ținerea ordinei între vezeteii ce vin cu
trăsurile pe timpul discursurilor care vor continua
în toate Duminicile până la 25 Martie viitor” – la
23 feb. 1873. Detalii și precizări ne sunt oferite
într-o altă notă, din 1872: „Domnule Rector, La
discursurile ce au început a se ține în localul acestii
Universități, mare parte din persoanele asistente
vin cu trăsuri, iar vezeteii, după obiceiul lor, comit
mai multe neregularități. De aceea cu respect vă
rog să binevoiți, Domnule Rector, a mijloci prin
locul competent trimiterea a doi sau trei serjenți de
vilu, care să asiste pentru ținerea ordinii, în toate
duminicile  de la 13 ale curentei până la 2 Aprilie,
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în orele de la 12 până la 2½ după amiază, și
totodată a repeta de a se trimite serjenții regulat în
toate Duminicile până la finit, căci în anul trecut,
după mijlocirea ce ați naintat, s-au pressentat doi
serjenți numai în zioa de 7 Martie și apoi nu s-au
mai văzut ființa lor”).

Solicitările junimiștilor figurează în dosarele
aflate la Arhivele Naționale Iași, în fondul
Rectoratul UAIC (Dos. 121, 157, 191, 215, 259,
271, 307, 344, 364, 383, 415, 459 – perioada 1871-
1882), în care avem bucuria de a admira
semnăturile lui Titu Maiorescu, Iacob C. Negruzzi,
Samson Bodnărescu (pe o filă scrisă de Mihai
Eminescu), A.D. Xenopol, Vasile Conta, C.D.
Dimitrescu. În prima dintre acestea, din 4 februarie
1871, observăm că spiritus rector al Junimii nu
face decât să informeze Rectoratul de ținerea
prelegerilor, odată ce aprobarea necesară fusese
obținută anterior: „Domnule Rector, Am onoare a
Vă trimite Programa Prelecțiunilor publice ce
câțiva membri ai Societății Junimea vom ținea în
decursul lunilor Fevruarie și Martie a.c. în Sala
Universității, încuviințată pentru acest scop printr-
o decizie anterioară a Consiliului Academic încă
de sub timpul Rectoratului meu” [Arhivele…,
Dos. 121/1870-1871, f. 33]. Mai târziu, la 1873,
Iacob Negruzzi ne spune că este „al nouălea [an]
de când societatea Junimea din Iași ține prelecțiuni
populare în sala Universității”, așa încât momentul
transferării susținerii prelegerilor din sala Băncii
(actuala Poșta Centrală) la Universitate (actuala
clădire centrală a UMF) trebuie plasat în 1865.

În revista „Convorbiri literare” sunt inserate, cu
conștiinciozitate, măcar afișele cu programul
conferințelor, multiplicate la Tipografia „Junimii”,
până în anul 1881. Dar Arhivele Naționale ne mai
aduc la cunoștință și prelungirea bunei inițiative
măcar încă 2-3 ani, atunci când C.D. Dimitrescu și
A.D. Xenopol solicită sala Universității pentru
desfășurarea unor întâlniri, fără a le mai pune, ce-i
drept, sub egida Junimii. Dar, dat fiind că și în
anterioare solicitări nu se preciza expres
apartenența la grupare a conferențiarilor (deși îi
știm cu extracție clară din același mediu cultural),
ne permitem să le inventariem și pe acestea, după
cum urmează: la 11 feb. 1882, C.D. Dimitrescu, în

asociație cu G. Panu și A.D. Xenopol, solicită
alocarea sălii „în intervalul de la 14 Fevr. până la
21 Mart. incl., conform programei ce am onoare a
vă anexa aice” [Idem, Dos. 459/1881-1882, f. 10 și
11]:

Doi ani mai târziu, la 14 feb. 1884, A.D.
Xenopol, în nume personal, de această dată (ca
pentru a încheia un ciclu început de Titu Maiorescu
tot ca solist), i se adresează rectorului: „Dorind a
ținea un șir de șese prelegeri asupra istoriei
naționale în Aula Universității, vă rog să bine voiți
a dispune să mi se pună la dispoziție pentru 6
duminici consecutive, începând la 15 curent fiece
duminică” [Idem, Dos. 507/1883-1884, f. 19].

Să tragem concluzii? Este limpede că ideea
prelecțiunilor (datorită mai multor factori
favorizanți) a prins și că a constituit, în epocă, o
alternativă, o completare a educației naționale în
afara cadrelor scolastice, dar și că a fost acceptată
(îmbrățișată) de cei care, prin prezența lor în sală,
doreau să-și lărgească orizontul și să fie „în pas cu
evoluția”.
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Pe calea spre înfăptuirea statului unitar.
Autonomia administrativă a Bucovinei. 
În realizarea unirii Bucovinei la România au

fost implicaţi: Consiliul Naţional al Bucovinei şi
guvernele României conduse de Al.
Marghiloman, Constantin Coandă şi I.I.C.
Brătianu.

Bucovinenii au acţionat iniţial în sensul unirii
românilor din părţile austriacă şi ungară a
Imperiului Austro-Ungar într-un singur stat
autonom. Adunarea Constituantă a Bucovinei a
decis la 14/27 octombrie 1918: „... 2.
Constituanta hotărăşte Unirea Bucovinei
integrale cu celelalte ţări româneşti (din Austro-
Ungaria, n.n.) într-un Stat naţional independent şi
va purcede spre acest scop în deplină solidaritate
cu românii din Transilvania şi Ungaria. 3. Spre a
conduce poporul român din Bucovina şi a-i apăra
drepturile şi spre a stabili o legătură strînsă între
toţi românii, Constituanta instituie un Consiliu
Naţional de 50 membri”. Preşedinte al
Consiliului Naţional a fost ales Iancu Flondor1.

Evenimentele au evoluat însă astfel încît au
impus înfăptuirea, mai întîi, a unirii cu România.
Ucrainenii, colonizaţi în Bucovina în timpul
stăpînirii austriece, au încercat să unească partea
de nord a Bucovinei la statul ucrainean condus de
Rada de la Liov. 

Consiliul Naţional Român a respins
pretenţiile ucrainenilor şi a cerut ajutor României
(23 octombrie/5 noiembrie 1918). Prim-ministrul
Alexandru Marghiloman a decis ca trupele de
graniţă ale armatei române să intre în Suceava,
Iţcani, Gura Humorului2. Venind la conducere,
guvernul condus de generalul Constantin Coandă
(24 octombrie/3 noiembrie), s-a decis trimiterea
diviziei a 8-a, comandată de generalul Iacob
Zadik, care a intrat în Bucovina la 27 octombrie/9

noiembrie 1918 şi a ajuns în Cernăuţi la 29
octombrie/11 noiembrie 1918, cu cîteva ore
înaintea intrării în vigoare a armistiţiului general
(de la Compiègne) încheiat de Puterile Centrale
(Germania şi Austro-Ungaria) cu Antanta. 

A doua zi, 30 octombrie/12 noiembrie,
Consiliul Naţional s-a întrunit în şedinţă publică
şi a votat Legea fundamentală provizorie asupra
puterilor Ţării Bucovina conform căreia
Consiliul Naţional îşi asuma puterea supremă.
Consiliul a numit guvernul (Consiliul secretarilor
de stat), format din 14 membri în frunte cu un
preşedinte (Iancu Flondor). 

O delegaţie a guvernului Bucovinei, condusă
de S. Puşcariu, secretar de stat la externe, s-a
deplasat la Iaşi pentru a stabili raporturile
Bucovinei cu România. 

După opinia lui Sextil Puşcariu, Consiliul
Naţional din Bucovina trebuia să se subordoneze
guvernului de la Iaşi. Flondor a precizat însă că
misiunea lui Puşcariu era să informeze guvernul
de la Iaşi „că ne-am constituit în guvern şi arată-
le forma sub care voim să administrăm ţara de aci
înainte”. Flondor susţinea că „pînă la alipirea
definitivă va trebui să treacă un timp de tranziţie,
în care fiecare provincie să-şi păstreze un fel de
autonomie a sa”3.

La Iaşi, delegaţia bucovineană a constatat că
regele Ferdinand, guvernul şi principalii oameni
politici se pronunţau pentru unirea Bucovinei la
România. I.I.C. Brătianu susţinea unirea
necondiţionată. Guvernul de la Cernăuţi „nu
poate fi decît provizoriu, spre a administra ţara.
Ar trebui să ne declarăm cît mai degrabă uniţi
desăvîrşit cu România”4. În acelaşi sens s-a
pronunţat Ion Nistor, preşedintele Comitetului
refugiaţilor bucovineni. Acesta era de părere că
„Votarea Unirii se impunea şi pentru a da
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delegaţilor români la conferinţa de pace toată
autoritatea pentru a se rosti în numele tuturor
românilor şi a apăra cu demnitate interesele
naţionale comune. Consiliul Naţional de la
Cernăuţi trebuia, deci, să înţeleagă că mersul
rapid al evenimentelor nu mai îngăduia tratative
bilaterale cu transilvănenii, precum hotărîse
Constituanta din 27 octombrie, şi nici
satisfacerea pretenţiei de a trimite delegaţi
speciali ai Bucovinei la tratativele de pace”5. 

Luînd cunoştinţă asupra convorbirilor de la
Iaşi, Consiliul Naţional a decis convocarea, la
15/28 noiembrie 1918, a Congresului General al
Bucovinei pentru „stabilirea raportului politic al
Bucovinei faţă de Regatul român”6.

La Congresul General al Bucovinei au
participat: 74 membri ai Consiliului Naţional, 7
delegaţi ai germanilor, 6 delegaţi ai polonezilor,
13 delegaţi din comunele ucrainene. A fost
prezentă o delegaţie de 4 persoane din Basarabia
şi o delegaţie de 3 persoane din Transilvania. 

Desfăşurat sub preşedinţia lui Dionisie Bejan,
Congresul General a decis, cu unanimitatea
voturilor românilor, germanilor şi polonezilor
prezenţi, „Unirea necondiţionată şi pentru vecie a
Bucovinei, în vechile ei hotare pînă la Ceremuş,
Colacin şi Nistru cu Regatul României”7.

O delegaţie formată din 15 persoane, condusă
de Iancu Flondor, a plecat, în aceeaşi zi la Iaşi
pentru a prezenta regelui Ferdinand Actul Unirii8. 

La 16/29 noiembrie 1918, delegaţia a
prezentat regelui Ferdinand, la Iaşi, Actul de
Unire a Bucovinei, fiind primită şi de regina
Maria. „A fost un ceas mare atît pentru noi, cît şi
pentru ei. Sînt foarte dinastici, lucru uimitor în
epoca aceasta a republicilor”9, nota regina Maria.

În aceeaşi zi, guvernul C. Coandă a fost
înlocuit cu guvernul I.I.C. Brătianu astfel încît
Iancu Flondor nu a putut trata şi clarifica imediat
problemele integrării Bucovinei în România. A
doua zi, 17/30 noiembrie 1918 autorităţile
centrale ale statului român au plecat din Iaşi,
capitala provizorie, către Bucureşti, iar pe 18
noiembrie 1918 şi-au făcut intrarea festivă în
oraş. Delegaţia bucovineană a însoţit autorităţile

statului, iar Iancu Flondor a dus tratative cu I.I.C.
Brătianu. Flondor era partizanul unei autonomii
largi şi îndelungate a Bucovinei pînă la integrarea
deplină în România unită şi a formulat cereri în
acest sens. El a respins propunerea lui Brătianu
de integrare imediată şi deplină a Bucovinei
numindu-se la conducerea ei un Comisar regal, în
persoana lui Flondor. La insistenţele lui Ion
Nistor, Brătianu a satisfăcut o parte din cererile
lui Flondor şi a fost de acord să-i încredinţeze
administrarea Bucovinei cu titlul de ministru10.

Rezultatul tratativelor a dobîndit formă legală
în Decretul lege nr 3715 din 18/31 decembrie
1918, care prevedea ca, în componenţa
guvernului Brătianu, să fie incluşi doi miniştri
fără portofoliu delegaţi cu administrarea
Bucovinei. Unul (Iancu Flondor) avea reşedinţa
la Cernăuţi, iar celălalt (Ion Nistor), la Bucureşti.
Hotărîrile Consiliului de Miniştri al României se
luau cerînd avizul ministrului delegat de la
Cernăuţi11. 

Legile şi ordonanţele austriece de pînă atunci
rămîneau în vigoare. Legile esenţiale nu puteau fi
modificate decît pe cale legislativă (de către
parlamentul din Bucureşti). Schimbările necesare
impuse de actul Unirii, se puteau face prin
decrete legi. Ministrul delegat de la Cernăuţi
putea schimba ordonanţele austriece în vigoare
ţinînd seama de legile existente (în România). 

În competenţa administraţiei centrale de la
Bucureşti intrau: Afacerile străine, Armata,
Siguranţa generală a statului, Căile ferate, Poşta,
Telegraful, Telefonul, Circulaţia fiduciară,
Vămile, Împrumuturile publice din Bucovina. 

Conducerea provinciei era realizată de un
Serviciu administrativ local, organizat şi dirijat/
condus de ministrul delegat din Cernăuţi.
Serviciul cuprindea 9 secretariate de serviciu,
conduse de cîte un secretar şef. Secretarii şefi
luau hotărîri numite decizii. Întruniţi în Consiliul
secretarilor şefi de serviciu, sub preşedinţia
ministrului delegat de la Cernăuţi, ei deliberau şi
decideau asupra problemelor curente şi emiteau
în acest scop ordonanţe, în cadrul legilor în
vigoare. 
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În atribuţiile/ competenţa Serviciului
administrativ local intrau : afacerile interne,
justiţia, finanţele, instrucţiunea publică, cultele,
lucrările publice, industria, comerţul, îngrijirea
socială, salubritatea publică. 

Publicaţia oficială a Serviciului administrativ
local era Monitorul Bucovinei, în care se tipăreau
deciziile şi ordonanţele12. 

Ca miniştri, Iancu Flondor şi Ion Nistor au
depus jurămîntul în faţa regelui13. Începînd de la
18 decembrie 1918, aceştia au intrat în
componenţa guvernului I.I.C. Brătianu14. 

Decretul-Lege stabilea pentru Bucovina un
regim de autonomie administrativă, ceea ce
reprezenta un pas înainte pe calea către
înfăptuirea statului unitar. Situaţia corespundea,
deşi nu pe deplin, intenţiei lui I.I.C. Brătianu ca,
la Conferinţa de pace de la Paris, România să
aibă o singură delegaţie incluzînd şi
reprezentanţii provinciilor unite. Reprezentanţii
Bucovinei în delegaţia României, plecată la Paris
în februarie 1919, au fost Nicu Flondor şi
Alexandru Vitencu. 

Între miniştrii delegaţi pentru administrarea
Bucovinei s-au manifestat în curînd disensiuni
provocate de faptul că aveau concepţii diferite
asupra acestei operaţiuni ilustrînd cele două
curente existente în Bucovina în legătură cu
integrarea în statul român, curente numite de Ion
Nistor „bucovinişti” şi „naţionali”, iar de Sextil
Puşcariu, „autonomişti” şi „glasişti” sau
„unionişti”. 

Iancu Flondor şi „autonomiştii”, vechea
aristocraţie rurală, se opuneau reformelor
democratice şi doreau o autonomie
administrativă pronunţată a Bucovinei. „Iancu
Flondor vrea să fie stăpînul autocrat al
Bucovinei” şi doreşte să acapareze „toată puterea
în Bucovina în mîna sa”15, considera Sextil
Puşcariu directorul gazetei Glasul Bucovinei. El
exercita acţiunea de administrare fără acordul lui
Ion Nistor. 

„Unioniştii”, care voiau integrarea rapidă şi
completă a provinciei în statul naţional român,
renunţarea la autonomie, îşi propagau ideile prin

intermediul gazetei Glasul Bucovinei ori păstrau
tăcere asupra activităţii lui Flondor, dar o relevau
pe cea a lui Ion Nistor. De la Bucureşti, Ion
Nistor transmitea ştiri privind politica internă şi
externă pentru orientarea gazetei în aceste
probleme şi dirija acţiunea „glasiştilor”
(unioniştilor) în confruntarea cu „autonomiştii”
lui Iancu Flondor. 

Pentru a contrabalansa influenţa presei
unioniştilor, Flondor a cenzurat un articol din
Gazetă, iar altădată a confiscat două numere ale
acesteia. A decis, de asemenea, să scoată, cu
sprijinul conservatorilor din Vechiul Regat, o
gazetă proprie, intitulată Bucovina. Pentru a-l
submina, glasiştii şi-au infiltrat oameni de
încredere în redacţia gazetei lui Flondor.

Pentru a pune capăt acestei confruntări
dăunătoare pentru administrarea Bucovinei, în
cursul lunii februarie 1919 (12,19,20) s-au dus
tratative, la Cernăuţi, între Ion Nistor şi Iancu
Flondor. S-a ajuns la un acord ca numirile în
funcţii şi emiterea de ordonanţe să se facă de
comun acord, iar responsabilitatea să fie comună.
În caz contrar, responsabilitatea să fie
individuală.

În conformitate cu acordul din 20 februarie,
Iancu Flondor i-a invitat pe glasişti să participe la
prima adunare a comisiei agrare (1 martie 1919).
Acesta a întrerupt repetat discursul
reprezentantului glasiştilor, Aurel Morariu, iar pe
celălalt reprezentant, Grecu, l-a admonestat.
Atitudinea lui Flondor a trezit suspiciuni asupra
sincerităţii sale privind acordul realizat şi a
determinat continuarea confruntării. Sextil
Puşcariu nota: „Deşi persist să cred că (Iancu
Flondor) e un bun român şi că are mari calităţi,
m-am convins că ne desparte un abis. El are
absolut altă mentalitate, fiind omul generaţiei
trecute şi uzînd de toate metodele vechiului
politicianism, care nu se lasă de ideile lui şi e în
stare să facă tot posibilul ca să răzbească cu
ele”16. 

După plecarea lui I.I.C. Brătianu la Paris,
preşedintele-ad interim al Consiliului de Miniştri,
Mihail Pherekyde şi ministrul Industriei şi
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Comerţului au adoptat, în conformitate cu
prevederile DL 3715 din 18/31 decembrie 1918,
măsuri precum: desfiinţarea Direcţiei Căilor
Ferate din Cernăuţi; reorganizarea Jandarmeriei
din Bucovina; menţinerea în funcţii de
răspundere la Direcţia de poliţie a unor
funcţionari austrieci. Acest fapt a nemulţumit pe
„autonomişti”. Serviciul administrativ al
Bucovinei era nemulţumit că guvernul de la
Bucureşti nu-l ajuta să-şi îndeplinească atribuţiile
ce-i reveneau din acelaşi decret lege. Nu i se
puneau la dispoziţie cantităţile necesare de făină
pentru alimentarea populaţiei şi nici benzina şi
petrolul necesar pentru motoarele folosite la
semănăturile de primăvară. Flondor s-a adresat
regelui pentru a obţine benzina şi petrolul
necesar. Regele a poruncit să se ţină seama de
cererea lui Flondor, cerere care a fost, totuşi,
respinsă.

Nemulţumit, Iancu Flondor a înaintat regelui
Ferdinand demisia din funcţie. Mihail Pherekyde
a propus regelui ca demisia să nu fie primită, dar
nu a satisfăcut condiţiile puse de Flondor pentru
a rămîne în funcţie. În această situaţie, Iancu
Flondor a adresat lui Mihail Pherekyde o notă
verbală17 în care a cerut revenirea asupra
măsurilor menţionate cu precizări precum aceea
că „Siguranţa statului în Bucovina se va organiza
numai în înţelegere cu mine” şi cereri noi:
„excluderea totală a amestecului d-lor miniştri
Constantinescu şi Nistor în alimentarea
Bucovinei”; „excluderea d-lui Nistor de la orice
amestec în treburile Bucovinei. Nota avea
caracter ultimativ. În cazul în care guvernul nu-i
satisfăcea cererile pînă la 2/15 aprilie ora 12,
Flondor ameninţa că: „mă retrag de la
conducerea afacerilor bucovinene şi declin orice
responsabilitate... se va opri în loc tot aparatul
administrativ”.

Guvernul a primit demisia lui Flondor (2/15
aprilie) şi, la 4/17 aprilie 1919, a însărcinat pe Ion
Nistor cu administrarea Bucovinei. 

Noul ministru delegat la Cernăuţi nu a mai
manifestat tendinţe autonomiste, dimpotrivă a
adoptat măsuri de integrare deplină a Bucovinei

în statul român18. 

Note:
1. Ion Nistor, Unirea Bucovinei, studiu şi

documente, Bucureşti, 1928, p. 37, apud St Neagoe,
Istoria Unirii românilor, Ed. Diogene, Buc., 1993, p.
272, 273.

2. Al. Marghiloman, Note politice 1897-1924, vol.
IV 1918-1919, Bucureşti, 1927, p. 114-116, apud S.
Puşcariu, Memorii, Editura Minerva, Bucureşti, 1978, p.
846.

3. S. Puşcariu, op. cit. p. 338.
4. S. Puşcariu, op. cit., p. 339, 340.
5. I. Nistor, Istoria Bucovinei, Editura Humanitas,

1991, p. 391.
6. Ibidem, p. 393.
7. Ibidem, p. 394-397.
8. Sextil Puşcariu, Memorii, p. 347, 848.
9. Maria Regina României, Jurnal de război 1918,

Editura Humanitas, Bucureşti, 2015, p. 417.
10. S. Puşcariu, op. cit., p. 347.
11. Dacă bucovinenii aveau iniţiativa vreunei

măsuri, propunerea se făcea prin intermediul ministrului
delegat la Bucureşti. Consiliul de Miniştri al României
examina propunerea şi, dacă o aproba, se emitea
decretul regal. S. Puşcariu, op. cit., p. 367.

12. Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Editura
Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 405-406.

13. SP, p. 352.
14. I. Mamina, I. Scurtu, Guverne şi guvernanţi

1916-1938, Casa de Editură Silex, Bucureşti, 1996, p.
27. 

15. Sextil Puşcariu, op.cit., p. 347, 348, 357. I.
Nistor, Istoria Bucovinei, p. 406.

16. Sextil Puşcariu, op.cit., p. 353. Vezi şi p. 348,
350-356, 360, 367-373.

17. Vezi documentul în vol. I. Nistor, op.cit., p. 407-
408.

18. Ion Nistor, op.cit., p. 409.
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La 11/23 februarie 1866, o revoluție de noapte
l-a înlăturat pe domnul Principatelor Unite,
Alexandru Ioan Cuza. Mai mulți ofițeri, susținuți
de o coaliție transpartinică de liberali,
conservatori și moderați, l-au obligat pe prințul
ales în urmă cu șapte ani să semneze actul de
abdicare. În doar cîteva luni, locotenența
domnească și guvernul provizoriu care i-au urmat
au reușit să îndeplinească un deziderat care
preceda urcarea lui Cuza pe tron, și pe care însuși
fostul domn și-l asumase încă dinaintea alegerii
sale: înscăunarea unui principe străin, dintr-o
familie domnitoare europeană, care trebuia să
pună capăt luptelor pentru tron, să consolideze
încă recenta unire a Principatelor Moldovei și
Valahiei și să asigure stabilitatea politică. Alesul a
fost Carol de Hohenzollern-Sigmaringen (rudă a
regelui Prusiei și a împăratului francezilor,
Napoleon al III-lea), care a urcat pe tron la 10/22
mai 1866, sub numele de Carol I. După nici două
luni, a intrat în vigoare o Constituție care a validat
noul regim și i-a stabilit cadrul instituțional. În a
doua parte a anului 1866, Turcia, încă suzerană a
statului de la nord de Dunăre, s-a lăsat convinsă
să recunoască alegerea lui Carol.

Clasa politică românească obținuse un
aproape neverosimil succes. În doar cîteva luni,
ea adusese pe tron un prinț străin, îi negociase
recunoașterea și obținuse promulgarea unei legi
fundamentale care confirma unirea Principatelor,
stabilea generoase drepturi și libertăți cetățenești
și limita puterea domnului. În fapt însă, reușita a
fost acompaniată de dificultăți care aveau să
dureze încă mulți ani. Noul domn a avut vizibile
dificultăți de adaptare într-un mediu care îi fusese,
pînă atunci, cu totul străin. Aplicarea Constituției

a fost dificilă, cu atît mai mult cu cît ea venea
după excesele legislative de la sfîrșitul domniei
lui Cuza, cînd, în ceva mai mult de un an, fuseseră
puse în practică un nou așezămînt agrar, o lege a
instrucțiunii publice, un cod civil și unul penal,
sistemul metric de măsuri și greutăți, modificări
în organizarea bisericească. Mai mult, deși
Constituția fusese votată în unanimitate,
consensul politic format în jurul său a devenit
repede nesigur. Prevederile electorale, care
instituiau un corp electoral destul de restrîns și
predispus a-i favoriza pe conservatori, au fost
privite cu nemulțumire de mai mulți liberali de
stînga (radicalilor munteni, fracționiști din
Moldova), populari mai ales în rîndul
electoratului urban. 

În sfîrșit, nici unirea nu se făcuse fără
dificultăți. Încă dinainte de 1859, în Moldova
existase un important grup separatist.
Centralizarea instituțională grăbită și absența unei
căi ferate care să lege regiunea de la nord de
Milcov de București provocaseră derivă
instituțională, dificultăți economice și
nemulțumire populară. Îndeosebi în Iași, care
pierduse în doar trei ani (1859-1862) statutul de
capitală și toate beneficiile pe care acesta le
aducea, tensiunea ajunsese aproape de paroxism.
La 3/15 aprilie 1866, chiar înainte de sosirea în
țară a principelui Carol, în oraș izbucnise o
revoltă prin care se urmărea dacă nu separarea
completă a Principatelor, cel puțin revenirea la
modelul instituit prin Convenția de la Paris din
1858 (doi domni, două guverne, două Adunări
Legislative). La plebiscitul pentru validarea noii
domnii, din cele cîteva zeci de mii de locuitori ai
Iașilor se prezentaseră la vot doar cîteva sute.
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Chiar și unioniștii moldoveni erau dispuși să
încerce o negociere (tardivă, ce e drept) a
condițiilor unirii. În Adunarea Constituantă, o
parte dintre ei se străduiseră, fără succes, să
obțină mutarea, fie și provizorie, a Înaltei Curți de
Casație și Justiție la Iași. Solicitări și mai radicale
(printre care încoronarea domnului în vechea
capitală moldoveană și transformarea acesteia în a
doua reședință princiară) au formulat
reprezentanții municipalității Iașilor cu prilejul
celei dintîi vizite a lui Carol I în oraș1.

În această atmosferă, lumea politică ieșeană a
început să se pregătească de alegerile pentru
primele corpuri legiuitoare desemnate conform
noilor prevederi constituționale. La 22 august/4
septembrie, s-a format comitetul electoral al
conservatorilor din localitate. După ceva mai mult
de o lună, la 24 septembrie/6 octombrie, membrii
săi au început editarea unui ziar numit
„Constituțiunea”. Momentul apariției sale,
personalitățile grupării politice pe care a
reprezentat-o și programul pe care și l-a asumat îi
dau gazetei ieșene o importanță care depășește cu
mult limitele impactului său imediat, mărginit atît
prin durata efemeră a existenței sale, cît prin și
statutul de jurnal politic apărut în afara capitalei.

„Constituțiunea” a fost prima publicație
conservatoare ieșeană demnă de luat în seamă
editată după încetarea apariției ziarului „Viitorul”,
condus de Grigore Balș și Nicolae Ceaur-Aslan
(iulie 1861). Lunga întrerupere se explică prin
pierderea statutului de capitală, printr-o anumită
lipsă de propensiune gazetărească a
conservatorilor moldoveni și, după lovitura de
stat a lui Alexandru Ioan Cuza (2 mai 1864), prin
cenzura destul de severă a regimului. Schimbarea
de atmosferă care a permis reapariția presei
conservatoare ieșene a fost generată de
promulgarea noii Constituții, de puternicul curent
regionalist moldovean, dar și de debutul (sau
reapariția) pe scena publică a unor interesante
personalități. 

Cel mai important dintre animatorii
„Constituțiunii” a fost prințul Grigore Mihail
Sturdza2. Acest pitoresc politician, zis și
„beizadea Vițel” din pricina anecdotelor care

circulau pe seama impresionantei sale forțe fizice,
se născuse în 1821, în familia lui Mihail Sturdza,
mai tîrziu domn al Moldovei (1834-1849).
Grigore făcuse studii destul de îndelungate în
Germania și Franța, împreună cu fratele său mai
mare, Dimitrie și, pentru o vreme, cu Mihail
Kogălniceanu. Ca și alți membri ai generației
pașoptiste, el nu obținuse nici o diplomă,
întorcîndu-se totuși în țară cu destul de solide și
variate cunoștințe de drept, literatură ori științe
exacte. Beizadea Grigore urmase apoi cariera
militară, fiind, pe rînd, colonel în „miliția”
moldoveană, maior în slujba țarului și, în timpul
războiului Crimeii, general de brigadă în armata
turcă, sub numele de Muhlis pașa. În 1857, el se
întorsese la Iași, pentru a candida, fără succes, la
tronul Moldovei. Grigore Sturdza se număra și
printre „părinții fondatori” ai Constituției din
1866: în 1859, el fusese raportorul și principalul
autor al proiectului constituțional al Comisiei
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Centrale de la Focșani, unul dintre cele mai
importante modele ale legii fundamentale
adoptate șapte ani mai tîrziu. În 1863, nu mult
timp după ce negociase cu Alexandru Ioan Cuza
preluarea șefiei guvernului, prințul se retrăsese
din viața publică. Implicarea în comitetul
electoral conservator și în editarea
„Constituțiunii” era primul moment semnficativ
al revenirii sale.

Alături de Grigore Mihail Sturdza figurau în
comitetul ieșean doi dintre foștii susținători ai
candidaturii sale la domnie: Dimitrie Cornea – un
personaj interesant, care deținuse pentru cîteva
luni, în 1862, portofoliul de ministru al justiției –
și Constantin Sturdza-Șcheeanu. Un alt membru
însemnat al grupării era Iordache Beldiman, care
prezida, în absența prințului Grigore, întrunirile
sale electorale. Beldiman ocupase postul de
ministru al Cultelor în timpul administrației
caimacamului Nicolae Vogoride. Conform
declarațiilor președintelui Adunării Constituante,
Manolache Costache Epureanu, el fusese, pînă la
instalarea principelui străin, un separatist atît de
convins încît „jurase a nu-i călca niciodată
piciorul în București”. Cunoscutul scriitor
Costache Negruzzi era și el un vechi separatist,
care făcuse parte din guvernul unui alt caimacam
potrivnic unirii Principatelor, Teodor Balș.

Membrii mai tineri ai comitetului aveau un
profil cu totul diferit. Mulți dintre ei (Vasile
Pogor, Constantin N. Suțu, Gheorghe Racoviță,
Lascăr Ciurea, Alexandru Balș) erau junimiști sau
apropiați ai celebrei societăți literare ieșene, la
tipografia căreia „Constituțiunea” era, de astfel,
editată. Alți junimiști, încă și mai importanți (Titu
Maiorescu, Iacob și Leon Negruzzi, Nicolae
Gane) au participat la întruniri fără a deveni,
formal, membri ai comitetului. În fine, Teodor
Rosetti a făcut parte din „filiala” vasluiană a
comitetului conservator. Cu excepția lui Rosetti,
prefect de Vaslui în timpul domniei cumnatului
său, Alexandru Ioan Cuza, nici unul dintre
junimiștii grupați în jurul lui Grigore Sturdza nu
făcuse încă politică partizană. Ei se remarcaseră
totuși ca susținători ai unirii, cu prilejul
tulburărilor din Iași, din luna aprilie, cînd

editaseră ziarul „Vocea Națională”.
Două figuri aparte ale comitetului conservator

erau Dimitrie Cozadini și George Mîrzescu.
Primul era, și el, o rudă apropiată a lui Cuza, fost
ministru al Justiției și apoi al Lucrărilor Publice în
guvernul Kogălniceanu (1860). În pofida relației
de familie cu fostul domn, Cozadini se dovedise
suficient de pragmatic pentru a se apropia de noul
regim. Încă din februarie 1866, el fusese numit
„comisar extraordinar” al guvernului, însărcinat
cu supravegherea mai multor județe moldovene.
Cozadini era, de asemenea, prieten cu Vasile
Pogor și asociat cu junimiștii la conducerea
tipografiei societății, la începuturile funcționării
sale. Mîrzescu era un vechi apropiat al lui Mihail
Kogălniceanu, sub patronajul căreia editase,
împreună cu Ion Strat, ziarul „Trecutul” (1861).
În Adunarea Constituantă, el se remarcase ca unul
dintre cei mai convinși susținători ai strămutării
Înaltei Curți de Casație și Justiție la Iași.

Membrii comitetului ieșean aveau, așadar,
profiluri destul de diverse: separatiști și unioniști,
susținători ai loviturii de stat din 11 februarie, dar
și rude ale domnului detronat, oameni cu
experiență politică și debutanți. Nu lipseau
personalitățile cu antecedente mai degrabă
liberale, atrase fie prin interesele poltice de
moment, fie prin suspiciunea lor față de radicali și
fracționiști. Acordul acestor oameni politici atît
de diferiți s-a concretizat într-o platformă
fundamentată pe atașamentul față de statu quo-ul
dinastic și constituțional și de proiectul
regionalist.

Programul grupării, elaborat de Grigore
Mihail Sturdza, a apărut în primele două numere
ale „Constituțiunii”. Prima parte a textului era
dedicată susținerii Constituției și noului principe:
asigurările abundente oferite în acest sens de
Grigore Sturdza erau cu atît mai valoroase cu cît
bănuieli privind „gărgăuni de domnie” planau
încă asupra sa, putînd afecta serios imaginea noii
grupări. 

În partea a doua a programului, prințul
Grigore critica graba înnoitoare a regimului
înlăturat la 11 februarie, într-o manieră nu prea
diferită de ceea ce avea să devină, prin talentul
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colaboratorului său, Titu Maiorescu, teoria
„formelor fără fond”:

„E adevăr că, din trecutul nostru, n-am avut
multe de conservat și că o reformă generală era
trebuitoare; însă nu e mai puțin adevăr că noi nu
am dat o atențiune îndestul de pătrunzătoare
progreselor ce am fost impatienți de a realiza, și
am fost pururea dominați de teorii abstracte, de
multe ori rău înțelese; fără a ne gîndi îndestul la
modul de a pune în practică aceste teorii și de a le
aplica țării noastre”.

„Mijloacele revoluționare” folosite pînă
atunci ar fi trebuit astfel să fie înlocuite prin
„adevăratele progrese”, pentru realizarea cărora
erau necesare „conservațiunea” și „pășirea
măsurată și prudentă”. Răsturnînd celebra butadă
a lui Kogălniceanu („la legi noi om nou”),
Grigore Sturdza cerea ca opera de consolidare să
fie îndeplinită nu de politicieni de profesie, „ci de
oameni care au interese oarecare de apărat” și cu
experiența „practicii intereselor publice”.

O componentă importantă a programului era
cea regională. Grigore Sturdza cerea transferarea
Înaltei Curți de Casație și Justiție la Iași și
adoptarea unor măsuri de descentralizare. Prințul
afirma că gruparea conservatoare ieșeană avea să
intre în relație „cu acel din comitetele din
București a căruia principii politice vor fi în acord
cu ale sale”, păstrîndu-și însă totala
„independență” față de acesta. Mai mult, Sturdza
și asociații săi propuneau înființarea de comitete
electorale în toate județele moldovene, „care să
aibă în Iași un organ central”. Conservatorii
ieșeni erau, se pare, hotărîți să își afirme
personalitatea distinctă și să ia inițiativa
descentralizării fără să aștepte mult mai lenta și
nesigura acțiune a autorităților de la București.
Timpul scurt rămas pînă la alegeri nu le-a permis,
totuși, să pună la punct vasta structură politică
regională pe care o planificaseră.

Paginile „Constituțiunii” au fost dominate, pe
toată durata scurtei sale apariții, de știri diverse,
polemici politice, încercări literare. Prioritară a
rămas, desigur, pregătirea scrutinului din toamna

lui 1866: ziarul conține, astfel, numeroase relatări
privind întrunirile publice ale comitetului
electoral conservator. Succesul în alegeri a fost pe
măsura efortului de organizare și a influenței „în
teritoriu”. Gruparea a reușit să obțină rezultate
destul de bune în județele Iași și Vaslui, în care
apucase să înființeze comitete, iar cîțiva membri
ai săi au fost aleși și în alte districte moldovene.
Odată cu finalul scrutinului, publicul și-a pierdut,
pare-se, interesul pentru gazeta conservatoare. La
14 decembrie, redactorii au anunțat suspendarea
apariției sale, din pricina cheltuielilor mari de
editare și a neplății abonamentelor.

Scurta existență a „Constituțiunii” a avut mai
multe semnificații. Ea a marcat reapariția presei
conservatoare ieșene, într-un context complicat,
dominat de polemici între conservatori și liberali,
dar și de dispute regionaliste. Tot acum s-a
petrecut revenirea pe scena publică a lui Grigore
Mihail Sturdza și a aliaților săi, alături de care
debutanții din jurul societății „Junimea” au făcut
o primă încercare de a se impune în lumea
politică. Colaborarea dintre prințul Grigore și
junimiști avea să continue vreme de 13 ani, mai
întîi în cadrul lojii masonice LʼÉtoile de la
Roumanie3, și apoi al Partidului Conservator-
Liberal, o grupare ieșeană care a jucat un rol
politic destul de însemnat în timpul marii
guvernări conservatoare a lui Lascăr Catargiu
(1871-1876). „Constituțiunea” și-a păstrat astfel
impactul dincolo de contextul anului 1866:
apariția sa a consemnat începutul unei alianțe
definitorii pentru conservatorismul ieșean, dar și
pentru destinul politic al societății junimiste.

Note:
1. A.D. Xenopol, Istoria partidelor politice în

România. De la origini pînă la 1866, București, 2005,
p. 439.

2. Am publicat, acum cîțiva ani, biografia sa,
intitulată Viața și opiniile prințului Grigore Mihail
Sturdza, Iași, 2015.

3. Mihai Dimitrie Sturdza, Junimea – societate
secretă, în Rușii, masonii, mareșalul și alte răspîntii ale
istoriografiei românești, București, 2013, p. 98-132.
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Mi-am imaginat o pagină 
Mi-am imaginat o pagină – prezenţă goală, albă,
neprihănită, opusă vieţii
năvalnice.
Purtându-şi riturile, pe vreme aşezată 

ori dezlănţuită, 
rămâne deodată  de neşters...  

Pagina aştepta: o ţineam
cu amândouă mâinile: albul ei dureros de alb,
alb desăvârşit, de nepătruns –
logică aleasă în lut iscodind   
culoarea vie a vieţii,,
cu tot ce a fost trăit..

Noapte: nu reuşeam să merg mai departe, 
dar nici să mă opresc. Cu privire pierdută, năuc,
am prins albul imens  
ca oceanul. Am aşternut câteva cuvinte
pe albul  de var: alb mineral.
Albul paginii.

La început a fost o pagină;
apoi o amintire pe pagină,

şi amintirea s-a prefăcut în  cuvinte –
ce  se uită se întoarce apoi,
ce e al meu  rămâne mereu, 
ce  sfârşeşte când se ajunge aici  e ce scriu.

Teoria recuperării
Lungă mai e călătoria 
pe pământ –

recuperând câmpul semănat al memoriei –
doar ca să ajung la acest birou să-mi mărturisesc
odată pentru totdeauna,    
convingerile  
la care nu renunţ – visul care nu-mi dă pace, 
pe care îl visez fără să-mi dau seama că visez

la ivirea zorilor.

Ziua-n amiaza mare  se revarsă  lumina,
se revarsă lumina  dar viaţă
doar glasul meu  aduce  

de câte ori creionul caută hârtia
– semnul plăcerii mele lumeşti.

Puţin câte puţin, şi în final
încotro mă îndrept?
Cine mă aude cu adevărat? Şi cine
va vorbi cu destulă încredere
ca să simt ce simt pentru cuvinte?

Îndoieli lăsate deoparte,  
capitole din istoria mea  
chemându-mă,
şi eu, eu mă agăţ de memorie
cu  dorul revelaţiei.
În flăcările stăruinţei încercată îmi e
dorinţa – pumnul acesta 
lăsându-şi urma pe hârtia aceasta.

Prezentare şi traduceri : Olimpia Iacob 
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Trăim într-o epocă bazată pe „stimuli”, pe „hor-
moni de creștere”, pe excitare, ațâțare, inflamare,
ademenire. Este epoca interjecției „wow!”, acest
schelălăit al spiritului. Este epoca eforturilor uriașe
(călătorii, selfies, vânătoare de „celebrități” umane
sau arhitecturale) depuse de marile mase de mase
pentru a-și provoca insignifiante juisări, turbioane
emoționale de intensitatea și limpezimea apei care
se scurge din chiuveta de la bucătărie, numai bune
de urcat pe rețelele de socializare, unde produc alte
cascade de mărunte stupefacții și minuscule extaze
în rândul „prietenilor”.

Această epocă a sistemelor de informație/
mediatice care gem pentru a da naștere la ridicoli
șoricei de emoție e una care nu are timp pentru
„minori”. Epoca multipastișelor multicultipost-
transplus e una a „esteticului” atunci când vine
vorba de minorii literaturii de acum câteva decenii.
De unde vine acest „estetic” într-o epocă precum
aceasta și cum poate supraviețui el astăzi, e un
mister. Dar e un tip de „estetism” non-axiologic, ci
doar vag, impresionist, care se mulțumește cu gar-
soniera confort sporit, cu aragaz cu două ochiuri, a
unui canon cuprinzând un număr mic de scriitori,
care pot fi îmbrăcați și dezbrăcați după voie, care
pot fi mitizați sau demitizați după bunul plac. E, cu
alte cuvinte, o formă de „estetism” care preferă
onanismul oricărei forme de relevanță. E o formă
de „estetism” fără consistență pentru că fără prin-
cipii, pentru că fără tradiție, adică fără capacitatea
de a confirma diacronic o realitate. O formă de
„estetism” care nu afirmă realitatea, care nu o face
mai pregnantă, mai acută, ci care o abolește. E, de
fapt, o formă de estetism anti-estetic.

În aceste condiții, studierea autorilor minori –
minori în epoca lor și minori astăzi sau mari în

epoca lor dar coborâți în minorat astăzi – e, de fapt,
mai „estetică” pentru că propune noi tipuri de rele-
vanță sau de fructuoasă „uimire”: fie că e vorba de
reconstituirea unor verigi ale tradiției, uitate astăzi,
fie că e vorba de redescoperirea unor autentice
izbânzi artistice/stilistice, îngropate sub pulberea
timpului și ignoranței, fie că e vorba de relevanța
literaturii ca document antropologic, deci de
contribuția literaturii la scoaterea în evidență a
ordinii, adică a frumuseții lumii.

Un asemenea exercițiu de adevărată contem-
plare estetică mi-a prilejuit volumul de scrieri (ver-
suri, două articole și o suită de evocări) ale lui Ion
Moldoveanu, Sbor peste ape (Cluj-Napoca:
Editura Școala Ardeleană, 2018), volum conceput
de Ioan Pintea (directorul Bibliotecii Județene
„George Coșbuc” din Bistrița-Năsăud), cu o exce-
lentă, sensibilă, cu adevărat recuperatoare, prefață
semnată de Ion Buzași și cu o evocare de Ion
Agârbiceanu ca postfață. Pintea mărturisește într-
un scurt text de pe ultima copertă a volumului că
antologia gândită de el urmărește să recupereze nu
doar poezia lui Moldoveanu, ci și ecourile ei, pen-
tru „a atrage atenția istoricilor literari, și nu numai
lor, că literatura Transilvaniei, de dinainte și de
după Marea Unire, este o mină de aur care trebuie
urgent […] redeschisă, redescoperită”.

Volumul ne prilejuiește o supriză din aceea care
nu te face să spui „wow”, pentru că nu e o surpriză
falsă și irelevantă ca o „surprise birthday party” cu
invitați ascunși după canapea, ci o întânire cu un
personaj. Un personaj de mare demnitate, cu inte-
gritatea unui cântăreț de blues, a unui reprezentant
al lumii țărănești care, chiar când cântă despre
viața grea, nu își plânge de milă, ci descrie cu stoi-
cism o situație, își transformă durerea sau suferința
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în instrument de aprehensiune a realității. 
Ion Moldoveanu s-a născut în ianuarie 1913 în

comuna Lechința din județul Bistrița-Năsăud, într-
o familie de țărani. A făcut studii la Școala
Normală de Învățători din Cluj, unde a fost remar-
cat de Dimitrie Goga care își va aminti peste ani de
talentul elevului Moldoveanu la română și de o
dizertație a acestuia „din clasa a IV-a despre Ștefan
cel Mare, de mare proporție și plăcută la stil”.
După absolvirea Școlii Normale, poetul predă între
1934-1936 ca învățător în comunele, cu nume atât
de poetic-ardelenești, Așchileul Mare, Vișinelu,
Sălcuța și Luna de Sus. Debutează cu poezii în
1933 și în următorii ani publică versuri, recenzii și
eseuri în revistele Hyperion, Lanuri, Freamătul
școlii, Vatra, Eu și Europa, Gând românesc,
Pagini literare, Symposion. E activ și pe planul
colabărării la reviste învățătorești și preocupat de
„marea bătălie a ridicării satului românesc”.
Scrierile lui apar și în antologii îngrijite de B.
Iordan și Emil Giurgiuca. Unicul volum de poezii,
Sbor peste ape, îi apare, prin grija unor prieteni
printre care Radu și Horia Stanca, la Cluj, în mai
1939, cu puțin timp înainte ca poetul să se stingă
din pricina tuberculozei care îl măcina încă din
copilărie.

Despre versurile lui Moldoveanu au scris, ime-
diat după apariția volumului și dispariția poetului,
Victor Papilian, Radu Stanca, Horia Stanca, Mihai
Beniuc, Ion Șiugariu, Dumitru Isac, Dimitrie
Danciu, Ion Agârbiceanu și, în anii și deceniile
care vor urma, Perpessicius (un articol de mare
finețe literară și sufletească), George Popa, George
Sbârcea, Al. Piru, V. Fanache, Florin Manolescu,
Nae Antonescu, Ion Th. Ilea, Lucian Valea și alții,
cuprinși în consistentul dosar „Destin și poezie”
inclus de Ioan Pintea în volum.

Exegeții poetului au discutat aplicat raportul
tradiție-modernitate în poezia lui Moldoveanu,
ecourile din Blaga, Goga, Cotruș și Coșbuc,
depășirea modalităților naționaliste în poezia lui
Moldoveanu ca parte a poeziei transilvănene inter-
belice sau au căutat să clarifice distincția dintre
tonul elegiac al lui Moldoveanu și căutările meta-
fizice ale lui Blaga.

Dar Moldoveanu era un poet de mare lucidita-
te, antrenată probabil și de continua co-existență

cu moartea, cu limita, resimțită în carne, care i-a
marcat existența. Astfel, într-o scrisoare (scoasă la
lumină de Nicolae Scurtu) din 28 februarie 1939,
Moldoveanu îi scria din sanatoriul Săvădisla (Cluj)
pictorului și scriitorului Ion Vlasiu rugându-l să îi
facă o copertă volumului Sbor peste ape, prilej cu
care poetul își prezintă penetrant și sintetic opera,
cu o siguranță axiologică și conceptuală cu adevă-
rat testamentară : 

„Iubite domnule Vlasiu,
Ne cunoaştem prea puţin. Preocupări comune,

însă, sub scutul artei, o apropiere pe cale de
afinitate deci, precum şi îndemnul prietenilor
Horia Stanca şi Titu Valea, mă fac să-ţi scriu şi,
totodată, să-ţi solicit ceva. Volumul meu de versuri
Sbor peste ape, poeme, va apărea, în sfârşit, în
colecţia revistei noastre clujene, Symposion. Este
volumul meu de debut, care la 26 de ani de viaţă și
6 de publicistică (Gând românesc, Lanuri,
Symposion, Eu și Europa etc.) va aduce 48 bucăţi,
suficient cântărite, sper. […] Ceea ce mi-ar trebui,
e coperta. Ne-am gândit la d[umnea]ta şi aş fi
fericit dacă ai consimţi să colaborezi cu mine la
reuşita cărţii, executându-mi coperta. Desigur, e
greu aşa pe necunoscute. Îţi voi da însă câteva
noţiuni despre poezia mea pentru a-i pătrunde
semnificaţia generală. Aceasta împreună cu arta
d[umi]tale sper vor da o intuire echivalentă unei
simple lecturi sau a unei mici convieţuiri.

Volumul cuprinde patru cicluri aproape egale
ca piese:

1. Ev pur e o poezie de incantaţie şi sonorităţi,
ecou al unui nostalgic ev ancestral. Sunt piese de
început.

2. Schimbare la faţă e poezia destinului în care
o nelinişte metafizică, o tristeţe reţinută şi un, de
asemeni, reţinut zbucium, predomină.

3. Fată de dealuri e poezia dragostei, ceva
umanizată, discret exprimată. Chipuri şi momente.

4. Sbor peste ape este ciclul morţii. În poezia
mea moartea este o obsesie. O moarte pământeană,
care nu te înspăimântă. O trecere discretă. Uneori
o plâng Măriuţele satului (din Lechinţa mea din
Năsăud, nu cea pomenită de dumneata), alteori e
prezent doar un cer cu înţelegătoare frumuseţi.

Pentru că, alături de Schimbare la faţă, e ciclul
de greutate al volumului îmi permit să citez ceva
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fragmente: „Despărţirea-n fond a fost frumoasă:/
Primăvara izbucnise tare/ Numai soare şi porumbi
în zare/ Străjuiau plecarea de mătasă...” (Moartea
poetului) sau: „Uite curn amurgurile toate/ S-au
topit pe ape. Şi în seara gravă ca o rugăciune/
Sufletul e apă sau tăciune...” (Ultima dăruire). De
fapt sunt amurguri multe, mulţi hulubi (Hulubi albi
era să fie titlul volumului), multe stele şi suficient
azur în poezia mea. Formula sub care lucrez e o
fuziune între ermetism, mai bine zis poezia pură, şi
lirismul direct, cu preponderenţa când a unuia,
când a altuia.” Coperta lui Vlasiu trebuia să se
potrivească, precizează Moldoveanu, „azurului şi
tristeţii mele, totuşi, olimpiane”.

Poezia lui Moldoveanu este, într-adevăr, de un
anumit tip de tristețe, care poate fi numită
„olimpiană” pentru că nu se manifestă jeluitor, prin
autocompătimire. Boala nu l-a înglodat pe
Moldoveanu în propria suferință, nu l-a chircit în
autocompătimire, ci l-a făcut detașat și sensibil în
același timp. Intuiția lui e mai ascuțită decât a
olimpienilor, dar, datorită detașării, pătrunde
lumea în mare, nu în mic. Poezia lui nu e în general
intimistă, nu e despre sânge scuipat în batistă,
sanatorii, surori medicale și ziduri sau paturi albe.
Poezia lui e despre lumină, despre lumina pe care,
dacă nu a găsit-o în punctul de pornire, o va găsi în
punctul de fugă, în orizontul care îi devine
componentă existențială, limită sufletească a
limitei biologice: „Tristețea cade ca o ploaie în
amurg/ Peste arbori, peste oameni, peste burg./
Blândă, tristețea mea/ o simt curgând, maiestoasă,
din stea.// Acuma toate apele s-au liniștit./
Indispozițiile, durerile au murit./ Și oamenii de
trec prin amurguri/ Au lacăt pe inimi ca pe
burguri.// Cine știe tristețile toate,/ Cele din
adâncuri, de pe ape,/ Tristețea pruncului abia
născut,/ A cavalerului în za și scut?// Tristețea
delfinului din pure mări,/ Ori pe-a arborelui cu
brațe-ntinse-n zări?/ Cine știe tristețea morții albe,/
Tristețea vieții în lumini și salbe?// Acuma toate
apele s-au liniștit./ Neliniștile, durerile au murit./
Tristețea cade ca o ploaie ăn în amurguri,/ Peste
oameni, peste arbori, peste burguri” (Tristeți în
burg). Tristețea lui Moldoveanu nu e cinică, nu e
dizolvantă, amară, solipsistă, ci plăsmuitoare de
lumi, poetică în adevăratul sens al cuvântului, prin

uitare de sine și descoperire de sensuri, de forme,
de viață.

Tocmai de aceea, ceea ce m-a impresionat la
poeziile lui Moldoveanu e conștiința cosmică
susținută de concepte poetice precis șlefuite. E
conștiința unui om care și-a petrecut viața ca
învățător la țară, a unui om măcinat dar
neîncovoiat de boală, a unui provincial pe care
puterea și justețea duhului îl așază în mijloc, într-
un mijloc pe care, de multe ori, experimentele
poetice ale centrelor politice la caută sau le
mimează fără succes. Moldoveanu e în trecere, dar
nu e suspendat peste nimic, zborul lui peste ape e
perfect arcuit, e o cumpănă care urcă adâncimile
spre cer preschimbând ceea ce e opac în
limpezimi. Poetul își începe volumul cu o
declarație de centralitate ontologică: „Sus, fluidul
cu lumini de apoi,/ Jos, oceanu-n vâlvătăi de glod./
Între ele, nedezlegat nod/ Port indiferența peste
voi” (În mers).

Pe lângă influențele sus-menționate, mi se pare
că recunosc în jocul de-a v-ați ascunselea al lui
Moldoveanu și lungimi de undă argheziene; poate
sunt chiar ecouri, poezia „De-a v-ați ascuns” a lui
Arghezi apărând în volum în 1927. La ambii poeți,
moartea are aerul fluid al unui joc de copil la
umbra lui Dumnezeu: „Cu somnul pietrelor și al
stihiilor,/ Când sunet de toacă va bate încet și
răsfrânt,/ Ca o tainică chemare de pământ,/ Te vei
înfrăți în pacea morților și-a viilor” (Poem).
Invocarea lui Dumnezeu are aceeași febrilitate ca a
lui Arghezi: „Sunt mai singur și mai trist, o,
Doamne/ Ca un plop pe mal de ape verzi,/ Tot
aștept culesul greu al toamnei/ Cu rod plin în suflet
și livezi.// Sunt aici credințele plecate,/ Crengi ale
copacilor uscate,/ Semnul să răsară-n zarea sură/
Nu se-ndură, Doamne, nu se-ndură!// dar îl simt în
limpezi dimineți,/ Ca-n amurgul revărsat din dig./
Ies atunci din ape și tristeți/ Și Te strig din noaptea
mea, te strig!” (Psalm).

Tropii tradiționaliști ai lui Moldoveanu nu
devin niciodată simplă retorică naturistă, alonja
modernistă a inspirației sale ajutându-l pe poet să
transforme fără efort peisajul natural în peisaj
psihic. În același timp, înrădăcinarea tradiționalistă
îl împiedică să ne ofere doar jocuri vagi,
corespondențe aleatorii între semnificat și

151151CONVORBIRI  LITERARE



semnificant, metaforele, metonimiile și
comparațiile lui Moldoveanu având consistența
cerută de poeticile clasice: „Uite, cerul cade ca o
plasă/ Pe tristeți și arbori de mătasă./ Acuma și
holda noastră de secară îmi place mult./ Acuma și
cântecul inimii altfel îl ascult” (Schimbarea la
față). În dialog, parcă prin vis, cu Eminescu, poetul
compune peisaje elegiace de mare rafinament
plastic și eufonic: „Plecarea ta spre însorite
meleaguri/ De ce-a fost să fie fără steaguri?/ Vezi,
ziua stăruie obosită pe culmi,/ Vânt de sfârșit
adulmecă prin ulmi/ Și brazi. Iar văpduvită de cânt
și comoară/ Pădurea se pregătește să moară”
(Inscripție). 

Intensificarea, accentuarea peisajului clasic are,
la Moldoveanu, accente stilistice care îmi amintesc
de tradiția poetică și picturală franceză de la
cumpăna veacurilor al XVIII-lea și al XIX-lea, de
un Nicolas Gilbert, André Chénier sau Hubert
Robert. Sunt peisaje, ruinuri sau plaiuri, care
capătă aura peisajelor spirituale, sunt peisaje
spiritualizate nu prin eliminarea prezenței umane,
ci tocmai prin faptul că poartă urmele locuirii.
Ruinurile lui Robert, după cum remarca acum mai
bine de un veac Louis Bertrand, apar în tablourile
lui nu izolate muzeistic, ci locuite, folosite, cu
gâște care trec prin ele, cu mori de apă instalate în
apropiere, cu rufe întinse la uscat între fragmente
de pereți cu ogive. La fel, Moldoveanu reușește să
își locuiască în mod transfigurator propriul peisaj,
care capătă astfel aspect de Arcadie elegiacă: „Uite
cum amurgurile toate/ S-au topit pe ape./ Și în
seara gravă ca o rugăciune/ Sufletul e apă sau
tăciune.// Cerul, de-acuma va cădea mai jos/ Peste
ce-mi păru cândva frumos./ Munții, pomii,
oamenii și anii,/ Apele, mioarele, ciobanii,/ Toate
îmbrăca-vor strai de denie/ Pentru-ndepărtată țară
de bejenie” (Ultimă dăruire).

Ion Moldoveanu ne deschide, prin versurile lui,
o cale către miza Mioriței și către miza tradiției
elegiace. Pentru că, în Miorița, acțiunea (posibila
crimă sau posibila reacțiune) e transfigurată în
peisaj. Începutul epic se împotmolește într-o deltă
liric-descriptivă. Fapta lasă locul contemplării.
„Nunta cosmică” a ciobănașului moldovean e o
descriere de peisaj, e, cu alte cuvinte, o
recompunere a lumii cu ajutorul unei ultime rotiri

prospective de ochi interior. Poezia elegiacă are
drept scop proiectarea unor microcosmosuri în
care omul poate dăinui după moarte, a unui peisaj
sublimat, purificat, smuls căderii, a unui peisaj în
care, de fapt, nu poți muri, ci doar exista în chip de
cumpănă, a unui peisaj care a absorbit liniștea dar
care freamătă, respiră. Dacă balada Meșterul
Manole începe cu închipuirea, cu identificarea
unui loc bun/curat și se termină cu acțiune tragică,
Miorița debutează cu prevestirea crimei și
culminează cu imaginarea unui loc curat.

Ion Moldoveanu, spre deosebire chiar de alți
poeți tuberculoși și mai ales de toată utilitar-
speculativa literatură contemporană a bolii
(romane, cărți de self-help șamd), e un mare
creator de astfel de peisaje. Cu alte cuvinte, un
restaurator al lumii. Unul dintre cei mai puri și
însemnați poeți elegiaci ai literaturii române.
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Se vorbeşte adesea despre virtuţile teologale,
care au fost prezentate la început, în Scripturile
Noului Testament, de către apostolul Pavel.1

Acestea sînt credinţa, nădejdea şi dragostea. Deşi
marele apostol afirmă în textul său că dragostea
este cea mai mare dintre ele, nu trebuie totuşi să
subestimăm nici puterea credinţei, pentru că numai
această putere poate pune viaţa unui om pe o nouă
temelie. Nu greşim nici dacă afirmăm că viaţa
oricui este deja aşezată pe fundamentul unei
credinţe, pentru că sîntem, simţim, gîndim şi
acţionăm pe baza a ceea ce credem că sîntem,
simţim, gîndim şi facem. De o astfel de putere
întemeietoare nu se pot face responsabile nici
dragostea şi nici nădejdea, deşi rămîne adevărat că
întemeierea oferită de credinţă este întotdeauna a
unei nădejdi şi a unei iubiri, fără de care orice
credinţă rămîne falsă şi nu întemeiază viaţa
nimănui. Credinţa autentică este forma inimii
omului; este modul fundamental al simţirii şi al
gîndirii lui. Ea nu se reduce la convingeri explicite
sau teoretice, ci reprezintă perimetrul în interiorul
căruia astfel de convingeri se constituie şi devin
posibile. Credinţele se schimbă rar şi numai în
urma unor experienţe radicale. 

Ca orice credinţă, şi cea creştină se mişcă între
compromis şi radicalitate, în funcţie de tipul de
realitate pe care-l considerăm preponderent din
punct de vedere valoric: realitatea ultimă sau
realitatea penultimă. În eseul care urmează, îl vom
urmări pe Dietrich Bonhoeffer descifrînd secretele
acestei evoluţii şi, de asemenea, vom încerca să
înţelegem felul în care el prezintă echilibrul
necesar între aceste două mari iubiri ale omului,
raportul dintre ultim şi penultim fiind una dintre
temele majore ale eticii sale. 

În opinia lui Bonhoeffer, aşadar, la baza

credinţei creştine se află experienţa radicală a
întîlnirii cu răstignirea lui Hristos. Meditaţia
profundă asupra evenimentului crucificării Atot-
puterniciei lasă urme adînci asupra oricărei inimi
cugetătoare capabilă să-i pătrundă semnificaţiile.
Frumuseţea etică a răstignirii, deşi paradoxală, îşi
imprimă strălucirea asupra contemplatorilor ei,
transformîndu-se astfel în frumuseţea lor. Din
această cauză, credinţa creştină autentică nu este
niciodată lipsită de forma hristică a inimii; ea nu
vine niciodată singură, ci este întotdeauna însoţită
de dragoste şi nădejde, adică, de etică. Prin
contemplarea crucii, Dumnezeu se adresează
inimii omului, iar auzirea cuvîntului divin cu inima
defineşte şi întemeiază viaţa creştinului; niciodată
însă dincolo de limitele harului. Din această cauză,
configurarea etică şi creştină a inimii nu se poate
realiza prin intermediul unei metode. Dacă ar
exista vreo metodă de felul acesta, harul ar fi ieftin
şi nu ar mai fi un dar.2 De asemenea, orice timp ar
fi al harului, cînd de fapt timpul harului este unul
singur: acum.

Întrebarea esenţială pe care Bonhoeffer şi-o
pune cu privire la destinul şi natura credinţei
creştine este dacă ea poate rezista doar printr-o
raportare la realitatea ultimă. Răspunsul său este,
evident, negativ şi slujeşte de temei introducerii
temei raportului dintre ultim şi penultim în
filosofia creştină a acţiunii. În opinia sa, o credinţă
desprinsă de lumea existenţei concrete, adică, una
care respinge importanţa penultimului, nu este
decît un caz de „auto-înşelare pioasă”,3 realitatea
penultimă fiind semnul cel mai autentic al realităţii
ultime. Din această cauză, ni se spune în
continuare, „trăim în penultim şi credem în
ultim”.4 Pe de altă parte, această relaţie cu
penultimul trebuie bine înţeleasă, pentru a putea
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pătrunde sensurile etice şi teologice ale acţiunii
creştine. Astfel, rămîne adevărat că, pentru creştin,
nu contează, de fapt, decît realitatea ultimă şi că
orice realitate penultimă şi mundană este
subordonată şi, în ultimă instanţă, supusă
deşertăciunii. În aceste condiţii, accentul pus pe
importanţa penultimului nu poate avea ca scop
transformarea lui în realitate ultimă, ci caută doar
să exprime faptul că ultimul se manifestă în
penultim şi că, fără penultim, nu există acces real
la ultim. 

Prin urmare, în viaţa creştină, nu trebuie
îngăduit ultimului să elimine penultimul, dar nici
penultimului, să oculteze ultimul. Nu trebuie
absolutizată temporalitatea, dar nici importanţa
veşniciei nu trebuie exagerată. Mai mult, acestea
două nu trebuie aşezate într-o opoziţie
ireconciliabilă, pentru că, indiferent care dintre ele
este supra-evaluată, o astfel de atitudine conduce,
în final, la distrugerea credinţei. Pe fundalul
acesta, Bonhoeffer susţine că „viaţa creştină nu
ţine nici de radicalism şi nici de compromis”,5
pentru că „nu există un creştinism în sine, care să
elimine lumea” şi nici „un om în sine, care să-l
excludă pe Dumnezeu”.6 Astfel, orice acţiune
creştină are loc în orizontul imanenţei, dar este
călăuzită de perspectiva transcendenţei. Acţiunea
concretă, după cum bine ştim, implică întotdeauna
oameni concreţi şi se desfăşoară în orizontul
imperfecţiunii, fără ca lucrul acesta să afecteze
totuşi nobleţea scopului către care acţiunea tinde. 

Privit din această perspectivă, ne spune autorul,
„radicalismul se naşte dintr-o ură conştientă sau
inconştientă faţă de ceea ce există”7, adică, faţă de
penultim, tot aşa cum „compromisul se naşte
întotdeauna din ura faţă de realitatea ultimă”.8
Acţiunea creştină rămîne totuşi, în orice condiţii, o
acţiune a iubirii şi a nădejdii întemeiate pe
credinţă. Ea nu este niciodată un act al urii.
Radicalismul este însă o formă a urii faţă de
imanenţă şi faţă de imperfecţiunea ei, o ură care se
confundă pe sine cu devoţiunea şi devotamentul.
El apare din neînţelegerea adevăratei naturii a
existenţei concrete şi propune ca boala se fie
tratată cu lovituri, nu cu medicamente. Dar, după
cum ne învaţă Bonhoeffer, „cu ajutorul lui
Belzebut, nu se poate alunga niciun demon”.9

Aceasta nu înseamnă totuşi acceptarea unei
toleranţe generalizate şi nici măcar a toleranţei faţă
de compromisiuri, dat fiind faptul că acestea din
urmă neglijează importanţa realităţii ultime.
Soluţia este înţelepciunea constructivă, care ştie
cum să întainteze în direcţia scopurilor, folosind
mijloacele imperfecte de care dispunem. În acelaşi
timp, orice acţiune şi orice ideal comportă o
anumită doză de radicalitate, pentru că presupune
o alegere în virtutea căreia ceva este preferat şi
altceva este respins. Prin urmare, eliminarea
completă a radicalităţii ar însemna acceptarea
totală a compromisurilor, anularea oricărei ordini
şi prăbuşirea în haos. Acţiunea creştină nu neagă
lumea, în sensul neglijării ei, deşi neagă totuşi
lumea, în sensul îmbunătăţirii ei. Astfel, aflăm în
concluzie, „radicalismul urăşte temporalitatea;
compromisul urăşte eternitatea. Radicalismul
urăşte răbdarea; compromisul urăşte decizia.
Radicalismul urăşte prudenţa; compromisul urăşte
simplitatea. Radicalismul urăşte măsura;
compromisul urăşte incomensurabilul.
Radicalismul urăşte realul, compromisul urăşte
cuvîntul”.10

Implicit, lucruri asemănătoare se petrec şi în
domeniul eticii creştine. Astfel, dacă nu putem
vorbi despre o etică ale cărei fundamente să fie în
totalitate imanente, nu putem vorbi nici despre o
etică ale cărei temeiuri şi raţiuni să fie în
exclusivitate transcendente. Nu trebuie să ne
rătăcim nici în abstracţiune, dar nici nici nu trebuie
să ne pierdem în complacere şi lenevie. Nu trebuie
să zeificăm rezultatele, dar nici nu trebuie să
dispreţuim planurile şi strategia. Dimpotrivă, avem
obligaţia să ne mişcăm cu înţelepciune şi
elasticitate între aceste două repere. Etica
poporului creştin nu se întemeiază doar pe cruce,
pe cedare, ci şi pe înviere şi judecată. Ea nu este
doar o etică a jertfirii de sine, ci şi o etică a
transformării revoluţionare, sacrificiul de sine
avînd ca scop tocmai o astfel de schimbare, în
dragoste. Crucea, într-adevăr, înseamnă
condamnarea la moarte a lumii, dar numai în
vederea învierii ei. După cum bine se ştie, păcatul
înseamnă distrugerea omului şi împiedicarea
răscumpărării lui, iar răspunsul eticii creştine este
întruparea în vederea îndumnezeirii, o atitudine cît
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se poate de concretă, dar care nu-şi dizolvă totuşi
scopurile în concretitudinea ei. În termenii lui
Bonhoeffer, nu penultimul condiţionează ultimul,
ci ultimul condiţionează penultimul, deoarece
penultimul nu există prin sine, ci doar ca o prefaţă
a ultimului. Cu toate acestea, penultimul trebuie
conservat cu grijă, de dragul ultimului, pentru că
distrugerea celui dintîi înseamnă subminarea
accesului la acesta din urmă.

Concret, dacă cel flămînd nu ajunge la credinţă,
responsabilitatea revine celor care-i opresc pîinea.
Astfel, a da pîine celui înfometat este o pregătire a
căii harului, pentru el. În felul acesta, acţiunea
morală reuşeşte să pună penultimul în relaţie cu
ultimul, care acum se poate revela cu uşurinţă.
Ultimul cu greu pătrunde în penultim, dacă nu i se
pregăteşte calea în felul acesta. Totuşi, simpla
primire a pîinilor nu provoacă o transformare a
inimilor, motiv pentru care acţiunea creştină
trebuie însoţită de o precizare a ordinii valorilor,
iar acţiunea socială trebuie gîndită ca o faptă
spirituală, pentru că numai în felul acesta ea
asigura venirea lui Hristos în lume. Orice acţiune
trebuie închinată, cu umilinţă, Domnului care vine,
orice faptă bună fiind un act de penitenţă şi o roadă
a convertirii. Nu trebuie să uităm că doar
Dumnezeu ne poate învăţa ce este cu adevărat
fiinţa umană şi cum se realizează binele ei.

În lumea contemporană căzută, pe care
Dumnezeu o păstrează totuşi pentru venirea lui
Hristos, omul s-a transformat pe sine în lucru,
marfă şi maşină. Absolutizarea penultimului a
condus la o inversare a ordinii naturale şi la o
orientare a conştiinţei într-o direcţie demonică,
adîncită prin practicarea arbitrarietăţii morale şi
spirituale. Pentru un astfel de om trebuie pregătită
calea venirii Domnului, nu aşteptîndu-ne să fim
distraţi la biserică, ci punînd mîna pe coarnele
plugului. Mijlocul acestei lucrări este drumul care
urcă de la penultim la ultim, iar pregătirea acestei
căi este drumul care coboară de la ultim la
penultim. Nu calea noastră îl face pe el, ci el face
calea noastră, Hristos fiind astfel propriul său
precursor. 

Multe dintre problemele creştinismului
contemporan se leagă de preţuirea exagerată a
ultimului, în detrimentul penultimului, şi de

neînţelegerea faptului că prezenţa ultimului în
lume este întotdeauna mediată. Desconsiderarea
penultimului atrage însă după sine pierderea din
vedere a ultimului, care nu poate fi găsit decît
printr-o consolidare a penultimului, anunţînd cu
vigoare şi înţelepciune ultimul. Pe de altă parte,
mulţi dintre membrii bisericii se agaţă doar de
penultim, apărîndu-l cu vehemenţă sau chiar cu
violenţă, fără să înţeleagă prea bine legătura
acestuia cu ultimul, rezultatul pe care-l obţin fiind
prăbuşirea, mai devreme sau mai tîrziu, a
penultimului. Prin urmare, evanghelia nu trebuie
minimalizată, în folosul tradiţiilor şi a
obişnuinţelor omeneşti, pentru că numai Hristos
este etalonul fiinţei umane.

Această greşeală a fost săvîrşită de biserica
medievală, care s-a amestecat în lucrurile lumii
pînă dincolo de limita îngăduită ei. Faptul a cauzat
desprinderea treptată a bisericii de sursa care-i
justifica existenţa, subminîndu-şi în felul acesta
destinul în lume. În reacţie, lumea abandonată
spiritual a încercat reactivarea culturilor antice,
însă legătura vitală cu aceste culturi se pierduse de-
a lungul timpului. Din această cauză, susţine
Bonhoeffer, moştenirea culturală a antichităţii nu
poate exista în Europa decît în relaţie cu Hristos.11

Neînţelegerea acestui lucru a făcut ca
modernitatea să fie, în esenţa ei, un efort de
ornamentare cu antichităţi a unui creştinism prins
în mrejile lumii; în afara integrării ei creştine,
moştenirea antică nu atinge decît statutul unei
rătăciri muzeale. Singura unitate culturală la care
Europa poate să aspire este cea dată de Hristos.

Pe de altă parte, în comparaţie cu catolicismul
medieval, Reforma părea să fi înţeles mai bine
relaţia dintre ultim şi penultim. Ea şi-a dat seama
de faptul că supravieţuirea creştinismului depindea
mai mult de vieţuirea în Hristos şi mai puţin de
organizarea ei politică cvasi-imperială. În
cuvintele lui Bonhoeffer, „în biserica lui, Hristos
nu domneşte cu spada, ci cu cuvîntul său”.12 Spada
aparţine puterii seculare, care trebuie să slujească
şi ea tot lui Hristos. Sabia nu poate realiza însă
niciodată unitatea bisericii şi nici a credinţei, după
cum nici predicarea nu poate guverna popoarele,
deşi Hristos trebuie să se afle în centrul ambelor
domnii. Aşadar, desfacerea unităţii creştinătăţii
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medievale s-a făcut oarecum pe linia diferenţei
dintre creştinismul care punea accent pe realitatea
ultimă şi cel care supraevalua importanţa realităţii
penultime; sau cel puţin aşa părea să fie. 

Doctrina protestantă a celor două stăpîniri, cea
religioasă şi cea politică, a generat însă
secularizarea spaţiului extra-bisericesc şi a condus
la canonizarea lumii şi a naturii. Raţiunea,
economia şi chiar cultura au fost prinse în iluzia
autonomiei faţă de religios, o parte semnificativă a
gîndirii devenind treptat anti-creştină. Mai mult,
Reforma a eliminat credinţa în posibilitatea
sfinţeniei omului, subliniind iertarea gratuită a lui
Dumnezeu. Faptul acesta l-a eliberat pe om de o
serie întreagă de mentalităţi şi scopuri, permiţîndu-
i să trăiască în vederea acestei lumi. În timp,
credinţa în Dumnezeu s-a dizolvat şi a rămas în
locul ei o lume interpretată ştiinţific, adică, lumea
modernă, cu forţa şi desfigurarea ei. Justificarea
păcătosului s-a transformat într-o justificare a
păcatului şi a lumii. Tehnica a devenit noua putere
mîntuitoare, concurîndu-l pe Dumnezeu.
Folosindu-se de forţa ei, omul încearcă astăzi să-şi
creeze propria lui împărăţie, nereuşind totuşi să
susţină greutatea coroanei la care aspiră, nu în
ultimul rînd pentru că beneficiile tehnicii par a fi
subminate sistematic de demonii ei. 

Eliberarea religioasă inspirată de protestantism
a deschis apoi zăgazurile tuturor celorlalte
libertăţi. Libertatea politică, iniţiată de Revoluţia
Franceză, a fost urmată de eliberarea socială,
economică, ştiinţifică, culturală şi chiar populară.
Desigur, ar fi minunat dacă lista s-ar opri aici, însă
ea continuă astăzi cu eliberarea morală şi
spirituală. Cu alte cuvinte, pe aceeaşi listă a
libertăţilor pretind acum un loc haosul şi
destrăbălarea. Masificarea societăţii a produs
nivelarea ei spirituală; şi nu doar pînă la limita
stagnării, ci pînă la intrarea ei în revers. Eliberarea
poporului s-a făcut sub semnul raţiunii, însă istoria
asocierii poporului cu raţiunea pare astăzi pe
terminate. În absenţa unei călăuziri mai adînci,
voinţa populară se ia pe sine drept criteriu şi
devine arbitrară. Desigur, nu propunem aici
atitudini anti-democratice, ci doar încercăm să
subliniem nevoia omului democrat de a se
întemeia în divin. Altfel, libertatea absolută a

poporului va deveni sclavie absolută. Nu trebuie să
uităm că au existat în istoria Europei momente în
care domnia poporului a însemnat domnia
ghilotinei. În cuvintele lui Bonhoeffer, „eliberarea
omului, ca ideal absolut, conduce la auto-
distrugerea omului”.13 În condiţiile spirituale
actuale, finalul drumului iniţiat de Revoluţia
Franceză pare a fi neantul. 

Aceeaşi revoluţie a produs şi impietatea
occidentală contemporană, indiferentismul religios
şi ateismul. În principiu, occidentalul obişnuit nu
contestă atît existenţa lui Dumnezeu, cît mai ales
validitatea unui anumit tip de religie, cea care
propagă ostilitatea lui Dumnezeu şi puterea
seculară a reprezentanţilor săi. Cel Prea Înalt e
contestat cu precădere din raţiuni anti-clericale sau
din cauza unor teologii teoretice care nu satisfac
nevoia spirituală a omului. În mare parte,
impietatea occidentală e o formă a urii faţă de
biserică, un protest contra impietăţii pioase şi a
creştinismului făţarnic, cel care l-a determinat pe
Luther să afirme, la un moment dat, că Dumnezeu
ascultă cu mai multă plăcere înjurăturile
păcătoşilor decît aleluile pioşilor. Din cauză că
demască şi se împotriveşte formelor decăzute ale
religiozităţii, ateismul poate poza ca umanism;
poate da impresia unei mişcări pozitive. El a reuşit
astfel să introducă impietatea chiar în rîndurile
bisericii, provocînd o atitudine de opoziţie faţă de
Dumnezeul duhovnicesc al Bibliei şi faţă de
Hristos, în favoarea unui Dumnezeu raţionalist,
naţionalist sau socialist. Ei bine, Dumnezeul
acestui creştinism de tip nou nu este altul decît
omul căzut în capcana iluziei întemeierii de sine.
Astfel, desprins de logosul eternităţii şi lăsat în
seama lui însuşi, omul se consumă singur,
devenind victima falsului vitalism al desfrînării,
care dizolvă toate valorile şi care nu-şi află odihna
decît în pierzare. 

După cum bine se ştie, împărăţia cerurilor nu
poate fi edificată cu mijloacele puterii politice,
pentru că această împărăţie este comuniunea
sfinţilor. Secularizarea accentuată din statele anglo-
saxone se datorează tocmai apropierii prea mari, în
trecut, dintre stat şi biserică, adică, preţuirii
exagerate a penultimului, politica distrugînd
neprihănirea bisericii. În cuvintele lui Bonhoeffer,
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„pretenţia comunităţii credincioşilor de a edifica
lumea cu ajutorul principiilor creştine s-a sfîrşit cu
totala degradare a bisericii, în favoarea lumii”.14

Acest faliment al eclesiei este lucrul care a
provocat ura europenilor. Anti-clericalismul astfel
produs a dat apoi naştere demagogiei anti-
religioase şi discursurilor unor oameni fără
pregătire în domeniu, care-şi imaginează că se află
călare pe vîrful de lance al ştiinţei şi progresului,
dacă repetă nişte lozinci propagandistice lipsite de
orice sens pentru cunoscători.

Generalizarea răzvrătirii, în care nu se mai
respectă niciun scop şi nicio măsură, este
echivalentă cu nihilismul, acesta fiind adevăratul
inamic al credinţei în Dumnezeu. Este un nihilism
cu aparenţe creatoare, care dă naştere unei
exuberanţe iluzorii a vieţii, în timp ce existenţa
reală se desface întru moarte. Viaţa, istoria, familia,
poporul, limba şi credinţa sînt toate sacrificate
pentru această destrăbălare a nimicului. Nu se mai
înţelege locul suferinţei în maturizarea spirituală,
iar în locul convingerilor şi al căii personale, se
preferă navigarea facilă în bătaia vîntului. Politica
se mişcă între machiavelism şi hazard. Se confundă
forţa cu debilitatea, iar consecinţele sînt atribuite
vitregiei istoriei. Necredinţa în adevăr determină
confundarea lui cu propaganda şi, pentru că nu
există încredere în dreptate, justiţia urmează
principiul interesului. Încredea între oameni, al
cărei temei este stabilitatea lucrurilor, e înlocuită de
suspiciune. În aceste condiţii de ostilitate anti-
umană, biserica trebuie să poarte făclia mărturiei
domniei lui Hristos cel înviat, atacînd spiritul
anihilării şi al morţii, iar statul, păstrătorul de drept
al ordinii, trebuie să vadă în biserică un aliat, pentru
că Duhul e mai puternic împotriva spiritului
anihilării decît biciul. 

Acestea sînt consecinţele neînţelegerii şi
nerespectării echilibrului dintre ultim şi penultim,
în primul rînd de către biserică. Ea, susţine
Bonhoeffer, ar trebui să mărturisească acum faptul
„că a abuzat de numele lui Isus Hristos, că s-a făcut
de ruşine înaintea lumii”15,contribuind astfel la
înveninarea societăţii. Biserica, ne spune în
continuare autorul, „nu a mărturisit adevărul lui
Dumnezeu în aşa fel încît orice investigare a
adevărului şi orice ştiinţă să-şi vadă originea în

adevărul acesta; nu a predicat dreptatea lui
Dumnezeu în aşa fel încît orice drept real să-şi
vadă în ea izvorul propriei sale existenţe”.16

Dimpotrivă, „prin tăcerea ei, biserica se face
vinovată de faptul de a fi pierdut orice acţiune
responsabilă, de a fi pierdut curajul şi dispoziţia de
a suferi pentru ceea ce recunoaşte ca just”.17 După
cum este firesc, teama de lume atrage dispreţul din
partea lumii. 

Cu toate acestea, aflăm, „renovarea
Occidentului rezidă în mod exclusiv într-o
renovarea divină a bisericii, care să o conducă la
comuniunea cu Isus Hristos cel înviat”.18 În
calitate de temelie autentică a culturii şi civilizaţiei
europene, ea trebuie să refacă şi să respecte relaţia
corectă dintre ultim şi penultim. Rănile spirituale
ale naţiunilor nu se vor cicatriza decît prin libera şi
matura predicare şi practicare a lui Isus Hristos,
pentru că, ni se spune, „numai omul afectat de
crucea lui Hristos este om judecat; numai cel care
participă la învierea lui Hristos e om renovat”.19

Orice altă antropologie este o abstracţiune
nerodnică. În opoziţie cu omul făurit în Hristos, se
află omul prins în iluzia făuririi de sine. Este omul
care supravieţuieşte crepuscular la periferia fiinţei
sale umane. 

Note:
1. 1 Corinteni 13:13-14.
2. Dietrich Bonhoeffer, Ethik (München:

Gütersloher Verlaghaus, 1992), p. 142.
3. Ibid., p. 143.
4. Ibid., nota 20.
5. Ibid., p. 146.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. Ibid., p. 147.
9. Ibid.
10. Ibid., p. 148.
11. Ibid., p. 97.
12. Ibid., p. 102.
13. Ibid., p. 113.
14. Ibid., p. 118.
15. Ibid., p. 129.
16. Ibid., p. 131.
17. Ibid., p. 132.
18. Ibid., p. 133.
19. Ibid., p. 125.
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Într-una dintre agendele lui, Constantin Noica
nota scurtissim și fără nicio detaliere – dar exprimînd
concis un orizont de preocupări –, cîteva
conceptualizări proprii: „Limitația ce nu limitează.
Pierderea ce nu sărăcește. Înfrîngerea ce nu frînge
destine.// Ce e de făcut cînd nu mai e nimic de
făcut”1. Puținele rînduri de mai sus conțineau
mărturia că filosoful își dibuia calea proprie înafara
problematicii filosofice uzuale. Dar era acolo chiar
mai mult de atît: un refuz clar și obstinat al
frontierelor statornicite prin uz și prin metoda general
acceptată. El căuta într-un orizont situat mai departe
de limitele care limitează, de pierderea care sărăcește,
de înfrîngerea care frînge destine și nu accepta în
ruptul capului că atunci cînd nu mai e nimic de făcut
nu îți mai rămîne decît să te resemnezi în pasivitate,
acceptînd inacceptabilul paraliziei definitive. 

Pentru Noica aceasta nu era ceea ce Albert Camus
numea „o filosofie de evidență”, ci – în cel mai
concret și imediat mod cu putință – un eroism de
gîndire și de conduită, o modalitate de a fi demn,
stoic, dar în același timp și activ, un fel de a repune
totul în ecuație, căutînd mai departe soluțiile. 

Desigur, stilistic vorbind, este clar că Noica iubea
paradoxurile, ca un gînditor zen sau ca unul căruia
gîndirea lui Zenon nu îi era deloc străină. Dar nu era
vorba doar de o stilistică a punerii ideilor în cuvinte,
ci de una care purta către o anume formulare a ideilor,
către o împingere a acestora spre alt orizont2. Pentru
scrisul lui, recursul la paradox pare să fie semnul că
se afla în fața unei dileme; nu de cunoaștere, ci
rezultînd din însăși condiția existențială a omului. 

Încercînd să își inventarieze aporturile – noutățile
cu care venea în filosofie (unele dintre ele referindu-
se la formularea unei logici proprii) –, Noica se
întreba, într-un rînd, asupra principalelor concepte pe
care socotea că le pusese el în circulație: „Ce am
adus?... D[evenirea întru] d[evenire] și d[evenirea
întru] f[iință]”.3 Acestea se regăseau în Tratatul de

ontologie, formînd chiar „inima” conceptuală a
acestuia și în jurul lor se concentrase întreaga lui
tentativă de gîndire sistematică.

Altele surveniseră însă cu alte prilejuri în discuție,
chiar dacă fuseseră reluate în diverse împrejurări. Așa
se întîmplase cu distincția între „L[imita care]
I[imitează] și l[imita care] n[u] l[imitează]”4, o
chestiune fundamentală de peratologie noiciană. Într-
adevăr, după cum pare să o dovedească și faimoasa
parabolă a lui Franz Kafka În fața legii, există limite
care pun stavilă, oprindu-te în mod decis, poate chiar
definitiv, și altele care marchează doar un prag peste
care te poți socoti invitat să treci, printr-un act de
cutezanță personală; praguri ale unor ritualuri de
trecere, borne ale unor etape de viață și/ sau
cunoaștere. 

Legată parcă de această problemă sau înrudită cu
ea era și o altă chestiune relevantă pentru
preocupările filosofului: cea desemnată ca
„Distribuirea fără împărțire”5. Primul gînd la
ilustrarea acestui concept te duce la pilda împărțirii
pîinilor și peștilor, menționate de Evanghelii. Evident
că, și dacă de aici ar fi pornit gîndul noician, în
condițiile publicării într-un stat ateu, referirea
expresă la Biblie nu părea oportună. Într-un loc,
Noica explica, deci, ce anume ar însemna aceasta,
recurgînd la late referințe, așezînd-o sub un generic
ce relaționa problema respectivă cu preocupările
specifice logicii: „Logica și distribuirea fără
împărțire. Exemplul teoriei mulțimilor cu biblioteca
și «elementele» ei trebuie răsturnat. Fiecare carte
exprimă întregul (e bibliotecă de jurist, teolog,
istoric), care ca element adevărat, spirit obiectiv, s-a
distribuit indiviz.// Deci partea nu aparține mulțimii,
ci este mulțimea. (A fi în – a fi întru).// Ce raporturi
logice se creează între parte și tot? Doar organice?
Nu, raporturi de integrare sub un univers concret.//
Orice spui despre parte este în întreg. (Orice judecată
care dă determinații ale părții le dă și pe ale
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întregului.)”6 Aici, sedus de forța matematicii de a
exprima raporturi, Constantin Noica oferă o
explicație savantă. Ar fi putut la fel de bine explica
acest concept însă referindu-se la iubirea părintească
ce se distribuie mai multor copii fără ca prin
pluralitatea acestora ea să se împartă, să piardă în
cazul unora din intensitate pentru a ajunge și la alții.
Asta ca să nu mai vorbim despre iubirea care stă la
baza Creației, iubirea divină răspîndită asupra tuturor
și a toate, fără excepție, după concepția religiilor
avraamice. 

Mai departe filosoful continua cu „A fi în – a fi
întru”7, chestiune dezbătută în Sentimentul românesc
al ființei. Mărturisirea filosofului din caiete este clară
în această privință. „Cartea mea despre rostirea
românească s-a născut dintr-o prepoziție: întru.// În
«întru» am concentrat divinul, românescul,
speculația (d[evenirea întru] f[iință]-ul, cîmpul),
experiența mea de viață și nebunia mea”8. Este o
confesiune prețioasă pentru înțelegerea felului în care
înțelegea Constantin Noica să „încarce” maximal, cu
niveluri diferite și multiple de referință, un concept
propriu și, totodată, construcția speculativă edificată
în jurul lui. El recapitulează lucrurile pornind de la
cercul maximei generalități existențiale (divinul),
trecînd prin particular (determinarea etnică),
pasiunea și contribuția lui filosofică (devenirea întru
ființă și cîmpul), ajungînd pînă la autobiografic
(propria experiență de viață) și pasiunea („nebunia”)
proprie. 

„Model I – D – G cu anastrofie”9, unde I
reprezenta individualul, D: determinațiile, iar G:
generalul se numără, și el, printre ideile pe care
filosoful și le revendică. Acestei relații triadice Noica
urma să îi rezerve un rol crucial în elaborarea teoriei
sale despre maladiile spiritului: acela de criteriu
normativ pentru stabilirea „deviațiilor maladive” de
la model (de fapt, a orientărilor preferențiale,
variabile de la un ins la altul). Ceea ce transpare de
aici este că în gîndirea lui Noica, realitatea umană
concretă prezenta o multitudine de „glisări” de la
modelul perfect al relaționării celor trei poli
(inversați „anastrofic”: G – D – I) așa cum ei fuseseră
proiectați și realizați inițial prin Creație. Cauza
„alunecării” din tiparul perfect este, fără îndoială,
Păcatul Originar. Nu există mărturii certe că
gînditorul și-ar fi proiectat într-un asemenea orizont
creaționist avraamic viziunea, dar probabilitatea ca
acest lucru să se fi petrecut este mare, avînd în vedere

orizontul ideatic comun al autorului cu cel al lui
Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu și Cioran, în
scrierile acestora referirile la paradisiac și la „căderea
în timp” fiind copioase. Nu ar fi, de altfel, prima oară
cînd unele idei ale congenerilor săi s-ar regăsi la
Constantin Noica, dobîndind, firește, accente proprii,
interpretări originale. 

Note:
1. Constantin Noica, fragmentul 3.12
2. Același „stil zenonian” transpare și din modul

cum a rezolvat Noica problema revenirii sale în spațiul
culturii tipărite. Atitudinea sa – mult și pe bună dreptate
criticată – față de autoritățile comuniste, conciliantă și
acomodantă după ieșirea sa din temniță și, mai ales,
după turnura ideologică către naționalismul comunist al
ceaușismului tîrziu, este numai o față a chestiunii. De
fapt, Constantin Noica pare să fi adoptat o atitudine – pe
deplin justificată prin crezul său creștin nealterat nici la
bătrînețe – de tipul: «Daţi-i, aşadar, Cezarului ceea ce
este al Cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui
Dumnezeu»” (Matei, 22, 15-22). Astfel, el nu s-a opus,
ba chiar a colaborat cu organele de stat și de partid,
asigurîndu-și dreptul la călătorii în străinătate și la
publicarea în ritm susținut a cărților sale, dar a păstrat
neatinsă, în principiu, doctrina sa, alonja meditației sale,
sîmburele gîndirii proprii, socotind, pesemne, că în
condițiile date era mai important să își poată prezerva
gîndul decît să își salveze pe deplin reputația. 

3. Constantin Noica, Jurnal de idei, ed. cit., p. 275.
Fragmentul 5.254. La p. 272, fragmentul 5.241: „Pentru
Prefața la Df” semnalează că Df este acronimul unui
titlu propriu: Devenirea întru ființă.

4. Ibidem, p. 275. Fragmentul 5.254. 
5. Ibidem.
6. Ibidem, p. 236-237. Fragmentul 5.75. 
7. Ibidem. 
8. Ibidem. Fragmentul 2.246. Evident, databil după

apariția cărții, probabil cîndva între 1980-1987. 
9. Ibidem. Anastrofă = (în retorică) ordine

neobișnuită a cuvintelor, adeseori implicînd o
inversiune în raport cu modelul obișnuit al propoziției.
„Cu anastrofie” vrea să spună: adică inversînd ordinea
acestora. 
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Din generaţia artiştilor deceniului 1860-1870,
care pun bazele sistemului de învăţământ artistic
românesc din anii 1880 şi care îi vor forma pe
pictorii celei următoare, din anii 1890-1900,
singurul care se va impune durabil pe scena artistică
franceză şi cea românească a avut o traiectorie pe
care nimic n-o prevestea.

Rămas orfan de tată, mic arendaş pe moşiile
boierului Filip Lenş, la Pitaru (judeţul Dâmboviţa),
la numai cinci ani îşi urmează mama şi pe cei şase
fraţi mai mari, dintre care întâiul avea doisprezece
ani, instalându-se în 1843 la o mătuşă, în săraca
Mahala a Cărămidarilor din Bucureşti. Împreună cu
un frate mai mare, Ghiţă, intră ucenic pe lângă un
unchi, modest zugrav de biserici. Pe la zece ani,
către 1848, îşi urmează fratele, vreme de doi ani, în
atelierul lui Anton Chladek, portretist, miniaturist,
litograf, pictor de scene istorice şi religioase, născut
în Banatul sârbesc din părinţi cehi, instruit la
Milano, care lucrase portrete la Pesta şi la Viena,
stabilit în capitala valahă către 1836, în plină
maturitate, la 41 de ani, atras de perspectiva unor
posibile comenzi. Despre trecerea prin atelierul
acestuia, unde rămâne doi ani şi unde va deprinde,
într-un sistem aparţinând mai mult sistemului
medieval, rudimentele meşteşugului de zugrav
bisericesc,1 Grigorescu nu-şi va aminti decât cu
amărăciune în confesiunile ce i le face lui
Alexandru Vlahuţă, prieten intim şi viitor biograf.2

Acolo se va familiariza însă cu maniera picturii
neoclasice, foarte posibil graţie operelor maeştrilor
italieni şi francezi din vremea Renaşterii şi
Barocului, pe care Chladek le copiase în Italia.
Împreună cu fratele mai mare, deprind pictatul
iconiţelor, pe care le vând la intrarea în Oborul
Târgului de Afară.

În 1853, la vârsta de cincisprezece ani, primeşte

o primă comandă din partea principesei Cleopatra
Trubeţkoi, născută Ghica, pentru icoanele
împărăteşti şi icoanele prăznicare ale altarului
bisericii Sfinţii Constantin şi Elena de la moşia ei de
zestre de la Băicoi, pe care la va picta, împreună cu
fratele Ghiţă, înţelegând regula elocvenţei şi
aplicând-o raportului dintre figură şi fundal, într-o
sinteză aliind canonului ortodox manierei
neoclasice, o noutate încă în pictura religioasă a
vremii. În conversaţiile sale cu Vlahuţă, Grigorescu
îşi amintea că: À l’époque nous n’avions aucune
orientation artistique. On avait un vieux livre, écrit
en cyrillique, que nous donnait des recettes du Mont
Athos concernant la préparation des couleurs et
quelques renseignements sur l’âge, les habits, la vie
et la personnalité de chaque saint. C’est tout. Pour
le reste, on faisait comme bon nous semblait.3

Această comandă este urmată, în 1854-1856, de una
pentru mai multe icoane pentru biserica mânăstirii
de la Căldăruşani, în 1856-1857 de o parte a picturii
murale a bisericii mânăstirii Zamfira, iar în
răstimpul anilor 1860-1861, cea a bisericii
mânăstirii de Văratec şi apoi, cea mai însemnată, a
bisericii mânăstirii de la Agapia, care va atrage
atenţia lui Kogălniceanu. Acesta îi promite, semn
elocvent al unei atmosfere intelectuale în care totul
e posibil, o bursă pentru a studia în străinătate,
grevată pe bugetul Moldovei, începând cu
primăvara lui 1862, însă a cărei publicare în
Monitorul Oficial al Principatului, la 11 iulie 1861,
îl entuziasmează într-atât, încât se îmbarcă în
toamnă la Galaţi pe Dunăre către Viena, iar, de
acolo, prin Berlin către Paris, unde se instalează la
Hôtel „Corneille”, din piaţa omonimă, apoi pe
strada Du Cherche-Midi nr. 102 .

La Paris, îl reîntâlneşte pe Stăncescu, cu care
întreţinea relaţii cordiale – în ciuda faptului că-i
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fusese preferat, e drept datorită formaţiei sale
academice, pe care Grigorescu n-o avea, şi a
stipendiului pentru Italia, la concursul din 1856 – şi
care-i va rămâne un statornic prieten. În compania
lui va face primele vizite de monumente, muzee şi
expoziţii pariziene şi va frecventa, în vederea
pregătirii concursului de intrare la Şcoala de Arte
Frumoase, atelierul elveţianului Charles Gleyre, în
care se găseau, în acel moment, şi Auguste Renoir,
Alfred Sisley, James McNeill Whistler sau Claude
Monet.

În martie 1862, Grigorescu este admis al 45-lea
– Stăncescu se clasase al 38-lea, iar Renoir al 68-lea
– în atelierul lui Sébastien Cornu, un apropiat al
Curţii imperiale, pentru care executase mai multe
comenzi.4 Soţia sa, Hortense Lacroix, era fină a
reginei Hortense şi prietenă din copilărie a lui
Napoleon III, pe lângă care avea o anumită
influenţă, jucând un rol în numirea drept candidat la
tronul României a principelui Carol de
Hohenzollern-Sigmaringen, pe care Cornu îl
portretizase deja în 1843, ca de altfel întreaga
familie, la castelul de la Sigmaringen.5 În atelierul
lui, Grigorescu se va împrieteni cu Verussi, pe
care-l va portretiza (colecţie particulară),6 cu
Charles de Laforce (Muzeul Naţional de Artă al
României), cu Marcel-Emmanuel Lansyer – care va
părăsi însă repede Şcoala de Arte Frumoase pentru
a lucra în atelierul lui Gustave Courbet –, cu Albert
Édouard şi cu Alphonse Fournier.

În luna mai a aceluiaşi an, Stăncescu expunea la
Salonul Refuzaţilor, unde vedeta era Le Déjeuner
sur l’herbe de Édouard Manet (Paris, Musée
d’Orsay), un portret, desen, al Constanţei de Dunka,
directoarea jurnalului Amicul Poporului,
nelocalizat, încercând să-i atragă interesul pentru ca
acesta să-i dedice o cronică artistică.

La concursul de perspectivă din 13 decembrie
1862,7 având ca temă Cloaca Maxima din Roma,
construită de Tarquinius Superbus, cu obligaţia
pentru elevi de a pune în perspectivă nu numai
formele arhitecturale, ci şi diferitele obiecte
învecinate şi reflecţia lor în apă, Grigorescu
participă, obţinând o menţiune, apoi se clasează al
patrulea la Concours de l’arbre, reputat ca dificil.
Realizează mai multe cópii la Luvru, fără un impact
evident asupra evoluţiei sale artistice ulterioare,
dintre care au ajuns până la noi cele după: Portrait

d’un jeune homme tenant un bâton de Rembrandt,
fragmente după pânzele din ciclul vieţii Mariei de
Medicis, Les Trois Parques, Enfant jouant avec un
lion de Pieter Paul Rubens, La Conduite des
animaux au pâturage de Nicolaes Berchem, Sainte
Conversation atribuită, pe atunci, lui Giorgione,
Paysage avec des brigands de Salvator Rosa,
Officier des chasseurs à cheval de Théodore
Géricault8 (amândouă la Muzeul Naţional de Artă),
o interpretare liberă, în peniţă, după Dante şi
Virgiliu de Eugène Delacroix (Biblioteca
Academiei Române), după Nu de femme dans un
paysage nocturne şi după Justiţia şi pedeapsa
divină urmărind crima (Patriarhia Română) de
Pierre-Paul Prud’hon, pe care o va expedia, cu mari
eforturi, Pinacotecii Statului, ale cărei colecţii erau
de dată recentă şi era săracă în opere originale,
împlinind astfel una dintre obligaţiile bursierilor. În
noiembrie 1862, plănuia compoziţii inspirate din
momente fondatoare ale Moldovei şi Ţării
Româneşti precum Dragoş şi zimbrul şi Mihai
Viteazu la Călugăreni, pentru care a realizat mai
multe schiţe în ulei (Muzeul Naţional de Artă al
României).9

Grigorescu a frecventat Şcoala de Arte
Frumoase vreme de trei semestre, între iarna lui
1862 şi vara lui 1863, preferându-i apoi atmosfera
coloniei artistice de la Barbizon şi a celorlalte sate
învecinate Marlotte, Bois-le-Roy, Brolle, admirabil
evocată în romanul fraţilor de Goncourt Manette
Solomon (1865). Fascinat de anvergura sa
romantică, ajunge aici probabil călăuzit de Laforce
în vara lui 1862, cum o atestă un desen-suvenir,
datat 28 august, când perioada de glorie a
Barbizonului asfinţea. Era însă, fără îndoială, atras
acolo de reputaţia reprezentanţilor săi, deja
recunoscuţi, Rousseau, Dupré, Daubigny, François
Millet sau Narcisse Diaz de la Pena – ale căror
lucrări erau la modă la Salonul Oficial şi erau
cumpărate de stat, unii dintre ei prezidau chiar
juriile Saloanelor –, şi de ideea redării cât mai fidele
şi autentice a naturii, în comuniune cu ea, depăşind
reprezentarea imaginară, artificială sau recompusă
în atelier. Chiar dacă nu este primul dintre pictorii
români atraşi de experienţa plein-air-ului – Petre
Alexandrescu îl precedase la Barbizon, în 1855 –,
aceasta era cu desăvârşire necunoscută pe atunci în
România.



Rememorându-şi perioada petrecută acolo până
în 1869, îi destăinuia, cu vădită nostalgie, lui
Vlahuţă: „De câte ori nu mă găsea răsăritul soarelui
în câmp cu paleta în mână, şi de câte ori nu mă
apuca asfinţitul, lucrând încă seara sub umbra
bătrânilor fagi din pădure… Natura de acolo,
pădurea, stejarii, stâncile îi atrăseseră pe Rousseau,
Millet, Diaz, Daubigny. Îi întâlneam lucrând, îi
vedeam la hanul lui Ganne. La Barbizon am
petrecut mai mulţi ani… Plecam cu sacul în spate şi
mă opream într-un loc… Dar unde puteai dovedi să
te apropii de tot ce vedeai? Ar fi trebuit ca ziua să
fie ani… Te apropiai de una şi dădeai de alta. Când
o ţineai mai lung, te pomeneai cu altceva. Lumina
îţi juca farse, nu ştiai cum să te grăbeşti!…
Rousseau şi Millet erau de zece ani acolo… La
hanul lui Ganne, camera cea mare era cu pereţii
plini de picturi şi desene de [la] toţi…!”10

În contact cu aceşti pictori, îşi caută, cu o strictă
disciplină, propria sa expresie artistică, eludând
constrângerile academice şi îndreptând-o către
explorarea posibilităţilor optice ale culorii, prin
diferite procedee grafice. În producţia sa realizată
între 1862 şi 1869 – cu un scurt intermezzo în
cursul verii lui 1864, când, nemaiavând resurse
financiare, se întoarce în România prin Galiţia –,
bogată şi variată, căci abordează peisajul, scena de
gen, portretul, natura moartă, Grigorescu alternează
diferite maniere şi tipuri de compoziţie. Îşi
însuşeşte notele romantice ale lui Rousseau – pe
care-l va şi portretiza aşezat într-o pădure, surprins
la crepuscul, în 1865 –, lirismul şi subtilitatea
atmosferelor lui Corot, analizează realismul sobru
al lui Courbet. De la Millet, după una dintre fiicele
căruia chiar ar fi suspinat, pasiune reciprocă, la care
însă a trebuit să renunţe, „vindecat prin muncă”, şi
pe care-l întâlnea adesea, primind de la el, după
cum îşi amintea în conversaţiile cu Vlahuţă, chiar
încurajări. „Într-o zi în care pictam absorbit de ceea
ce făceam, el s-a apropiat de mine şi, examinând
tabloul, se opri o clipă înduioşat şi, bătându-mă pe
umăr, mi-a spus: «C’est bien, mon gars.»11 Picturii
lui i-a împrumutat atmosfera cvasireligioasă, pe
care o imprima cu o tehnică sobră, fără artificii,
personajelor sale, profilându-le pe fundalul cerului
sau pe întinsul câmpiei.

La 1 octombrie 1866, bursa lui Grigorescu ia
sfârşit, dar el nu revine în ţară, pregătindu-se pentru

Expoziţia Universală din 1867, unde este prezent, în
pavilionul românesc, cu şapte tablouri. Revine un
an mai târziu, iar juriul Salonului din 1868, aflat sub
preşedinţia lui Daubigny, îi acceptă Tânără ţigancă
(Muzeul Naţional de Artă). Stabilit la Marlotte,
localitate situată la sudul pădurii domeniale de la
Fontainebleau, unde lucrau Daubigny, Français sau
Harpignies, participă la o mică expoziţie organizată
la hanul Siron, devenit în prezent eleganta
Hôtellerie du Bas-Bréau, pe care Napoleon III o
vizitează împreună cu împărăteasa Eugenia şi suita
la 21 iunie,12 ocazie cu care îi va cumpăra o Nature
morte avec une branche de cerisier pentru colecţiile
palatului de la Tuileries, unde se crede că a fost
mistuită de flăcări în timpul Comunei. Un astfel de
gest imperial – obişnuit cu artiştii francezi, fiind o
formă nedisimulată din partea regimului de a-i
integra sistemului său artistic şi de a-i ajuta
financiar (cu această ocazie, va mai cumpăra alte
trei tablouri) – este şi va rămâne excepţional pentru
artiştii străini. Această achiziţie marca sprijinul
internaţional pe care Napoleon III îl arăta României
în Chestiunea Orientului, iar artistic el este fondator
pentru cariera artistului de numai treizeci de ani.
Deşi ecoul acestei achiziţii este prezent în presa
românească,13 precum vor fi şi cele ale
participărilor sale la Saloanele Oficiale din 1868 şi
1869, cu Gibier, nature morte şi Campement de
Bohémiens en Romanie (Muzeul Naţional de Artă),
acestea nu-l vor împiedica pe V.A. Urechia, care
redacta ziarul Adunarea Naţională, să se teamă, în
1869, „că plinul de venitoriu talent al d-lui
Grigorescu să [nu] se înmormânteze în vreo
cancelarie, poate a poliţiei sau, în cel mai bun caz,
în vreo catedră de caligrafie la oarecare
gimnaziu”.14

Afirmarea soseşte la Expoziţia artiştilor în
viaţă, deschisă între 15 iunie şi 15 iulie 1870, unde
Grigorescu expune 28 de picturi, în majoritate
peisaje realizate în Franţa şi în România, dar şi
magistralul Portret al Marelui-Ban Năsturel
Herescu (Muzeul Naţional de Artă al României),
care se voia a fi fost inspirat de o frescă votivă,
neprecizată, comandă realizată pentru galeria de
portrete a donatorilor Eforiei Spitalelor Civile,
pentru care primeşte o medalie de primă clasă şi
felicitările lui Aman, care realizase precedentele
efigii. Cuplul princiar achiziţionează, probabil cu
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această ocazie, mai multe lucrări, între care Fată
cusând, Un cioban din Moldova şi Pifferaro,
musicant italian, în două variante, nelocalizate.
Câteva luni mai târziu, pânza Corturi de ţigani în
apus, expusă la Salonul parizian din 1868, este
cumpărată pentru Pinacoteca Statului (Muzeul
Naţional de Artă al României), iar, în iunie 1872,
Ion Ghica îi cumpără cu 10.000 de lei – sumă pe
care el o propune, foarte însemnată ca valoare, ce
marca aprecierea pe care o arăta creaţiei tânărului
pictor – Ţiganca de la Ghergani (Muzeul Naţional
de Artă al României), numită astfel după numele
conacului unde era altădată păstrată.15

Din acest moment, interesul pentru operele lui
Grigorescu s-a catalizat rapid în rândurile elitelor
intelectuale şi sociale, iar la cuprinzătoarea şi
ambiţioasa expoziţie a Societăţii Amicilor Bellelor-
Arte, deschisă la 1 ianuarie 1873 în saloanele recent
construitului Hotel „Herdan”, actualul „Grand
Hôtel du Boulevard”, realizată la iniţiativa lui
Odobescu, cu ajutorul lui Tattarescu şi Aman, vastă
panoramă a patrimoniului artistic românesc ce se
găsea în colecţiile publice şi private, reunind nu mai
puţin de 641 de artefacte de artă plastică şi
decorativă, artă populară şi vestigii arheologice,
Grigorescu, la rându-i, membru al comitetului de
organizare, expunea 148 de picturi. O participare
substanţială, ocupând practic un sfert din spaţiu, cu
opere din toate etapele creaţiei sale, cópii după
maeştri, realizate la Luvru, şi peisaje, un gen încă
puţin apreciat de publicul românesc. 

Acest triumf unanim salutat va avea un impact
major asupra tânărului Andreescu, modest profesor
de desen şi caligrafie la seminarul episcopiei din
Buzău, elev al lui Aman la Şcoala de Arte Frumoase
din Bucureşti, care va pleca pe urmele lui la
Barbizon în 1879, 1880 şi iarna/primăvara lui 1881,
lucrând împreună pe motiv şi purtând, fără îndoială,
conversaţii sau având – nedocumentat – schimburi
de păreri. Acesta va expune, la Saloanele dintre
1880 şi 1882, peisaje pictate cu o spontaneitate şi
un sens al înţelegerii substanţei naturii în spiritul ei
care ne aminteşte de Courbet. Prietenia lor va fi
curmată însă de moartea de tuberculoză, la numai
32 de ani, în 1882, a tânărului Andreescu. Avea să
fie redescoperit abia cu prilejul expoziţiei
retrospective ce-i va fi consacrată în cadrul
Societăţii „Tinerimea Artistică”, în aprilie 1910, iar

în Franţa graţie Expoziţiei de artă veche şi modernă
românească de la Jeu de Paume, din 1925, şi
articolelor pe care i le va dedica, în anii ’30, Jacques
Lassaigne.

În acelaşi moment, la Barbizon se găsea şi
Alexandru G. Djuvara, care studiase dreptul la
Sorbona şi pictura, în particular, cu Mirea. El va
face mai multe peisaje, pe care le va expune la
Saloanele Oficiale din 1880 şi 1881.

Domnul Carol I achiziţionează cu trei mii de lei,
suma cea mai însemnată plătită pentru o lucrare cu
prilejul acestei expoziţii, Căratul fânului, o scenă
pastorală de mari dimensiuni, nelocalizată.16

Cu suma obţinută din vânzarea tablourilor sale,
pleacă la Viena, unde vizitează Expoziţia
Universală, apoi, trecând prin Graz, Trieste şi
Veneţia, rămâne un răstimp la Roma, unde
frecventează, în iarna lui 1874, cursurile Academiei
particulare „Gigi”, arătând un neaşteptat interes
pentru studiile academice. În aprilie, vizitează
Napoli şi Pompei, apoi se îndreaptă către Atena şi
Turcia, revenind la Bucureşti la sfârşitul anului, şi
pictează numeroase peisaje pe colinele
Subcarpaţilor, la Târgovişte, Câmpulung şi Rucăr.

În 1876, anul celei de a doua expoziţii a
impresioniştilor, revine la Paris şi închiriază unul
dintre cele trei ateliere care se găseau în imobilul
din bulevardul Clichy nr. 1, în care locuia doctorul
Georges de Bellio, fidel prieten şi colecţionar de
primă oră al impresioniştilor – pe unii dintre ei,
Monet şi Renoir, ajutându-i financiar – şi posesor al
celebrului tablou Impression, soleil levant, care a
dat numele curentului. Se vor împrieteni, îi va
realiza chiar un portret (Fig. 36) (amândouă la
Paris, musée Marmottan–Monet). Colecţia lui
Bellio era încă la începuturile ei, dar în ea figurau
deja un Autoportret al lui Renoir, pictat către 1875,
şi trei tablouri de Berthe Morisot, Jeune femme au
Bal (Muzeul Marmottan–Monet), Déjeuner sur
l’herbe şi Un Percher des blanchisseuses,
cumpărate la a doua expoziţie a impresioniştilor,
din aprilie 1876, opere care poate i-au creat un
interes pentru aceasta nouă tendinţă artistică.17

Este însă o perioadă de mari încercări. În
dispoziţii sumbre, îi mărturisea, într-o scrisoare din
5 martie 1877, prietenului său, chimistul Alfred
Bernath, „despre mine, dragă amice, îmi este greu
a-ţi vorbi, în poziţia morală în care sunt, care în tot
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cursul ernii nu s-a schimbat defel… De lucru m-am
apucat târziu, am avut nenorocirea să dau peste
modele neesacte şi rele, plus dificultăţile celelalte
[financiare – n.n.], astfel că n-o să pot avea nimic
pentru Salonul de estimp, aşa că iată un an de
perdut. Speranţa are să fie pentru 1878, dar să
vedem dacă o să putem să ajungem până la el. Toate
costă scump aici la Paris, numai freurile de model
am de zece franci mai în toate zilele, apoi celelalte.
În fine, ce-o fi vom vedea, sunt hotărât să merg
până la capul funii[i] (care s-a scurtat rău)”18. Va
expune totuşi la Salon, dar sub pseudonimul
Nicolas Dio, Un Juif de Moldavie (Senteuil,
colecţie particulară), împrumutat de Bellio.

Note:
1. Teodora Voinescu, Anton Chladek şi începuturile

picturii româneşti, p. 26-27.
2. Vlahuţă, Vieaţa şi opera lui, Editura Casei

Școalelor, Atelierele Grafice Socec & C°, Societate ano-
nimă, Bucureşti, 1910, pp. 11 şi 12.

3. Alexandru Vlahuţă, Pictorul Nicolae Grigorescu,
p. 19. Publicată în condiţii somptuoase, ea va cunoaşte
o versiune în limba franceză în traducerea Léo Bachelin,
bibliotecarul regelui Carol I, critic de artă avizat, în anul
următor.

4. Cornu a ornat, între 1849 şi 1851, biserica Saint-
Leu et Saint-Gilles din Saint-Leu-La-Fôret, necropola
tatălui împăratului, Louis Bonaparte, efemer rege al
Olandei, cu fresce reprezentând îngeri purtându-i pe
Saint Louis, Saint Napoléon şi Saint Charles în fundalul
mausoleului suveranului şi pe fiii săi morţi prematur,
Napoléon-Charles şi Napoléon-Louis, precum şi
timpanele ornând portalul.

5. Charles Lindenberg, Charles Ier, roi de
Roumanie, préface de Georges de Dubor, H. Le Soudier,
Paris, 1913, ediţia a doua, p. 9.

6. Trecut în licitaţia casei Artmark, Bucureşti, 31
octombrie 2012, lotul 119, ulei pe pânză, 29,80 x 22 cm.

7. Remus Niculescu, „Grigorescu la Şcoala de
Belle-Arte din Paris”, în Studii şi cercetări de istoria
artei, seria „Artă plastică”, p. 235-236.

8. Remus Niculescu, Grigorescu, catalogul
expoziţiei, p. 36-37.

9. Idem, „Copistes roumains au Louvre de 1851 à
1864”, în Revue roumaine d’histoire de l’art, tome
XLIII/2006, supliment, p. 95-142, în care sunt studiate
copiile executate de Lapaty, Iscovescu, Aman şi
Grigorescu. Registrele sunt păstrate la Archives
Nationales de France, Pierrefitte, Archives des musées

nationaux, ele au însă lacune între anii 1870 şi 1880.
10. Alexandru Vlahuţă, Pictorul N. I. Grigoresscu.
11, Ibidem.
12. Marie-Thérèse Caille, „La Vie des peintres à

Barbizon (1834–1875)”, în Nicolae Grigorescu de l’é-
cole de Barbizon à l’Impressionnisme, catalogul unei
expoziţii la Musée des Beaux-Arts d’Agen, Somogy,
Paris, 2006, p. 55.

13. În articole publicate în ziarele Terra, 12 iulie
1868, Le Pays Roumain, 26 iulie 1868, şi Familia, nr.
4/1868.

14. Adunarea Naţională, 12 iunie 1869, p. 2.
15. Ioana Beldiman, „Despre colecţionari de

Grigorescu şi aspecte ale identităţii naţionale”, în
Nicolae Grigorescu şi modernitatea, Domino,
Bucureşti, 2008, pp. 26 şi 27.

16. Alexandru Vlahuţă, op. cit., p. 65.
17. Remus Niculescu, „Georges de Bellio, l’ami des

Impressionnistes”, în Revue roumaine d’histoire de
l’art, Bucureşti, tom 1, nr. 2/1964, pp. 212–213.

18. Remus Niculescu, „N. Grigorescu în amintirile
şi corespondenţa lui Alfred Bernath”, în Studii şi
cercetări de istoria artei, seria „Artă plastică”,
Bucureşti, tom 12, nr. 2, p. 247.
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Astăzi, într-o lume a supraspecializării, este
foarte ușor să primești eticheta de diletant. Spre
exemplu, dacă nu ai norocul să fii specialist în
prima joi din luna aprilie a anului 365, atunci, cu
siguranță, ești diletant. Nimic mai simplu! Or, dacă
lucrurile sînt așa, atunci nu cred că se justifică prea
mult nici supraspecializarea celor 3-4 aleși din
întreaga lume. Pentru ce atîta osteneală? Cu ce
finalitate? Nu este oare cunoașterea un bun comun
din care ne înfruptăm, după puteri și interese, cu
toții? 

Trebuie să mărturisesc că această obsesie
pentru delimitări chirurgicale între narațiunile care
consemnează evenimentele trecutului am
observat-o la unii istorici autohtoni. Aceștia
aproape intră în posesia domeniului lor de
activitate, se identifică cu acesta și, evident,
reacționează, cînd un cititor onest, dar
„nespecialist”, interferează cu zona lor de
competență. 

Bunul simț, distribuit în mod egal tuturor ‒ cum
ne spunea odinioară Descartes ‒, ne îndeamnă să
credem că nu așa au stau lucrurile întotdeauna,
însă pentru a ne convinge de acest lucru trebuie să
apelăm tot la istorie pentru a afla ceva despre
istorici. Ne ghidează în această incursiune, ce nu
poate fi decît incompletă, Bernard Guenée, cu
lucrarea sa Istorie și cultură istorică în Occidentul
medieval (traducere de Ovidiu Pecican, Iași,
Polirom (col. Historia), 2019). Bernard Guenée
(1927-2010) a fost un istoric francez (încadrat în
curentul istoriografic ce s-a numit „Nouvelle
Histoire”), excelent cunoscător al Evului Mediu
occidental, ce a scris o carte foarte frumoasă,
împăcînd fără dificultate erudiția debordantă cu un
stil plăcut și ușor de citit. Prin admirabila traducere

a domnului Ovidiu Pecican, publicul autohton are
acum acces la o sursă fundamentală care
investighează cu maximă atenție rolul și
metamorfoza istoriei și cultura istorică în
Occidentul medieval. 

Deschisă de o Introducere în care sînt anunțate
intențiile autorului (dintre care cea mai importantă
pare a fi reabilitarea istoricilor din perioada
medievală), lucrarea pe care o avem în vedere este
structurată în opt capitole, care la rîndul lor sînt
împărțite în alte secțiuni (printre multe altele, din
această lucrare aflăm cînd au început textele să fie
împărțite în capitole, cînd au apărut notele
marginale, indexurile si altele legate de istoria
cărții). Fiecare capitol este urmat de notele
autorului. La acestea se adaugă Concluziile și o
consistentă Bibliografie. Multitudinea Indexurilor
de la final ajută foarte mult cititorul să se descurce
în cantitatea uriașă de informații pusă de dispoziție
de Bernard Guenée. 

„Historia est narratio rei gestae” ne spunea
Isidor de Sevilla în Etimologiile (I, 41) sale. Prin
urmare, „istoricul n-are de examinat fapte în sine.
N-are de cîntărit mărturii, ci martori. Sarcina lui
este de a stabili sau de a accepta o ierarhie a
izvoarelor de unde va putea să deducă ce relatare
trebuie să urmeze și pe care să o respingă încă
dinainte de a-i fi examinat conținutul” (p. 109).
Această descriere a muncii istoricului este perfect
valabilă și astăzi. Totuși, știința sa nu se poate
realiza în absența cărților, a bibliotecilor. Și cînd
vine vorba despre carte, nici o altă epocă istorică
nu este atît de strîns legată de acest obiect ca Evul
Mediu. Medievalii sînt prin excelență oameni ai
cărții. Una dintre concluziile la care ajunge
Bernard Guenée este aceea conform căreia dacă
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istoria este erudiție, „atunci cu siguranță s-a născut
în mănăstiri, în jurul anului 1100” (p. 286). 

Pe de altă parte, în plină epocă a scolasticii
clasice, istoria nu avea alt statut decît acela de a-i
distra pe cei care ascultau (ad aurium
delectationem) astfel de povestiri istorice. Ceva
mai tîrziu, în încercarea de a se elibera de
paradigma divertismentului, „istoria era încă
comună cu teologia, cu dreptul și cu artele. Istoria
nu era autonomă. Nu era decît o știință auxiliară.
Însă nu exista vreo mare disciplină care să nu aibă
nevoie de ea” (p. 29). Într-adevăr, chiar dacă
această situație nu era conștientizată pe deplin de
către toți actorii participanți la viața intelectuală a
acelor timpuri, istoria era „fundamentum omnis
doctrinae” (Hugo de Saint-Victor). 

Istoricul francez evidențiază, mai ales în prima
parte a lucrării pe care o avem în vedere, faptul că
în perioada medievală istoria și teologia sînt
inseparabile: orice teolog era și un istoric și invers.
Interesant este că „începînd din veacul al XII-lea,
teologia nu se mai voise scripturară, ci speculativă.
Chiar în momentul cînd Hugo de Saint-Victor își
fonda teologia pe istorie, magiștri de la școlile din
Paris și Laon, distanțîndu-se de Scripturi, voiau să
și-o construiască pe a lor în afara timpului,
întemeindu-se pe logică și rațiune” (p. 33). Așadar,
magiștrii școlilor din Paris și Laon au preferat
logica, rațiunea, ce este eminamente atemporală, în
detrimentul istoriei, știința prin excelență a
evenimentelor petrecute în această lume, supusă
lui χρόνος, în care totul se desfășoară sub semnul
unei clipe, „deodată” (ἐξαίφνης).

Cartea istoricului francez ne atrage atenția în
repetate rînduri asupra unui fapt pe care nu trebuie
să-l uităm nici o clipă: și anume că „istoria nu a
deținut niciodată, în universitatea medievală, decît
un loc secundar” (p. 35), „istoria este o activitate
secundară” (p. 43), iar „progresele filosofiei,
controversele religioase, practica judiciară au fost
nicovala pe care istoricii și-au făurit tehnicile de
cercetare și metodele critice” (p. 37). 

Terminînd de citit cartea lui Bernard Guenée,
m-am întrebat dacă nu cumva statutul de știință
auxiliară al istoriei în Occidentul medieval poate
fie explicat, într-o anumită măsură, prin
componenta eshatologică frecvent întîlnită în

această perioadă? Acea „eschatologie care nu
definește, în esență, ultimul moment al unui timp
încă de imaginat, nici măcar sfîrșitul timpului, ci
vizează modul de temporalitate inaugurat de
Învierea lui Hristos” (Jean-Luc Marion,
„Editorial” în Communio. Revue catholique inter-
nationale, XLII, 1, 2017, p. 6). Dintre școlile
medievale prezentate de Bernard Guenée în
volumul pe care-l avem în vedere, îmi pare că
paradigma clunisiană sintetizează exemplar
această chestiune, prin dezinteresul lor pentru
cronologie, de vreme ce Dumnezeu este dincolo de
timp și de istorie (p. 45). Totuși, rolul istoriei pe
care o trăiește la un moment dat fiecare dintre noi
în această lume nu poate fi cu totul neglijat. Istoria
este esențială, extrem de importantă, de vreme ce
Însuși Logosul s-a Întrupat într-o astfel de lume. În
persoana Mîntuitorului se întîlnește în chip
neamestecat, neschimbat, neîmpărţit și
nedespărţit, atît istoria, prin alegerea Sa de a se
Întrupa în Persoana lui Iisus Hristos, și depășirea
istoriei, prin natura divină a Logosului. 

„Poate că istoricii Evului Mediu erau niște
pitici. Dar uriașii de acum stau pe umerii piticilor
de odinioară” (p. 151). În finalul acestor rînduri,
îndemn pe toți aceia care doresc să înțeleagă unele
lucruri din istoria în Evul Mediu apusean să
citească lucrarea fundamentală Istorie și cultură
istorică în Occidentul medieval. La ospățul livresc
oferit de Bernard Guenée toți sînt invitați, mai ales
„diletanții”, însă fără a uita vreo clipă faptul că
rădăcinile termenului „diletant” trebuie căutate în
latinescul „delectare”, accepțiune luată foarte în
serios de istoricii din Occidentul medieval. 

Bernard Guenée, Istorie și cultură istorică în
Occidentul medieval, traducere de Ovidiu Pecican,
Iași, Polirom (col. Historia), 2019, 383 p. 

166166 CONVORBIRI  LITERARE
CARTEA DE RELIGIE



Diogenes Laertios, poet, doxograf şi biograf, a trăit
în secolul al III-lea d.H. şi este cunoscut pentru celebra
sa operă Despre vieţile şi doctrinele filosofilor. E un
paradox ca să se ştie atît de puţine lucruri despre
Diogenes, cel care a consemnat tot ce se ştia în vremea
sa despre vieţile şi scrierile filosofilor de pînă la el. Se
fac multe aproximări, dar nu se cunoaşte cu certitudine
nici forma numelui său, nici anii între care a trăit, nici
oraşul în care a trăit şi scris; istoricii filosofiei cred
însă că Diogenes Laertios nu a fost filosof şi nici nu a
aparţinut vreunei şcoli. Criticată, mai cu seamă în
vremurile moderne, cartea sa continuă să fie citită şi
reeditată, studiată, analizată. Unul dintre subiectele
care mai stîrnesc controverse este cel privitor la
sursele, la izvoarele folosite; se pare că au fost de două
feluri: izvoare doxografice rezumative şi compendii
doxografice dezvoltate, ceea ce nu vrea să spună că
Diogenes Laertios nu ar fi citit opera lui Platon, a lui
Xenofon şi a multor altora. Lucrarea lui Diogenes
Laertios grupează un număr impresionant de
informaţii adunate de erudiţi încă din timpul lui
Aristotel, din care a ales, uneori neîndemînatic, alteori
fericit. Comentatorii săi apreciază că a avut o
contribuţie personală modestă, dar toţi susţin că prin
opera sa s-au păstrat detalii ale doctrinelor filosofice,
cît şi anecdote privind vieţile filosofilor. Principiul
clasificării este cel cronologic, de la Thales la Epicur,
fără a-i omite, printre alţii, pe: Anaximandru, Socrate,
Platon, Aristotel, Pitagora, Empedocle, Heraclit,
Parmenide, Zenon, Democrit. După mai bine de 16
secole, scriitorul William James Durant, cunoscut sub
numele de Will Durant, a încercat să repete isprava lui
Diogenes Laertios publicînd o mai puţin obişnuită
istorie a filosofiei, recent apărută şi în limba română:
Povestea filosofiei. Vieţile şi ideile celor mai
importanţi filosofi occidentali, traducere din limba
engleză de Doru Căstăian, Bucureşti, Editura Herald,
colecţia „Cultură&Civilizaţie”, 2019, 528 p.

Doctor în filosofie, Will Durant a abandonat

cariera universitară şi s-a dedicat scrisului, încurajat
de succesul cărţii The Story of Philosophy, care,
datorită, printre altele, şi unei cronici favorabile din
„New York Times”, s-a vîndut în cîţiva ani în două
milioane de exemplare. După acest succes, Will
Durant a început să scrie o amplă lucrare The Story of
Civilization (1935-1975) în 12 tomuri şi 32 de volume.
În anul 1968, Will Durant a primit Premiul Pulizer
pentru non-ficţiune. Povestea filosofiei este o
introducere în doctrina filosofică şi o invitaţie la
lectură; de altfel, cartea lui Durant a determinat în
S.U.A. o creşterii a cererii pentru clasicii filosofiei,
afirma un oficial al bibliotecii publice din New York.
Într-o notă către cititorul primei ediţii a cărţii sale, Will
Durant precizează: „Această carte nu este o istorie
completă a filosofiei. Este o încercare de a umaniza
cunoaşterea centrînd povestea gîndirii speculative în
jurul unor personalităţi dominante. Unele figuri mai
puţin importante au fost omise pentru a avea la
dispoziţie mai mult spaţiu pentru cele alese. Astfel se
explică absenţa semilegendarilor presocratici, a
stoicilor, epicureicilor, scolasticilor şi
epistemologilor”. Nici o istorie a filosofiei nu este
exhaustivă, fiind constrînsă fizic de limitele spaţiului
tipografic, dar fiind tributară şi subiectivismului
autorului. Nici un dicţionar, nici o enciclopedie nu
asumă universalitatea, nu este atotcuprinzătoare; astfel
de lucrări pot sintetiza şi ilustra varietatea curentelor şi
şcolilor de gîndire, dar în privinţa numelor şi
personalităţilor, vor predomina, în mod firesc, cele din
urmă. Tot în 1926 apărea primul volum din Histoire de
la philosophie, a filosofului francez Emile Bréhier;
istoria sa a apărut între anii 1926-1932, în şapte
volume, la editura Felix Alcan, care deţinea cel mai
mare fond editorial din lume în domeniile filosofiei,
sociologiei şi psihologiei. Emile Bréhier a fost un
filosof autentic, excelînd în toate genurile: traducere şi
comentariu, studiu monografic, istoria doctrinelor,
istoria generală. Istoria filosofiei a lui Bréhier este o
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vastă descriere a peisajului filosofic de la fizicienii din
Milet pînă la gînditorii deceniului al III-lea al secolului
al XX-lea. Pentru Bréhier, istoria filosofiei nu
construieşte ci descrie, de aceea el se recomandă ca
autor al unei poveşti. Şi astăzi, după aproape o sută de
ani de la apariţie, istoria lui Bréhier îşi păstrează
actualitatea, nici una din marile şcoli nefiind omisă,
urmărind deopotrivă unitatea şi discontinuităţile
discursului filosofic. Aşadar, în acelaşi an, doi autori
diferiţi ca structură a personalităţii, aparţinînd unor
spaţii culturale diferite, propuneau o poveste a
filosofiei.

Will Durant pledează pentru frumuseţea, pentru
farmecul nedezminţit al filosofiei, pentru plăcerea
lecturii unui text încîntător, opunîndu-se astfel celor
care consideră filosofia un exerciţiu inutil, stagnant.
Nu, în întregul ei filosofia aduce frumuseţe şi bucurie:
„Nu trebuie să căutăm esenţa ei în abstracţiunea aridă
şi formală, ci în substanţa ei genială; n-ar trebui să
studiem doar filosofiile, ci şi pe filosofi; ar trebui să ne
petrecem timpul cu sfinţii şi martirii gîndirii, lăsîndu-
le spiritul să se joace în jurul nostru pînă cînd vom fi
în stare să luăm parte la ceea ce Leonardo numea «cea
mai nobilă dintre plăceri, bucuria înţelegerii»”. În
locul unei prezentări seci, aride, strict teoretice, Will
Durant ne aminteşte scrierea lui Diogenes Laertios şi
ne invită la un parcurs în care doctrinele se împletesc
armonios cu întîmplările din vieţile filosofilor; un
parcurs ale cărui borne sînt: Platon, Aristotel, Francis
Bacon, Spinoza, Voltaire, Immanuel Kant,
Schopenhauer, Spencer, Friedrich Nietzsche, Bergson,
Croce, Bertrand Russel, George Santayana, William
James, John Dewey. Poveştile frumoase captivează, de
ce n-ar face-o şi poveştile despre filosofi? Durant
descrie cu talent întîlnirea a două genii din zorii
filosofiei, Platon şi Aristotel: „Au fost separaţi de
jumătate de veac. Era greu ca simpla înţelegere să
acopere prăpastia dintre ei şi să rezolve
incompatibilitatea sufletelor. Platon a recunoscut
imediat măreţia elevului său venit din Nordul presupus
barbar şi a vorbit despre el ca despre Nous (raţiunea)
din Academie – ca şi cum ar fi fost Inteligenţa
personificată.” Ambii filosofi au pus temeliile unor
şcoli devenite celebre, Academia şi Lyceum, fiecare
avînd discipoli străluciţi care i-au apreciat pe dascălii
lor ca pe adevăraţi prieteni şi călăuze. Will Durant face
un salt de mai bine de un mileniu şi jumătate, ajungînd
direct în Albion, la Francis Bacon, un om înzestrat cu
multe daruri pe care le-a ilustrat în politică şi în
filosofie, împlinind într-o oarecare măsură visul lui

Platon despre filosof şi guvernarea Cetăţii.
În culori calde şi luminoase Will Durant zugrăveşte

portretul lui Baruch Spinoza, plasîndu-i existenţa în
tumultul vieţii comunităţilor evreieşti care la sfîrşitul
secolului al XV-lea au trebuit să aleagă între convertire
şi refugiu, un refugiu în care evreii trăiau de la a doua
dărîmare a Templului de la Ierusalim. Crescut în
atmosfera pioasă şi dedicată studiului Talmudului şi
Cabalei, tînărul Spinoza căuta cunoaşterea cu atîta
ardoare şi într-un orizont atît de larg încît conducătorii
consiliului ecleziastic l-au excomunicat, ceea ce a
stîrnit mînia tînărului învăţat care avea să scrie în
Etica: „Şi astfel se întîmplă că cine caută cauzele
adevărate ale minunilor, cine se străduieşte să
înţeleagă lucrurile naturale ca om de ştiinţă , iar nu să
le admită ca un prost este considerat adesea drept
eretic şi nesăbuit şi este înfierat ca atare de aceia pe
care mulţimea îi cinsteşte ca pe tălmăcitori atît ai
naturii, cît şi ai zeilor. Căci ei ştiu că prin înlăturarea
ignoranţei se suprimă uimirea, adică unicul lor mijloc
de a argumenta şi de a-şi păstra autoritatea.” Spinoza a
fost un om blînd, o fire meditativă, dar a fost un om
ferm în convingerile sale. A refuzat o catedră
universitară la Heidelberg, unde i se garanta „cea mai
deplină libertate de filosofare”, preferînd să-şi asigure
traiul din şlefuirea lentilelor. Întreaga sa filosofie a fost
„o încercare de a iubi într-o lume care i-a oferit doar
singurătate şi ură”. Will Durant scrie pe larg despre
cărţile lui Spinoza, acordînd un spaţiu mai amplu, aşa
cum era firesc, Eticii, carte plină de miez, care suscită
în continuare interes şi comentarii pentru că „sufletul
acestei cărţi, spiritul şi esenţa ei vor trezi admiraţie în
sufletul oricui a citit-o.” 

Will Durant susţine că oamenii acceptă şi resping
filosofii după propriile nevoi şi temperamente, de
aceea unii vor preţui mai mult spiritul individualist şi
competitiv, şi mai puţin spiritul meditativ şi artistic.
Autorul îşi intitulează cartea ca fiind despre vieţile şi
ideile celor mai importanţi filosofi occidentali; dacă
este aşa atunci ne este îngăduită o întrebare la care
autorul, din păcate, nu poate răspunde: de ce nu şi
Plotin, Giordano Bruno, Descartes, Montaigne, Pascal
sau Leibniz? Întrebarea nu ştirbeşte cu nimic
încercarea meritorie a autorului care a reuşit să ofere o
frescă în care sînt zugrăvite strălucite chipuri ale
filosofilor de odinioară, într-un stil literar agreabil care
îmbină descrierea cu analiza, anecdota cu subtilitatea
observaţiei.

CARTEA DE FILOZOFIE



În martie 2017 scriam despre o carte de basme
turco-tătare1. Selecţia cuprindea cîte un „mănunchi”
de basme din diverse zone ale fostei URSS în care
vieţuiesc (şi) tătari. Ideea antologatorilor a fost să
aleagă „cele mai reprezentative basme ale
principalelor popoare turcice din Uniunea Sovietică”,
care „să reflecte universul spiritual specific al celor
care au fost şi sînt coborîtorii unor imperii de seamă,
cunoscute în istorie sub numele de Kaganatul turcic
secolele VI-VIII e.n., Ulusul (teritoriul stăpînit - n.n.)
lui Djuci sau Hoarda de Aur2, secolele XIII-XV, şi
Ulusul lui Ciagatai, acesta din urmă fiind cunoscut
mai tîrziu sub denumirea de Imperiul lui Timurleng/
Tamerlan”. Astfel sînt basme (în grafia din carte):
altaice, azerbaidjene. başkire, cazahe, kirghize,
ciuvaşe, iakute, ale tătarilor din Cazan şi Crimeea,
turcmene, uigure şi uzbece. 

Cartea de faţă are în vedere un alt areal (deşi cu
puncte comune cu acela vizat de Enver şi Nedret
Mamut, a căror antologie este între sursele lui I.
Oprişan), dacă ne gîndim numai la Siberia, al unei
regiuni considerate ades „un spaţiu malefic” din
multiple perspective (pentru români, din păcate,
înseamnă atîtea şi atîtea vieţi frînte de regimul
bolşevic), ori al unui spaţiu geografic de unde au
plecat valuri de migratori către Europa. Ori că a fost
locul în care au fost deportaţi şi au murit milioane de
oameni sub regimurile ţarist şi bolşevic din Rusia.
Dar, spune I. Oprişan în cuvîntul său de deschidere
(Faţa necunoscută a Siberiei), nu avem de a face
acolo cu „un vid cultural”, vorbind atît despre un
„număr impresionant de culturi de sine stătătoare
(cca. 80)”, unele supravieţuind în comunităţi foarte
reduse ca număr, însă şi despre „civilizaţii enigmatice
de înalt nivel cultural şi de o mare vechime, a căror
descoperire tinde să răstoarne viziunea consacrată” a
felului în care ne cunoaştem istoria.

În carte sînt basme: abhaze, adîghene, altaice,
avare, dungane, evence, iacute, ale poporului komi,
ostiace, turkmene, vogule. Este o lectură interesantă
din mai multe puncte de vedere, pornind de la faptul
că este o regiune (în afara unor aspecte legate, de
pildă, de şamanism sau credinţe mai apropiate sau
mai depărtate, ca origine/ manifestare/ răspîndire, şi
în timp), foarte puţin spre deloc cunoscută publicului
larg din punct de vedere al tradiţiilor/ folclorului/
culturii. Apoi pentru că, pornind de la aşezarea
geografică şi clima dură a zonei, s-au păstrat (şi)
elemente vechi, care nu se mai regăsesc decît arareori
în basmele europene. I. Oprişan aminteşte, de pildă,
basmele cu animale, simboluri totemice, mitologice
dar şi cutume mai aparte, chiar stranii sau „aluzii la
diverse forme de canibalism” ş.a.. 

Sînt antologate basme de o tipologie foarte
diversă pornind de la cadrul în care se desfăşoară,
situaţiile iniţiale, influenţele istorice/ culturale,
detaliile evenimenţiale variate, tipologia
răufăcătorilor/ personajelor negative (avem de a face
cu diferite tipuri de răufăcători sau, uneori, cum este
în Fiica unui bătrîn, de acelaşi „tip”, dar reprezentat
de mai multe persoane, în situaţii relativ
asemănătoare: servitorul necredincios care minte pe
tatăl fetei, servitorul care îl minte pe hanul devenit
soţul fetei), felului în care se construieşte intriga/
acţiunea, modului în care apar în basm personajele şi
relaţiile dintre acestea (şi în ideea semioticii felului în
care acţionează, cum spune A.J. Greimas). Sau
încercările la care sînt supuse personajele şi
modalităţile de soluţionare (aici mă gîndesc şi G.
Călinescu, dar şi la Propp şi la „donator”3 şi locul pe
care îl conferă acestui personaj în relaţia cu eroul, dar
şi la modul în care a făcut el analiza celor 100 de
basme din selecţia lui Aleksei Fiodorovici
Afanasiev), ş.a. Citindu-le, pătrundem într-un univers
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de etnografic/ de mentalităţi interesant de privit şi în
contextul istoric aferent, care ne conturează imaginea
lumii siberiene şi a celei de pe drumul „marilor
invazii”/ drumul mătăsii, pe anumite porţiuni, de la
cum se conturau spaţiile de locuit, traiul de zi cu zi,
hrană – vînătoare (ocupaţie care ocupă un loc de
frunte), pescuit, creşterea animalelor ş.a. – societatea
şi modul de organizare/ comportament, morala/
regulile în familie (ca, de pildă, în Despre tînărul
care nu a îndeplinit poruncile tatălui), cum se
stabilea locul fiecăruia în comunitate, cum erau
apreciaţi „vitejii” şi faptele de vitejie sau laşitate,
relaţiile bogat-sărac etc. 

Aminteam la antologia de basme tătare, dincolo
influenţele/ iradierile dinspre alte civilizaţii (China,
Turcia, vechea Persie ş.a.) de legăturile/ motive/
teme/ simboluri comune (şi din punct de vedere
religios, dar nu numai) pe un areal larg locuit de
popoare tătare/ turcice „efectele” ţarismului, mai ales
bolşevismului, cu accent pe Crimeea, pe modul în
care şi felul de „prezentare” al basmelor a suferit o
serie de transformări, deşi nu se poate vorbi de
„ştergerea” cu totul a specificului popular/ etnic,
începînd cu presiunea pe eliminarea/ pierderea
semnificaţiilor străvechi a vechilor simboluri în
detrimentul unor „aspecte”, să le spunem, laice, între
care cel de erou „reprezentativ pentru masse”, care
ades neagă valorile tradiţionale. 

Am discutat despre multe aceste lucruri cu diverşi
scriitori/ specialişti din diverse foste republici
sovietice despre aceste „influenţe” în diverse regiuni,
amintind, de pildă, pe Şevket Yunus, şeful catedrei de
orientalistică de la Universitatea din Simferopol.
Citam  şi alţi autori, ca D.F. Zagidullina, care vorbea,
cu exemple despre „un nou tip uman: laş, temător, cu
două feţe”, prezentat ca „produs al regimului
totalitar”, şi apariţia şi răspîndirea unui „limbaj
esopic”. Sau o altă analiză despre cum, în regimul
sovietic şi din perspectiva folclorului, şi a basmelor
lucrurile au fost „amestecate”: Anastasia Zherdieva
scria că „editarea în stil sovietic” „încerca să şteargă
orice diferenţă naţională”. Zherdieva vorbea despre
„legendele sovietice”4, despre cum, după deportările
minorităţilor din Crimeea, folclorul, tematica/
modalităţile de scriere inclusiv în basme trebuia să fie
„în acord cu comandamentele ideologice ale vremii”.
S-a ajuns la un tip de, cum a fost intitulat, „folclor
sovietic”, care incumbă schimbări profunde, de la
raportul bine-rău la altele, mai mult sau mai puţin

sesizabile cu uşurinţă de lectorul chiar avizat. 
În cazul de faţă sînt mai puţin spre deloc vizibile

efectele modului „programatic”5 în care, în anii de
început ai bolşevismului, în care a fost privită
problema naţiunilor şi limbilor de pe teritoriul
U.R.S.S.., avînd de a face basme care vorbesc
preponderent de un univers care pare anterior acestei
perioade. Dar, şi în cazul popoarelor siberiene,
notează I. Oprişan, se poate vorbi, dincolo de
inegalităţile inerente, cam de aceleaşi elemente
despre care aminteam, dar sigur, cu diferenţele
specifice date de ce înseamnă Siberia şi fiecare
populaţie/ popor în parte, şi din punct de vedere al
localizării/ vecinătăţilor/ limbii ş.a. – de la
comunicarea pe un areal mai larg, la influenţa
distructivă a sovietelor. Interesante sînt şi
asemănările (de pildă pădurile crescute dintr-un
pieptene aruncat, personaje ca Setilă, căpcăuni cu
unul sau mai multe capete, zmei – ca, de pildă, în
basmul evencilor Vînătorul şi zmeul ş.a.), dar, poate,
mai ales diferenţele faţă de basmele de la noi, de
pildă. Astfel, nu regăsim decît arareori oile şi, deci,
ciobanii, dar calul este în prim-plan, fiind socotit o
bogăţie, de aceea herghelia se transmite peste
generaţii. În general, animalele au un loc mult mai
pregnant în basmele popoarelor siberiene. Asta
dincolo de aspecte pe care le puteam regăsi şi strict la
basmele tătare, de pildă, în care rolul calului şi în
viaţa de zi cu zi, şi în dobîndirea unui loc/ a unei
„imagini” în societate, este unul extrem de important,
cum ar fi în basmul adîghen Kuiji şi prinţul: „Într-un
aul trăia odată un sărac. Nimeni nu-l considera om,
pentru că era sărac. Nimeni nu ştia puterea lui.
Nimeni nu-l văzuse că încălecase vreodată un cal.
Care bărbat este demn de respect dacă nu are un
cal?!”. Pe de altă parte, sînt des întîlnite basmele în
care copii sînt crescuţi de diverse animale. Dacă
adîncim analiza la cadrul peisagistic complex, exotic
în ce ne priveşte, ori la procedeele stilistice, dincolo
de frecventa hiperbolizare, de felul în care naratorul,
atemporal (fiecare aducînd sau nu, posibil, prin
transmiterea orală de la o generaţie la alta
„modificări” mai mult sau mai puţin semnificative)
spune că redă „întocmai” cele ce au fost, este
interesantă şi maniera în care este perceput „realul”
în fiecare caz în parte, în amestec cu elementele
fantastice sau care ţin de simbolistica diversă şi
variată în timp, de la cea totemică la altele.

Basmele reflectă un univers de o bogăţie
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spirituală aparte, adesea vorbind despre poveşti
umane cu reverberaţii/ ramificaţii profunde. Astfel,
citim de pildă despre un bărbat Mos (pătură avută din
neamul ostiac, conform unei note de subsol) „născut
din genunchiul femeii”, despre femeia-por (din
pătura săracă ostiacă), Djamhuh – fiul cerbului, găsit
de vînătorul Hapar, despre viteazul Kairbek din
neamul adîgehn şi încercările prin care trece, despre
un ciudat craniu găsit de judele Hasan, care în timpul
liber se ocupa de însuşirile de leac ale ierburilor, sau
despre omul pădurii, Iag-Mort, ori cum a învăţat-o
tigrul să vîneze pe vulpe. Sau despre vînzătorul de
„cuvinte care vorbesc”, din basmul dungan Şîncian
cel nemuritor vinde cuvinte. Nu ştiu dacă pe lectorul
român aceste basme îl pot determina „să considere
lumea personajelor ca pe una a persoanelor care
vieţuiesc” şi „să ezite între o explicaţie naturală şi
una supranaturală a evenimentelor evocate” (cum
spune Todorov, în Indroduction à la literrature
fantastique, Paris, Seuil, 1970), dar pătrunde într-un
univers străvechi, interesant, „colorat” şi divers.

Antologatorul citează sursele/ bibliografia pe care
a avut-o în vedere, majoritatea în rusă, cîteva în
germană, franceză, dar şi în română. A rezultat o
antologie interesantă, care poate fi, pentru cel care va
găsi răgazul să o lectureze, poarta spre un alt fel de a
vedea şi „drumul marilor invazii” şi oamenii care l-
au bătut, şi Siberia6 şi pe cei care vieţuiesc acolo, cu
frumuseţea şi specificul, spiritualitatea fiecărui neam
din regiune de la care avem aici basme.

Basme Siberiene şi de pe drumul marilor invazii,
antologie şi prefaţă de I. Oprişan, traduceri din rusă:
Crina Decusară Bocşan, din germană: Magda
Petculescu, Editura Vestala, Bucureşti, 2013, 368 p.

Note:
1. Trei neadevăruri cu cîte patruzeci de minciuni

fiecare, basme turco-tătare, traducere de Enver Mamut,
Nedret Mamut şi Liliana Şiman, prefaţă de Mircea Pop,
Editura Univers, Bucureşti, 1976, 314 p.

2. Tătarii spun mereu că la noi, în Europa în general,
fost tradus greşit „ordu”, în loc de „oaste”, cu „hoarda”.

3. De la care eroul ar obţine „o unealtă (de regulă
năzdrăvană)”, prin care să se apropie de soluţie, dar nu
înainte de a fi pus la încercări pentru ca „unealta” să
ajungă în posesia sa V.I. Propp, Morfologia basmului,
traducerea Radu Niculescu, Editura Univers, Bucureşti,
1970.

4. Zherdieva, A. Models of mythologization of
cultural consciousness in the coordinates of the Soviet
ideology (by way of example, the ten postwar collection
of Crimean legends), în „Almanah Tradicionnaya
kultura”, nr. 2, p. 110-127, 2010 (subiect atins tangenţial
şi în alt text al său, Comparative analysis of Crimean
and Turkish legends. The value aspects).

5. De pildă Q. Chantal, B. Alexandre, în Le
problème linguistique et l’évolution des nationalités
musulmanes en U.R.S.S, în „Cahiers du monde russe et
soviétique”, vol. 1, n°3, Avril-juin 1960. pp. 418-465,
citim: „La théorie soviétique de l’évolution des peuples
a été définie une première fois par Staline dans son
célèbre article de Prosveščenie (nos 2-5 de mars 1913),
polémique contre le Bund et les mencheviks, complétée
par de nombreux textes postérieurs.”

6. Guzel Iahina, scriitoare din Kazan, spunea într-un
interviu tradus în română de Luana Schidu: „Siberia
înseamnă foarte multe lucruri: şi caracter puternic, şi
întindere nesfîrşită, şi bogăţiile şi generozitatea naturii,
şi frumuseţe de basm, şi numeroasele popoare care o
populează. Şi libertate, pe de o parte – la urma urmelor,
Siberia a fost stăpînită de „vînători“, nomazi, cazaci,
colonişti, adică oameni liberi. Dar şi constrîngere, lagăr,
deportare, gulag, pe de altă parte, avînd în vedere că de
cîteva secole încoace Siberia e ţinutul muncii silnice.”
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„Încep, așadar, într-o stare de «înaltă
stranietate» să meditez, un jurnal de călătorie a
alterității, o alteritate ca o apartenență, un du-te-
vino amestecând notații subiective cu o cronică a
timpurilor prezente și trecute, o geografie
interioară, pe jumătate visată, pe jumătate reală.”

Așa se deschide această carte rară, unduioasă,
inclasabilă. Nimburi*. O carte ființând aidoma
unei stânci rănite. Mii de fisuri și firide smălțuiesc
stânca în care sălășluiește grația limpede a unei
femei ca o operă de artă. De fapt așa o și cheamă,
Arta. Arta Seiti. S-a născut în Albania, unde a trăit
sfârșitul dictaturii comuniste, înainte de a pleca în
Franța, unde a studiat literatura franceză și a
devenit un strălucit universitar și o importantă
figură publică. Astăzi, predă Relații internaționale
la Facultatea de Litere și Științe umane a
Universității catolice din Lille și este o neobosită
cercetătoare în sfera geopoliticii, responsabilă a
Grupului de Studii balcanice din cadrul
Institutului Prospective et Sécurité en Europe.
Autoare a numeroase articole de analiză
geostrategică și politică în Europa de sud-est,
conferențiar reputat, Arta Seiti și-a creat și un
blog numit Passions électives, unde își publică
note și reflecții despre aceste chestiuni care o
preocupă. Are ceva din Amal Alamuddin
(Clooney), aceeași frumusețe cumva atipică,
aceleași plete care joacă în jurul unui chip
expresiv și secret totodată, aceeași pasiune pentru
înțelegerea resorturilor lumii și îndreptarea
strâmbătăților ei. Și aceeași fragilitate senzuală,
abisală, tulburătoare.

Dar Arta Seiti este și poetă, ba chiar una de o
factură cu totul aparte, cum o dezvăluie volumul
Nimburi. Care e un text poetic fără să fie poezie,
care e un jurnal intim fără cronologii clare și

delimitări cotidiene, care e document istoric fără
date și explicații complete, doar o sumă de trăiri
și notații fugare din varii experiențe,
traumatizante sau încântătoare, care e carnet de
citate și comentarii literare, fără ordine
prestabilită și evidență a influențelor, care e suflu
de hoinăreli pe străzile Parisului fără busolă și
orientare, urmând parfumul otrăvitor al unei flori
de mimoză, care e privire asupra lumii de ieri și
de azi fără pretenții de organicitate și rigoare
academică, dar care se constituie într-un tot unic,
original și complex, fluid și atașant, expresie
aeriană a trecerii pe pământ a unui om care își
caută sinele înalt și care purcede la un soi de
desprindere de sinele cotidian, spre a (se) vedea și
a (se) înțelege cu adevărat. O desprindere
facilitată și de rostirea într-o altă limbă decât cea
maternă, chiar dacă franceza adoptată e stăpânită
la perfecție, în toată plasticitatea ei adesea
nebănuită. O limbă cu savori orientale uneori (în
care cititorul român, spre exemplu, regăsește
„altarul” și „soba” familiare), un idiom în care
formula alterității intime își găsește scrinul ideal.

Modelul unei imagini despre cosmos și om,
sistematic dezvoltată în epoca Iluminismului,
aduce în prim-plan „elementul străin”, treptat
conceput ca „altul”, „celălalt”, într-o subliniere
eliminatorie a diferenței. Or, acest altul – așa cum
ne-au dovedit-o de atunci încoace neuroștiințele
și noile teorii despre suflet – nu există doar în
exterior, ci și în interiorul propriului nostru
univers. Diferențele dintre noi sunt mult mai puțin
naționale cât transversale. Suntem în chip
structural multipli.

Iar limba, mai presus de orice alt determinant,
fundamentează esența unei identități culturale.
Individul nu este o monadă, ci o ființă comuni-
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cantă, depinzând mai puțin de originile sale, cât
de alegerile de viață, de educație, de experiențele
trăite. O vedem și în scrisul Artei Seiti, în această
curgere hăcuită a gândirii și cuvântului, care își
află unitatea într-o altă dimensiune, pe un alt nivel
de realitate, acela al terțului tainic inclus, unde
contradicțiile din planul existențial se întâlnesc
armonic într-o luminoasă continuitate. În
Nimburi, înțelegem încă o dată că identitatea nu e
o stare, un vas închis, ci un proces, o activitate
fără răgaz, adesea surprinzătoare. Discursul nos-
tru nu se adresează celuilalt, ci se edifică împreu-
nă cu celălalt, într-o relație flexibilă, modulabilă,
cu atât mai mult când celălalt e un alt noi înșine.
E ceea ce Arta Seiti numește atât de frumos „alte-
ritate intimă”. Cu certitudine, avem o nevoie ese-
nțială de apartenență la o comunitate, o limbă, tra-
diții și cutume, altfel noțiunea însăși de identitate
nu ar mai fi pertinentă, dar termenii ecuației s-au
schimbat mult și au dobândit nenumărate reflexii
suplimentare.

Autoarea este, în mod evident, bilingvă, ceea
ce, în planul expresiei, poate reprezenta un atu
major, dacă ne gândim că în această distanțiere, în
această différance, pentru a relua celebra
vocabulă derridéeană, care ontologic și
gnoseologic definește un neloc, intensitatea
existenței și creației pot atinge culmi nebănuite în
monolimba maternă. Mii de voci răsună și se
întrepătrund în acest spațiu polifonic, în care
identitatea subiectului vorbitor se dizolvă într-un
flux paradoxal în care ceea ce este s-a trecut în
clipa atingerii, iar ceea ce nu a fost încă există
deja, unde lucrurile și cuvintele se nasc prin
simpla voință retorică sau imaginală. Nu locuim o
țară, locuim o limbă, spunea atât de inspirat
Cioran… Or, Nimburile deschid spre această
scriere de frontieră, străină și intimă totodată,
purtând încărcătura unor trăiri pe care, rând pe
rând, limba originilor, respectiv cea adoptivă le
ignoră, traversându-le și purtându-ne spre o
tentativă metafizică de întâlnire a rădăcinilor
prime ale cuvântului.

Dacă admitem, odată cu Schopenhauer, că
„lumea este reprezentarea mea”, oare nu am putea
merge mai departe și afirma: cuvântul este

reprezentarea mea? E un gen de apropriere ce
pare definitoriu în textul Artei Seiti, unde
conștiința individuală, unică, subiectivă definește
formele și sensul universului, iar identitatea
proprie trece printr-o multitudine de apartenențe,
tensiuni și contradicții prin care și dincolo de care
se construiește ca alteritate înainte de a se contopi
cu ea. „În această noapte, lumina e slabă, iar eu
mă refugiez în umbra ei. În zori, cuvintele se vor
întoarce la mine.”

Dans și poezie, pribegie prin vis și memorie,
povară mundană și căutare mistică, între limburi
și nimburi, între Enver Hodja și René Daumal,
Arta Seiti creează o țesătură luminoasă împletind
ecouri de istorie și literatură, de ieri și de azi, de
irizații multiple și miresme rare, de închisoare și
zbor, izbindu-se de marginile lumii până la
sfărmarea lor și atingând, în final, franjurii
luminii veșnice.

*Nimbes, Paris, Fauves Editions, 2018.
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Filologia clasică este una şi indivizibilă.
Pentru a continua aici un dialog care este intens
în ultimul timp, latina şi greaca veche se
studiază simultan nu doar din raţiuni didactice,
ci – în primul rînd – pentru că sînt cu adevărat
inseparabile, fiind componente ale unei culturi
unice. Nu este vorba doar de nişte fire invizibile
care le leagă: cultura greco-latină fiinţează ca
atare şi este percepută aşa încă din Antichitate.
Romanii au avut intuiţia rară de a recunoaşte
superioritatea culturii greceşti şi de a o adopta,
ducînd-o mai departe, într-o simbioză pe care nu
o putem înţelege decît privind această „foaie”
întreagă, faţă-verso: ar fi mai presus de puterea
umană şi de logica elementară să le despărţim.
Versul horaţian din Epistola către Augustus este
o formulă concentrată şi un memento: Graecia
capta ferum victorem cepit (2.1.156). Ceea ce
istoria a unit, prezentul să nu despartă...

Raţiunile didactice pe care le aminteam în
treacăt mai sus pot fi văzute ca o simplificare a
deprinderii celor două limbi, defel facile, în
condiţiile în care învăţarea lor simultană
conduce la o considerabilă economie de efort.
Dincolo de similitudinile care rezidă din sursa
comună, indo-europeană, şi din convieţuirea
asumată încă din Antichitate, înregistrăm situaţii
lingvistice pe care le putem înţelege corect doar
privindu-le în oglindă. Terminologia
gramaticală grecească a fost preluată şi adoptată
de romani, uneori dincolo de limitele
plauzibilului. Doar două exemple. Gramaticienii
greci enumerau opt părţi de vorbire: nume (id
est, substantiv şi adjectiv), pronume, verb,
adverb, participiu, conjuncţie, prepoziţie,
articol; denumirile lor greceşti au fost pur şi

simplu calchiate de gramaticienii romani,
aceasta fiind baza numelor pe care le poartă
părţile de vorbire în gramaticile tradiţionale (de
influenţă latină). O anecdotă lingvistică susţine
că absenţa articolului în latină a generat apariţia
unei (surprinzătoare) părţi de vorbire, menite să
întregească setul grecesc cu opt componente:
interjecţia.

Al doilea exemplu ţine de autoritatea
modelului grecesc asupra realităţilor limbii
latine. Un text de dată relativ tîrzie (sec. al V-
lea), De nuptiis Philologiae et Mercurii, al lui
Martianus Capella, conţine o descriere a
accentului latinesc în termeni care ţin strict de
spaţiul grecesc. Asumarea pentru limba latină a
trei tipuri distincte de accent (ascuţit, circumflex
şi grav), cu reprezentările lor grafice preluate
evident din greacă, nu poate fi interpretată altfel
decît ca o reverenţă exagerată. Diferenţa cea mai
evidentă pe care o percepem între aceste două
limbi ţine de tipul şi regulile de accentuare: în
vreme ce greaca acceptă accentul pe una din
ultimele trei silabe, cu reguli restrictive, care ţin
de cantitatea vocalei finale, latina funcţionează
accentual într-o limitare la silabele penultimă şi
ultimă, după reguli impuse de silaba (nu vocala)
penultimă. 

Numai îmbrăţişarea (lingvistică) greco-latină
ne poate scoate din acest impas, în care am
ajunge să ne întrebăm cum obişnuia să
accentueze cuvintele latine Martianus Capella
(şi cu ce insolite diacritice obişnuia să le scrie)...
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Anul acesta, Săptămâna Mare şi Vacanţa de Paşte
mi-au prilejuit să asist, în premieră, la o neobişnuită
confruntare a titanilor la nivel înalt, pe scena Operei
Metropolitan din New York: Wagner versus Verdi.
Realizarea cea mai grandioasă a revoluţionarului de
la Bayreuth (tetralogia Inelul nibelungului) a fost
reprezentată concomitent cu două capodopere
verdiene din aşa-zisa trilogie populară: opera cea mai
iubită (şi cea mai des jucată) a Maestrului de la
Busseto (La traviata) şi opera pe care subsemnatul o
consideră vârful absolut al repertoriului
melodramatic din toate timpurile (Rigoletto). În
rândurile care urmează mă voi ocupa, pentru început,
de reprezentaţiile titlurilor italiene, pe care le-am trăit
în teatru de câte două ori fiecare. 

Noua producţie de La traviata semnată de
Michael Mayer a fost pregătită ca un eveniment al
stagiunii şi a presupus o primă serie de opt spectacole
jucate în luna decembrie 2018 (avându-i în distribuţie
pe Diana Damrau, Juan Diego Flórez şi Quinn
Kelsey şi la pupitrul dirijoral pe Yannick Nézet-
Séguin), dintre care unul transmis Live in HD. Li s-
au adăugat, în luna aprilie 2019, şapte spectacole în
care bagheta a fost preluată de Nicola Luisotti, partea
sopranei a fost acoperită de Anita Hartig, tenorul a
fost Stephen Costello, iar rolul lui Germont tatăl a
fost interpretat mai întâi de Arthur Rucinski (în
primele două reprezentaţii din această nouă serie),
pentru a fi asumat, în sfârşit, de Plácido Domingo, în
cadrul sărbătoririlor celor cincizeci de ani trecuţi de
la debutul artistului spaniol pe scena celui mai
important teatru liric la nivel mondial. Din raţiuni
calendaristice, „Lornionul galactic” a fost prezent
doar la ultimele două spectacole din această serie
celebrativă, regretul de a nu fi putut fi de faţă la mai
multe reprezentaţii fiind compensat, copios, de
satisfacţia gradului înalt de performanţă artistică al
evenimentelor. 

În primul rând, sărbătoritul stagiunii şi eroul
rubricii noastre (şi al cărţilor rezultate, în trecut şi în
viitor, din această rubrică) s-a prezentat în forma sa
vocală şi scenică maximă, prin raportare nu doar la o
pur ipotetică situaţie actuală determinată de vârsta sa
înaintată, ci la parametrii întregii sale glorioase
cariere. Plácido Domingo a marcat, din nou,
momente de glorie artistică supremă pe scena
Metropolitanului, încarnând un personaj desăvârşit,
de o vocalitate impresionată din toate punctele de
vedere (volum, timbru, intonaţie şi aşa mai departe)
şi de o înfăţişare scenică fără egal în istoria genului.
Uluitoare a fost, pentru spectatorul itinerant,
ascensiunea de formă vocală investită de interpret în
acest rol după precedentele abordări de la Covent
Garden şi de la Scala din Milano, abordări
merituoase şi admirabile în fel şi chip, dar surclasate
strivitor de nivelul atins în aceste ultime două
spectacole sărbătoreşti de la New York... 

În rolul Violettei, soprana româncă Anita Hartig îşi
face, finalmente, de noi mult-aşteptata intrare în
catalogul rubricii, oferindu-ne surpriza plăcută a unui
volum vocal net superior în raport cu expectativele
rezultate din mereu înşelătoarele înregistrări în care am
ascultat-o în prealabil, un volum în măsură a face faţă
cu brio imensităţii spaţiale a Metropolitanului. Acestor
date native binevenite, soprana le asociază o prezenţă
fizică şi o fizionomie remarcabile, prinse într-un joc
scenic de o feminitate delicată şi foarte uşor afectată
(după măsura, aş zice, a vibrato-ului constant din
maniera sa de emisie vocală)... Inversă a fost, raportată
la aşteptările create de imprimări, impresia produsă de
vocalitatea tenorului Stephen Costello, o vocalitate
mai puţin răsunătoare în condiţiile auditoriului new-
yorkez. Tenorul american e un ins simpatic şi foarte
înalt, iar timbrul său e dintre cele mai frumoase din
circuit, însă nici măcar do-ul acut interpolat la finalul
cabaletei nu a zguduit pereţii teatrului, ori măcar
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urechea ascultătorului. Probabil că în orice alt teatru de
pe mapamond ar fi sunat excelent. 

Din rolurile secundare s-a remarcat, cum era de
aşteptat, Dwayne Croft în rolul baronului Douphol,
ceilalţi comprimari făcându-şi datoria la modul
pasabil, cu o notă negativă, ce putea fi evitată, la
adresa unei Flora Bervoix de alură mai curând rurală,
introdusă de jocul scenic deplasat şi de intonaţia
bătrânicioasă a veteranei Kirstin Chávez. 

Maestrul Nicola Luisotti a condus, cu inspiraţia
şi, pe alocuri, cu inventivitatea care îl caracterizează,
partea muzicală a acestei producţii care, vizual, se
axează pe succesiunea anotimpurilor, de la o
primăvară optimistă şi (prea) viu colorată, la
posomorâta iarnă melancolic fulguitoare (introdusă
încă din Preludiu, utilizat şi aici, ca la Zeffirelli, ca un
pretext de flash-back). Liantul găsit de regizor pentru
succesiunea dramatică a celor patru tablouri ale
operei îl constituie patul Violettei, prezent inclusiv la
cele două petreceri (altminteri... petrecute în două
locuri diferite, la balul Florei fiind întrebuinţat şi ca
suport pentru balet), precum şi sub metaforic-

evocativa ninsoare mai sus pomenită...
Concluzionând lapidar: o montare, în principiu,
minimalistă la nivelul decorurilor şi exuberantă în
materie de vestimentaţie, frumoasă cu destule
stridenţe, dar măcar (ceea ce azi nu e puţin lucru)
lipsită de motociclele, seringi şi mitraliere. Însă, mai
presus de toate, o reprezentaţie în care au strălucit
interpretativ soprana Anita Hartig, tenorul Stephen
Costello şi, cu lumină galactică, baritonul (cum scrie
la partitură) Plácido Domingo. 

* * *
Semnătura regizorului Michael Mayer se

regăseşte, la Metropolitan, pe afişul operei Rigoletto,
într-o montare senzaţionalistă care mută acţiunea în
Las Vegas, undeva în anii şaizeci ai secolului trecut,
montare deja cunoscută publicului de pretutindeni
prin intermediul unui DVD editat de Deutsche
Grammophon. Fireşte, o atare mizanscenă e de natură
să îi scoată din sărite pe adepţii producţiilor
tradiţionale (supăraţi, bunăoară, când „ducele” o
pălmuieşte ghiduş peste fund pe „contesa de
Ceprano”, când Monterone – devenit un nabab al
petrolului – e împuşcat în cap în loc să fie dus în
temniţă, când Maddalena se roteşte la bara de
striptease, ori când Gilda, muribundă dar lipsită de
pinteni, e depozitată în portbagajul unui Cadillac),
însă, în cazul de faţă, numeroase găselniţe sunt
simpatice (balada Questa o quella intonată ca un hit,
cu solistul înconjurat de fete cu evantaie din pene de
struţ e doar un exemplu), iar publicul american,
căruia montarea i se adresează cu precădere,
savurează spectacolele la modul cel mai zgomotos... 

Cu partea muzicală s-a ocupat tot maestrul Nicola
Luisotti, cu meritele pe care le-am subliniat şi cu alte
prilejuri, iar din echipa de interpreţi s-a evidenţiat
tenorul Matthew Polenzani, un artist complet, cu o
voce deosebit de expresivă în teatru (din păcate, nu
foarte fonogenică în numeroasele înregistrări), cu o
carismă scenică ieşită din comun şi cu un joc
actoricesc de cel mai înalt nivel, transformând
pervertirea scenică a dramei originale într-un regal de
simpatică nonşalanţă. Îl urmează, ca realizare
artistică personală, soprana italiancă Rosa Feola,
aflată la debutul pe scena new-yorkeză, un debut
pentru care, pe fondul unei vocalităţi infailibile cu
care slujeşte rolul Gildei, a ales să accentueze, de la
bun început, latura voluntară a personajului (cu
urcuşuri protestatare şi chiar sfidătoare: un personaj
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nerăbdător să... debuteze, la rândul său, în viaţa
adultă, pecetluită de aventura amoroasă pentru care e
coaptă din capul locului şi pe care şi asumă cu
satisfacţie evidentă după consumarea, spre disperarea
paternă, a actului în sine)... Pentru rolul titular, cel
mai dificil din întregul repertoriu de bariton, George
Gagnidze face eforturi să se menţină pe linia de
plutire, combinând diferite maniere de emisie,
înfruntând cutremurătoarea scenă cu „Cortigiani...”
cu mult curaj (în ciuda unor mijloace vocale care nu
îl recomandă pentru asemenea încercări supreme) şi
ridicându-se abil spre finalul spectacolului, până la
cutremurătorul strigăt „Ah, la maledizione!” cu acuta
interpolată dătătoare de fiori... 

Din fraterna pereche infracţională Sparafucile-
Maddalena nu răzbat, în nici un caz, excese de ordin
vocal, însă apariţia scenică, atât a deşiratului bas
Dimitry Ivaschenko, cât şi a (foarte) bine-legatei
mezzosoprane Ramona Zaharia, satisface plenar
pretenţiile mafiot-deviante ale cosmopolitei
mizanscene. În completare, rolurile secundare sunt
acoperite, cu profesionalism moderat şi prin perpetua
rotaţie impusă de contracte, de obişnuiţii artişti
angajaţi de teatru pentru această plurală misiune de
suport. Pe scurt: acest Rigoletto scris de Giuseppe
Verdi şi de Francesco Maria Piave şi produs de
Michael Meyer a repurtat un succes garantat şi

confirmat, mai ales pentru publicul american. 
Cvadrupla experienţă wagneriană a expediţiei

noastre lirice pascale la Opera Metropolitan din New
York o vom comenta în articolul următor...

Verdi: La traviata. New York, Metropolitan Opera.
24&27 Aprilie 2019. Violetta Valéry: Anita Hartig; Alfredo
Germont: Stephen Costello; Giorgio Germont: Plácido
Domingo; Baronul Douphol: Dwayne Croft; Gastone de
Letorières: Scott Scully; Marchizul d’Obigny: Jeongcheol
Cha; Doctorul Grenvil: Kevin Short; Flora Bervoix: Kirstin
Chávez; Annina: Maria Zifchak; Giuseppe: Marco Antonio
Jordao; Un mesager: Ross Benoliel. Au dansat: Garen
Scribner, Martha Nichols. Dirijor: Nicola Luisotti.
Scenografie: Christine Jones. Costume: Susan Hilferty.
Lumini: Kevin Adams. Coregrafie: Lorin Latarro.
Mizanscenă: Michael Mayer. 

Rigoletto. Met. 26 Aprilie & 1 Mai 2019. Rigoletto:
George Gagnidze; Gilda: Rosa Feola [Debut]; Duca di
Mantova: Matthew Polenzani; Sparafucile: Dimitry
Ivaschenko; Maddalena: Ramona Zaharia; Giovanna: Edyta
Kulczak; Monterone: Stefan Szkafarowsky; Marullo:
Jeongcheol Cha; Borsa: Eduardo Valdes; Contele Ceprano:
Paul Corona; Contesa Ceprano: Samantha Hankey; Un
uşier: Earle Patriarco; Un paj: Catherine MiEun Choi-
Steckmeyer. Dirijor: Nicola Luisotti. Scenografie: Christine
Jones. Costume: Susan Hilferty. Lumini: Kevin Adams.
Coregrafie: Steven Hoggett. Direcţia de scenă: Gregory
Keller. Mizanscenă: Michael Mayer. 
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M-am dus la ultima premieră a naționalului
ieșean, piesa shakespeariană Titus Andronicus,
pusă în scenă de regizorul luxemburghez Charles
Muller și partenerul său pentru versiunea scenică,
dramaturgul Andreas Wagner, cu gândul că mă
așteaptă o grea încercare, cunoscând din text că
vom avea parte de mult sânge.

Întrucâtva eram pregătit sufletește, iar
curiozitatea mea de spectator era la cote maxime,
mai ales că distribuția anunța câțiva dintre actorii
mei preferați și scenografia semnată de Dragoș
Buhagiar, tot mai des ancorat la noi,  erau
ingredientele care mă chemau neapărat.

Textul lui Shakespeare, considerat de filologi
și teatrologi în bună măsură drept unul dintre cele
mai slabe ale marelui dramaturg, ba chiar
existând și controverse pe marginea faptului că
autoratul nu i-ar aparține, trebuie privit cu o
anume îngăduință, căci tinerețea lui Will și
dorința sa de a aduce în scenă o poveste inspirată
de tragediile antice nu au creat ceva de
dimensiunea excepțională a operelor sale
ulterioare care reclamau  aceeași sete de sânge în
care moartea e în rol principal, precum Richard al
III-lea sau Macbeth.

Dincolo de această reținere am purces spre
sala mare a teatrului nostru cu așteptările de a
vedea un spectacol modern despre crime pline de
cruzime ale personajelor care întruchipează
dorința de răzbunare, ucigând în dreapta și-n
stânga ca un status quo  în care instinctul nu mai
este cenzurat de mintea omului, transformat
implacabil în homo homini lupus.

Sângerosul Titus Andronicus, interpretat cu
lejeritate de Ionuț Cornilă, vădind o reală
disponibilitate ludic-versatilă, este un personaj

care în mintea mea avea o imagine aprioric
conturată de magistralul Ştefan Iordache,
cel care jucase acest personaj cu trupa
teatrului din Craiova sub bagheta
inegalabilă a lui Silviu Purcărete într-o
mizanscenă de referință pentru teatrul
românesc și care făcuse furori pe  multe
scene ale lumii. Așadar spectacolul de la
Iaşi avea deja în subconștientul meu un
prag înalt pe care mă îndoiam că-l va trece.

Estetica violenței, este ceva greu de
acceptat și nu orice spectator poate fi
pregătit și gata să primească cu ochii larg
deschiși niște imagini ale poveștii pline de
atrocități, în care trebuie să sesizezi și
altceva în spectacol care să-ți producă o
emoție, o trăire, o iluminare și care să te
facă să diluezi sângele vărsat și macabrul
crimelor în ceea ce numim frumosul
artistic. Nu e chiar de ici colea.

Și aici nu mă refer la faptul că există oameni
care au o plăcere, aș spune patologică, de a vedea
sânge sau a savura crime și violuri, cum sunt
consumatorii de filme horror, ci mă refer la
spectatorul obișnuit care vine la teatru cu gândul
de a se înnobila din dialogul și gesturile artistice
ale celor de pe scenă.

În Roma antică, de unde se trage și subiectul
piesei, existau spectacole în care actorii mureau
la propriu spre deliciul spectatorilor, mai ales a
pretorienilor, cărora li se cuvenea orice. Pentru
asta erau folosiți sclavi ori infractori care
trebuiau executați și acest lucru se întâmpla pe
scenă prin reconstituirea unor povestiri/ legende
în care aceștia își jucau personajele sortite pierii.
Nebunul împărat Nero avea plăcerea sadică de a
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savura moartea a câte unui copil în rolul
legendarului Icar în fiecare spectacol.  Copilul
era urcat și apoi lăsat să cadă de pe o stâncă
imaginară în amfiteatrul plin de spectatori cu
gura căscată, zdrobindu-se efectiv de granitul
scenei, stropind cu sînge mantia imperatorului
care nu pregeta să verse o lacrimă de emoție. Aș
zice că lacrima lui nu făcea parte din actul teatral
ci mai degrabă din patologia lui de excentric
nebun.

Așadar violența este inclusă în spectacolul de
teatru de foarte mult timp, chiar de la originile
tragediei antice în care corul povestitor sau chiar
reprezentările scenice trebuiau să inspire
spectatorilor frică, groază și milă ca produs final
al emoției artistice, ajungându-se după cum vă
spuneam până la extremismul scenelor morții la
propriu.

Astăzi teatrul modern, beneficiind  de
mijloace tehnice adecvate, cât și de interpretări
sugestive, transpune violența în multiple forme,
încercând să-și seducă spectatorii cu aceste forme
de expresie artistică mult mai ușor de suportat.
Cu toate acestea, nu de puține ori am auzit
spectatori după vizionare neputând să-și rețină
indignarea, ori preferând să se resemneze cu un
banal îmi pare rău, aștept altceva de la o piesă de
teatru.

Titus Andronicus pus în scenă la Iași nu-și
propune să insufle  asemenea sentimente și
emoții, ci vrea să inducă spectatorului faptul că
moartea, crima, violul, atrocitatea în general
poate fi prezentată în dubla  ipostază, de exhibare
a laturii animalice a omului, dar și ca nelipsită
dimensiune  existențială a  zilelor noastre, ca un
fapt cotidian care aproape că nu ne mai
oripilează, ci cel mult ne face să ridicăm din
sprânceană sau chiar să pufnim în râs, așa cum
chiar am auzit la un moment dat pe cineva în sala
spectacolului, care a surprins mai lesne hilarul
unor situații scenice.

Până și canibalismul, într-o scenă simbolică a
unui adevărat ospăț cu culoare politică pe o masă
întinsă cu jilțuri moderne, în care personajele
extatice sunt servite din oalele nichelate de

moarte, pare să ne spună că toată  istoria e făcută
din crime, din sângele răzbunării și  al trădărilor,
că homo sapiens a murit și în locul lui tronează
pofta de a mânca din celălalt, foarte ironic redată
regizoral.

Atemporalitatea acțiunii este modelată de
scenografie, începând cu coloanele antice care se
mișcă modular, ori cu interviurile video în
foaierul teatrului însuși și terminând cu
costumele din diverse epoci, ori cu recuzita
crimei care poate fi cuțitul, arderea, punga
sufocantă sau pistolul; și toate astea ne fac să
acceptăm ideea că violența este din păcate
ingredientul nelipsit al umanității. 

Sunt și câteva scene clișeu, mai ales cele cu
tentă vulgar-sexuală, care nu aduc nimic original
ori estetic spectacolului.

Jocul actorilor, pare ușor plictisit, nu știm
dacă din cauza oboselii de sfârșit de stagiune sau
datorită unor indicații regizorale și, din păcate, nu
are întotdeauna o rezonanță cu replica, ci uneori
mai degrabă cu spoturi publicitare, de genul
„pentru bărbați puternici!” I-am remarcat în mod
special pe Radu Ghilaș (Aaron), pe Ionuț Cornilă
(Titus Andronicus) și Petronela Grigorescu
(Tamora) cu un joc solid, dezinvolt, precum și pe
copilul Alexandru Horga (micul Lucius), o pată a
candorii strălucitoare într-o lume întunecată,
crudă și nemiloasă, în care puterea este subjugată
răzbunării, iar justiția este amputată și
marionetată într-o zădărnicie perpetuă a vieții.

Spectacolul lui Muller și Wagner pe alocuri
riscă să devină kitschos aglomerând cât mai
multe simboluri și folosind prea multe
instrumente de mizanscenă grotescă. Dacă
regizorul ne spune explicit în programul
spectacolului „faptul că atrocitățile țin atât de
latura odioasă a omului cât și de cea fascinantă a
acestuia, îi conferă un farmec aparte piesei și
reprezentării acesteia pe scenă”, spectatorii, ca
întotdeauna generoși  prin aplauzele lor finale, au
trebuit să facă eforturi interioare cât un supliciu
pentru a distinge ce a fost cu adevărat fascinant în
această estetică a violenței. În rest, vacanță
frumoasă și binemeritată tuturor.
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Aflîndu-mă pe litoral (în satul-staţiune 2 Mai),
mi-am zis să verific ce filme noi rulează la cinema
în Constanţa. Mi-a atras atenţia un singur titlu –
Nopţi magice. Nădăjduiam să fie mai mult decît o
premieră estivală. Tocmai intrase în program şi, în
mai puţin de un ceas, am ajuns la prima
reprezentaţie. Nu dintr-o sală de mall (unde nu e loc
– decît în cazuri cu totul speciale – pentru producţii
care nu sînt block buster made in the USA, evident,
din anul în curs), ci la Centrul Multifuncţional
pentru Tineret „Jean Constantin”. Spaţiul – frumos
reamenajat în incinta fostului cinematograf
„Republica”, avînd o instalaţie de sunet modernă,
aer condiţionat, fotolii comode şi o capacitate de
aproximativ 800 de locuri – s-a dovedit mult prea
mare pentru spectatorii din sală (vreo cinci).
Constanţa, iată, are un loc unde să poată fi
proiectate, în condiţii de confort, filme „de autor”
(sau „de artă” sau „europene”).  Nopţi magice este

un asemenea film, chiar dacă nu unul de excepţie. 
Prin tematică, filmul lui Paolo Virzi este varianta

light, (mult) mai puţin sofisticată, a Jocurilor de culise
(The Player, regia Robert Altman, 1992), cu trimiteri –
între altele – spre Bulevardul Amurgului (Sunset
Boulevard, regia Billy Wilder, 1950) sau Totul despre
Eva (All About Eve, regia Joseph Mankiewicz, 1950). În
seara din urmă a Campionatului Mondial de Fotbal (ce a
avut loc în Italia) din vara anului 1990, moartea suspectă
a unui reputat producător de filme italian devine pretext
pentru o incursiune comică (presărată cu accente
dramatice) în lumea show business-ului italian de la
Cinecitta. O lume în declin, plină de mici sau mari
orgolii, de amoralism şi rapacitate, de dorinţa
(transformată în obsesie) de a „satisface publicul
plătitor”. O lume ce se hrăneşte din amintirea gloriei de
altădată, în care încearcă să pătrundă trei tineri – Antonio,
Luciano şi Eugenia, finaliştii unui renumit concurs
naţional de scenaristică. Cei trei interpreţi (Mauro
Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere) creează
personaje credibile (care însă nu salvează filmul de
alunecare spre schematism), prin încurcăturile şi
complicaţiile –  nostime sau amare – cărora trebuie să le

ţină piept. Pentru cei „vechi” (doi din interpreţii celor
„vechi”, Giancarlo Gianinni şi Ornella Mutti, formau un
cuplu în Viaţa e frumoasă, difuzat pe ecranele româneşti
la începutul anilor 80), tocmai tinerii ar fi pricina
decăderii cinemaului italian, „care altădată producea
comedii, western-uri, drame”. Ca să pătrundă în această
lume, unii tineri acceptă oferta de a lucra pe post de
„scenarişti fantomă”, scriind cu dezinvoltura şi
prospeţimea vîrstei pentru scenarişti veterani pe care însă
viaţa şi succesul i-au blazat. 

Paolo Virzi contabilizează – oscilînd indecis între
comedia bufă şi dramă – hibele unui sistem tot mai ostil
creaţiei, mai mecanicizat prin mutarea accentului pe
satisfacerea nevoii facile de divertisment a unui „public-
ţintă” din ce în ce mai puţin pretenţios. Declinul
cinemaului italian rimează, în filmul lui Virzi, cu
înfrîngerea suferită de Italia în meciul din finala
Campionatului Mondial din 1990. Dar, dacă refrenul din
şlagărul (compus de regele disco-ului Giorgio Moroder
pentru acel campionat) ce dă titlul filmului are magie (cel
puţin la modul declarativ), nu acelaşi lucru s-ar putea
spune despre atmosfera din film. Tocmai magia (sau
entuziasmul) este ceea ce îi lipseşte, pentru că gag-uri,
replici şi situaţii „picante” (unele de-a dreptul fără perdea)
are destule. De unde şi o anume insatisfacţie a
spectatorului, după cele 125 de minute de proiecţie.
(Lungimea filmului l-a nemulţumit şi pe proiecţionist,
care – uitînd cu totul de respectul datorat întregului film –
a oprit scurgerea post-genericului, la final.)

Necaptivat pînă la capăt de reconstituirea acelui
moment de criză din istoria cinema-ului italian, în timpul
vizionării Nopţilor magice am cochetat cu acest gînd
compensator: cum ar arăta un film despre cinema-ul
românesc „vechi” (regizori, scenarişti, producători, actori
etc.) din anii ’80-’90, faţă în faţă cu „impertinenţa
debutanţilor”, cu ofensiva celor care – la început de
mileniu trei – s-au încumetat (şi au izbutit, cu asupra de
măsură) să pună bazele „Noului Cinema Românesc”.
Răspunsul aveam să-l aflu în chiar filmul lui Virzi:
depinde cine şi cum îl face. Într-un fel ar arăta versiunea
lui, să zicem, Mircea Daneliuc (ori Dan Piţa), şi cu totul
altfel perspectiva lui Cristi Puiu (sau Radu Jude)… 
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O precizare
Am început seria însemnărilor despre Dmitri

Şostakovici în numărul 10 (250) din octombrie
2016 al revistei „Convorbiri Literare” şi l-am
continuat pînă în decembrie 2017. Oprirea la
episodul al VII-lea nu a depins de voinţa mea.
Reiau firul poveştii pentru că viaţa şi muzica lui
Şostakovici sînt un roman de tip sturm un drang
al timpului său şi al timpului nostru. Un roman
ce se impune citit/ascultat pînă la capăt. 

1. Război şi muzică
Argumentam în episoadele precedente că

destinul lui Şostakovici a fost dureros marcat de
istoria Rusiei sovietice, destin pe care
muzicianul a încercat, de multe ori a reuşit, cu
eforturi, lupte şi suferinţe profunde, să şi-l
conducă. Talentul componistic, virtuozitatea
scriiturii pentru formule instrumentale ample
sau reduse, rapiditatea închegării fiecărui opus,
atractivitatea fluxului sonor datorită
melodismului de mare inspiraţie, cu multe teme
uşor de reţinut, datorită caracterului plastic,
imagistic, datorită stărilor de voioşie, sarcasm,
inocenţă, nostalgie, tristeţe, dramatism – totul
înălţat deseori pe culmile disperării, ajuns într-
un profund tragism, claritatea semantică
aparentă scăpată uneori de vigilenţa cenzurii
ideologice, utilitatea muzicii sale pentru
propaganda politică, succesul fulminant în ţara
natală şi în străinătate l-au adus pe Şostakovici
în poziţia celui mai valoros compozitor rus din
secolul al XX-lea. Şi cel mai damnat. Începutul
deceniului 1941-’50 a însemnat pentru el o nouă
etapă, importantă, în lupta cu puterea, în

creşterea prestigiului pe plan local şi mondial.
Aurora boreală (nume de cod) a însemnat

pentru fostul Leningrad asediul violent al
armatei germane hitleriste şi al celei finlandeze,
asediu îndelungat, tragic, din 22 iunie 1941 pînă
în 27 ianuarie 1944

Prezenţa lui Şostakovici pe acoperişul unei
clădiri îmbrăcat cu costum şi cască de pompier a
fost imortalizată într-o fotografie cu mare
circulaţie în media din fosta Uniune Sovietică,
în Europa Occidentală şi în Statele Unite ale
Americii. În pauzele dintre atacurile aviaţiei
germane, Şostakovici a lucrat cu aceeaşi rîvnă
dintotdeauna pe plan muzical, acum stabilind
repertoriul, organizînd concertele pentru soldaţi,
îngrijindu-se de publicarea cîntecelor patriotice.
Un timp a locuit în clădirea Conservatorului,
fiind păzit de o gardă militară. Amănuntul este
important, vom afla de ce. 

La 19 iulie 1941, Şostakovici a început să
compună următoarea simfonie, a VII-a. Fără
îndoială, a fost marcat, la fel ca toţi, de violenţa
luptelor, de starea excepţională, tensionată, ceea
ce i-a inspirat mai ales prima parte. Patriotismul
sincer l-a îndemnat să declare mai tîrziu, la 19
martie 1942, în ziarul „Pravda”:

„Am vrut să scriu o lucrare despre oamenii
noştri, care au devenit eroi în lupta cu duşmanul
în numele victoriei... Lucrînd la noua simfonie,
mă gîndeam la măreţia poporului nostru, la
eroismul său, la minunatele sale idei umaniste,
la valorile umane, la natura noastră superbă, la
umanitate, la frumuseţe. […] Dedic Simfonia a
şaptea luptei noastre împotriva fascismului,
victoriei noastre inevitabile asupra inamicului şi
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Leningradului, oraşul meu natal”.1

Şi Simfonia a VII-a opus 60 în do major a
fost terminată în timp scurt (iulie-decembrie
1941). Ca de obicei, Şostakovici şi-a chemat
cîţiva prieteni muzicieni să asculte varianta
interpretată de el la pian, spre a-şi confrunta
părerile. El s-a gîndit să dedice simfonia lui
Lenin, însă articolul pe care l-a scris în ziarul
„Pravda” a rezolvat problema personajelor ca
surse de inspiraţie. A mai avut ideea să asigure
un rol programatic actelor spectacolului
simfonic (Războiul, Amintiri, Imensitatea
patriei mele, Victoria) dar a renunţat, înţelegînd
supremaţia şi libertatea ideatică a muzicii asupra
cuvîntului – aspect esenţial, cum vom vedea.
Ultima variantă este cea mai potrivită, cea mai
înţeleaptă, avînd în vedere impactul emoţional al
simfoniei asupra publicului din fosta Uniune
Sovietică, din celelalte state active în al doilea
război mondial şi din America de Nord. Mai
trebuie ţinut seama de traducerea semnificaţiei
muzicii după 1985, cînd documente, memorii
ale unor persoane din anturajul lui Şostakovici
au dezvăluit aspecte necunoscute pînă atunci. O
caracteristică a opusului 60 în do major este
dimensiunea neobişnuită – în jur de o oră şi un
sfert, dar mărimea lucrării se justifică prin
abundenţa ideilor, succesiunea contrastelor de
toate felurile (asperităţi-moliciuni ale liniilor
melodice, violenţă-gingăşie, amploare a
sonorităţilor de ansamblu-puritate şi lirism a
instrumentelor soliste), măiestria şi rafinamentul
orchestraţiei.

2. Partitura muzicală – text şi semnificaţie
Prima parte, Allegro, este cea mai originală

din punctul de vedere al concepţiei. Strict
muzical, episodul comentat acum, pe care l-am
putea considera, poate mai aproape de adevăr, ca
ascensiunea interioară a răului, se bazează pe un
concept născut din timpurile îndepărtate ale
Barocului. Purtînd numele de passacaglie, acest
procedeu de variaţiune ostinată, obsesivă a unui
motiv melodic sau ritmic, procedeu deşi vechi,
nu a lăsat decît două urme adînci în istoria

muzicii, ambele în secolul al XX-lea: Boleroul
de Maurice Ravel şi Simfonia a VII-a de Dmitri
Şostakovici. Susţinută ritmic de acelaşi
instrument, toba mică, tema melodică se
dezvoltă repetitiv, prin adăugarea altor şi altor
instrumente care ajung să îmbogăţească pînă la
opulenţă climatul armonic. Aşa se întîmplă în
Boleroul de Ravel, aşa se întîmplă în partea I a
Simfoniei a VII-a de Şostakovici. Repetată mai
puţin decît în Bolero, doar de 11 ori, tema
compozitorului rus este mai impresionantă,
devenind în final copleşitoare pentru că, dincolo
de îmbogăţirea treptată a sonorităţii orchestrei,
muzica exprimă un climat interior sensibil mai
complex,  de nesiguranţă, anxietate, deriziune,
batjocură, violenţă. A fost numită tema invaziei.

Aşa cum a procedat în simfoniile anterioare,
el s-a bazat şi la elaborarea celei de-a şaptea, în
do minor, pe principiul contrastului de caracter,
între părţile ample ale lucrării şi în interiorul
acestora prin suprapunerea unor linii melodice
de factură diferită. În partea a II-a, Moderato,
supleţea, graţia şi eleganţa ritmului susţin un fir
melodic elegiac. De fapt, tristeţea spunerii
melodice se naşte din mersul cromatic
descendent – oboiul expune unul dintre cele mai
frumoase solo-uri din istoria muzicii dedicate
acestui instrument – şi din aspectul trist al
melodiei, subliniat, cum precizam, tocmai de
contrastul dintre caracterul ei şi eleganţa
ritmului. 

Talentul caracterologic al lui Şostakovici se
manifestă din nou prin ceea ce am putea numi
tema deriziunii. Tot valsată, urmată de dansul
spectrelor răului, agitîndu-se spre a anihila tot
ce-i luminos. Procedeul trecerii caracterului
temei melodice din registrul ingenuu, liric în cel
sarcastic, grotesc a fost magistral ilustrat în 1830
de Hector Berlioz în partea a IV-a din Simfonia
fantastică, succes neistovit de timp al
repertoriului muzical romantic. Dar, ce este
mare parte din creaţia lui Şostakovici, mai ales
aceea din genul simfonic, decît o renaştere a
romantismului în secolul al XX-lea sub
oblăduirea formulei post (romantism)? Spre
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sfîrşitul deceniului al patrulea din secolul trecut,
Dmitri Şostakovici a investit în această tehnică
de compoziţie un plus de tensiune, de dramatism
ce transformă secvenţa comentată într-un
spectacol grandios. Reluarea acelei atît de
frumoase şi triste melodii a oboiului, acum sub
înfăţişarea hîdă a clarinetului bas, luminează din
nou forţa imagistică a lui Şostakovici, care
proiectează pe ecranul interior al ascultătorului
scene şi chipuri de o uimitoare concreteţe. În
final, re-expunerea altei teme melodice triste la
clarinet şi comentarea sa la partida de viori nu
face decît să lase cortina, încet, peste scena
victoriei depline a spiritului malefic.

Despre Adagio, partea a III-a, Danilevici ne
spune că Şostakovici a descris „cursul
impunător al Nevei, ţărmul ei îmbrăcat în granit,
siluetele masive ale amiralităţii, bulevardele
învăluite în ceaţă”.2 Dar caracterul melodic
depăşeşte rolul pur peisagistic. Mai mult decît
grandoarea clădirilor, muzica sugerează limpede
tragismul perioadei istorice trăite de ruşi.
Tragism ce se continua în teribila iarnă a anului
1942 – teribilă prin violenţa frigului, prin
violenţa războiului. Caracteristică la Şostakovici
este sugerarea climatului de tensiune, de
vecinătate a pericolului prin notele în pizzicato
ale contrabaşilor, procedeu folosit ulterior în
Simfonia a XI-a, Anul 1905. Acum, în partea a
III-a Simfoniei a VII-a, climatul de tensiune este
clarificat odată mai mult prin melodia trist-
inocentă a flautului solist, însoţită apoi de alt
flaut. Viaţa cernită a populaţiei ruse în nesfîrşitul
ev al suferinţei şi-a aflat o expresie muzicală de
un emoţionant lirism în pasajul următor,
încredinţat viorilor ce intonează, mai întîi la
unison, apoi comentează un lamento. Ca
întotdeauna, Şostakovici transformă caracterul
temei melodice iniţiale, modificîndu-i
configuraţia armonică, aspectul sonor, profilul
ritmic. Dar forma iniţială a acestor teme, expusă
la partidele de viori rămîne prin simplitatea
scriiturii copleşitor de dramatică, spre a se stinge
ca o viaţă învinsă de Marea Tăcere.  

Partea a IV-a, Allegro non troppo, legată de

cea precedentă, este încă o demonstraţie de
virtuozitate a orchestratorului Şostakovici.
Avînd avantajul de a fi explicită în privinţa
trăsăturilor războinice, muzica din partea a IV-a
argumentează dorinţa oficialităţilor sovietice de
a defini Simfonia a VII-a ca pe o armă de luptă a
compozitorului. Acesta a fost comandamentul
momentului istoric delimitat de anii 1942-1944.
Aşa a fost înţeles atunci opus-ul lui Şostakovici
în ţara lui, şi în lume.  

Încheindu-şi analiza Simfoniei a VII-a în do
minor, I. Danilevici concluziona în volumul
menţionat:

„Nimeni dintre compozitorii contemporani –
sovietici sau din alte ţări – n-a reuşit să creeze o
compoziţie atît de monumentală şi de inspirată,
legată de lupta împotriva fascismului”.3

1. D. Şostakovici, „Sed’ maja simfonija”, Pravda, 19
martie 1942, apud K. Meyer, Dmitri Chostakovtch, Fayard,
1994, p. 538.

2. I. Danilevici – Şostakovici, Editura Uniunii
Compozitorilor din R.P.R., 1960, p. 90-91.

3. Op.cit., la nota 3, p. 95.
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Ion Ţurcanu, Sfatul Ţării. Istoria zbuciumată a
unei importante instituţii politice basarabene din anii
1917-1918, Editura Arc, Chişinău, 2018, 496 p. 

După ce, în ianuarie 2017, am prezentat cititorilor
noştri Sfatul Ţării: Documente, vol. I: Procesele verbale
ale şedinţelor în plen, ediţie îngrijită, studiu introductiv,
note şi comentarii de Ion Ţurcanu, apărută la
Întreprinderea Editorial-Poligrafică Ştiinţa, Chişinău,
2016, acum vorbim despre o altă
lucrare, de sinteză de această dată, o
monografie ştiinţifică, cum este
definită cu temei pe coperta a patra,
despre această instituţie importantă
în contextul unirii Moldovei de
peste Prut cu România.

Încă din prefaţa sa, notînd că
această instituţie (despre care, deşi
s-a scris mult, spune Ion Ţurcanu,
„studii speciale dedicate exclusiv
acestei teme sînt destul de puţine”), activitatea ei
„continuă să afecteze simpatii şi interese diametral
opuse”, astfel că parte din cei care au scris despre ea au
„necondiţionat”, cealaltă parte a blamat-o „tot atît de
tranşant”. Iar, pe de altă parte, scrie că, deşi Sfatul Ţării
„are o bibliografie relativ bogată”, „de aici nu rezultă
deloc că am fi destul de informaţi despre el” sau că „am
fi informaţi corect”. Tot dintru început, autorul
menţionează două momente pe care le consideră
esenţiale pentru istoria Sfatului Ţării: „a fost produsul
exclusiv al unui mare grup de oameni din popor,
aproape toţi fii de ţărani, cu studii modeste”, iar „astfel
de cazuri” „nu se prea întîlnesc” în istorie. Al doilea,
care, deşi „istoria nu ne poate da sfaturi concrete cum să
rezolvăm anumite probleme actuale”, pleca de la
întrebarea multora dacă nu cumva în prag aniversar (era
vorba despre 27 martie 2018), „nu ar fi posibilă io
reeditare”. Ştim, acum ce s-a întîmplat.

Ion Ţurcanu, un autor pe care îl urmăresc cît se
poate de atent dată fiind circulaţia cărţilor de dincolo de
Prut în Ţară, oferă o viziune complexă, analitică,
documentată a contextului în care a funcţionat Sfatul
Ţării şi s-a ajuns la Unire (cît de legitim a fost acest
organism, cu ce probleme/ situaţii concrete s-a
confruntat, diverse decizii – de pildă chemarea armatei
române,  controversele şi din acea vreme, şi de după,
confruntarea cu starea de anarhie care venea şi dinspre
Rusia care păşise pe calea bolşevică ş.a.), dar şi felul în
care a fost privită după aceea chiar de membrii acestei
importante instituţii, dar şi oamenii obişnuiţi,
politicienii, intelectualii de pe ambele maluri ale

Prutului. Astfel, citim: „După Unire, mulţi membri ai
Sfatului Ţării se vor arăta nemulţumiţi, nu neapărat
pentru faptul că s-a făcut unirea, cît pentru felul cum s-
a făcut şi mai ales din cauză că unirea nu a creat
premisele pentru o conlucrarea eficientă, cu adevărat
frăţească, armonioasă între populaţia basarabeană, cu
modul ei de viaţă, cu mentalitatea sa, cu instituţiile ei
tradiţionale, şi noua administraţie românească”. 

Sînt, pe parcursul celor aproape 500 de pagini,
tabele, diverse informaţii despre personalităţi ale vremii,
membri ai Sfatului Ţării, felul în care au acţionat şi ei
dar şi alţi factori implicaţi, diverse analize şi explicaţii
legate de felul în care a fost privită atunci şi spre zilele
noastre contribuţia esenţială a Sfatului Ţării la realizarea
celor „două uniri consecutive, din martie şi, respectiv,
noiembrie 1918” ş.a.

Înainte de a încheia această semnalare succintă, dar
necesară, şi cu regretul că astfel de cărţi (care pot avea
un aport la înţelegerea mai bună a acestei instituţii
esenţiale şi rolului ei), dar şi altele, de diverse facturi,
care apar în Moldova de peste Prut, trec, din păcate,
dificil spre deloc apele rîului amintit pentru marele
public interesat, subliniem şi faptul că Ion Ţurcanu a
folosit, „în cea mai mare parte”, materiale necunoscute,
mai puţin spre deloc cercetate pînă acum.

Mircea M. Pop, Pagini literare româno-germane,
Tipo Moldova, Iaşi, 2017, 144 p.

Şi în „Poezia”, la Iaşi (unde am publicat şi un
interviu cu domnia sa), dar şi în alte reviste din ţară
Mircea M. Pop este prezent de ani de zile fie cu

traduceri, fie cu creaţii personale, fie
cu astfel de pagini literare româno-
germane, pe care, în parte, le-a
adunat acum în acest volum apărut
la editura ieşeană Tipo Moldova, în
colecţia „opera Omnia”, seria
„Publicistică şi eseu contemporan”.
La aceeaşi editură autorul publicase
anterior două alte cărţi de acest tip,
anume Secvenţe literare germane şi
pagini literare româno-germane, în

care erau adunate cronici literare, recenzii, semnalări ale
operelor autorilor români care locuiesc în afara ţării
(Germania, Franţa, Elveţia) şi scriu în germană şi
franceză, ori ale autorilor germani care provin din
România, dar şi ale unor cărţi despre România. Volumul
de faţă, scrie Mircea M. Pop în succintul său cuvînt
înainte, cuprinde acelaşi tip de texte despre volume
apărute în ultimii ani, dar şi, ca element de noutate,
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cărţile unor autori din ţară. Sînt 45 de texte în care
Mircea M. Pop scrie despre tot felul de cărţi şi de autori,
unii mai cunoscuţi, alţii mai puţin prezenţi în conştiinţa
publicului larg, dar fiecare dintre ei aducînd ceva de
interes prin ceea ce au scris, prin antologiile pe care le-
au dăruit cititorilor, prin activitatea lor. Citim astfel, de
pildă, despre Ana Blandiana, Filip Florian, Gianina
Cărbunariu, Hans Bergel, Irina Teodorescu, Lucian
Blaga, Max Blecher, Dinu Flămînd, Zoltán
Böszörmenyi, Panait Istrati ş.a.

În textele sale Mircea M. Pop, observator atent al
lumii şi al cărţilor, vorbeşte nu doar despre aceste cărţi/
aceşti autori, ci conturează, din detalii de tot felul, din
aceste modalităţi de a reprezenta lumea, şi o viziune a sa
asupra unor pagini din ceea ce înseamnă literatura azi, la
confluenţa dintre România cu alte spaţii de cultură, mai
ales cele de limbă germană şi franceză. 

Din cîte îl cunoaştem, sînt toate şansele ca Mircea
M. Pop, prezenţă activă în publicistica de la noi, să ofere
cititorilor într-un viitor apropiat noi astfel de apariţii
editoriale.

Ion Muscalu, Zia, regina costobocilor (Dacii
liberi), roman istoric, vol. II, Editura Danaster, 2018,
188 p. 

Nu e cea dintîi oprire a noastră
la Ion Muscalu, am mai scris despre
felul său de a se documenta, de
vedea istoria şi de a vorovi despre
pagini din trecutul nostru, personaje
reprezentative, domnitori ş.a., aşa
că trecem la ce reţine atenţia din
această carte. 

În iulie 2017 scriam despre
primul volum al acestei cărţi, în
care, spunea, Ion Muscalu invită cititorul a se opri la o
perioadă mai puţin discutată/ cunoscută a istoriei
noastre, de după cucerirea unei părţi a Daciei de către
romani. Spuneam atunci că manualele şcolare în cel mai
bun caz au abordat în „trecere”/ fugitiv şi deloc explicit
perioada de dinainte şi de după „Retragerea Aureliană”,
răscoalele celor din teritoriile ocupate, confruntările, nu
puţine, cu „dacii liberi” (de altfel, „dacii liberi” este şi
subtitlul acestei cărţi). Autorul, cum nota în cuvîntul său
de început, a plecat la drum cu această „poveste” de la o
placă funerară descoperită la Roma prin secolul al XV-
lea (de pe un monument ridicat în 175 de nepoţii
Natoporus şi Drilgisa), care vorbea despre regina Zia,
soţia regelui Piepor, al costobocilor, şi pe care o
pomeneşte şi Theodor Mommsen. Astfel, a re-desenat
un fragment de istorie din lupta dacilor liberi, a
costobocilor în principal (conduşi de regele Piepor, din

cetatea de la Halici, de pe malul Nistrului), dar şi a altor
triburi dacice şi din alte neamuri lovite de Imperiu (de
pildă marcomanii, germanici) împotriva romanilor care
ocupaseră Dacia, atîta cîtă le trebuia pentru a smulge din
pămînt şi a duce de acolo bogăţii către Roma. 

Totul se petrece între anii 169-174 ai primului
mileniu, între consolidarea unor alianţe între
conducătorii triburilor din zonă, despre felul în care
romanii foloseau triburile migratorilor – aici „vandalii
astigi”. Acest al doilea volum continuă din zilele în care
Zia era în temniţa de sub zidurile castrului, în partea de
asfinţit, în dreptul Porţii Decumana, „săpată şi boltită
din piatră cioplită la cîţiva stînjeni adîncime sub barăcile
soldaţilor”. Soţiile nobililor costoboci şi slujnicele lor,
dormeau „pe o mînă de paie”, şi regina era alături de
nepoţii Natoporus şi Drigisa între şobolanii care „se
foiau nestingheriţi dintr-o parte în alta”. Femeile erau
„vînate” de romani, chiar Zia, atacată fiind de unul
reuşeşte să-l lovească mortal pe unul şi scapă de moarte
numai pentru că era „ostatica augustului Marcus
Aurelius”. Apoi firul „poveştii” curge cu trimiterea
reginei şi a celorlalte femei spre minele de sare, smulse
din ghearele romanilor de oameni care o duc la fosta
cetate a dacilor biefi, Ziridava (Pecica), apoi pînă la
gurile Dunării acolo unde se întîlneşte cu Sava, pe unde
este azi Belgrad. Regina şi ai ei ajung apoi, după
peripeţii de tot felul, la Ravena, apoi… pentru a se
stinge din viaţă la Roma. 

Pe de altă parte, „călătorim” cu regele Pieporus spre
Salonic, apoi Atena apoi… pînă în anul 174. Dar lăsăm
cititorul să descopere paşii eroilor. Ion Muscalu, cum
spuneam şi relativ la primul volum, porneşte de la cîteva
idei: dacii nu au dispărut în neant după războaiele de
cucerire cîştigate, în final, de Traian, ba dimpotrivă, au
continuat lupta şi împotriva Imperiului şi împotriva
neamurilor migratoare care începuseră să pătrundă pe
aceste meleaguri, erau capabili să dezvolte alianţe, să
poarte războaie după planuri complexe, aveau cetăţi în
care stăpîneau după regulile lor, o limbă. Şi aici, la final,
avem un glosar de termeni, ca de fiecare dată la
romanele istorice ale lui Ion Muscalu, care, şi prin felul
în care aduce în texte regionalisme/ arhaisme, toponime
străvechi ş.a., doreşte să recreeze şi astfel atmosfera
vremii.

Cărţi ca aceasta au locul/ rolul lor, scrise fiind în
concordanţă şi cu izvoarele istorice, pentru că istoria,
după cum este cunoscută acum, trebuie, poate şi în
multe cazuri este, revizuită/ amendată de noi dovezi. Iar
această perioadă la care se referă Ion Muscalu are
nevoie încă să fie „descîlcită”.



Florentina Niţă, Numerologie
sentimentală, Editura Timpul, Iaşi,
2019, 116 p.

Florentina Niţă caută să facă un
alt fel de călătorie printre misterele
universului, ale vieţii, printre
amintiri (căci „Pe nevăzute aleargă
timpul să moară” şi „de numeri
anii” îţi „ies doar clipe”) şi, de ce
nu, prin universul său interior
pornind de la „misterul numerelor”, de la idei de tipul
„A fi – a nu fi e o altă dilemă/ Cînd se întemeiază pe
numerologie” (dar una sentimentală, cum ne spune titlul
volumului). Ori de la „instantanee monocolore ale
sufletului” său.

În călătoria sa pentru a-şi (re)explica „Destinul/ Cu
care lumea s-a încifrat” autoarea afirmă că, de fapt,
„Despre numere tot se vorbeşte/ Şi încă nu se ştie
îndeajuns”, iar „Puterea lor intrinsecă le creşte/ Pe cît se
manifestă mai ascuns”.

Astfel, călătorim printre „geometrii sentimentale” în
care aflăm despre un „triunghi înscris ca un sărut”, trecem
le lîngă un „cuget binar” în care „unul e gol şi în altul stă
plinul” iar Yorick aruncă năvoade „că prindă firul ce
destramă destinul/ cu care lumea s-a încifrat”, ori aflăm
că între doi oameni (chiar dacă se iubesc) poate fi „un
infinit mare şi un infinit mic”. Ori, ne spune autoarea,
dacă vrem să înţelegem ce ne „macină existenţa” şi să
pătrundem în „miezul gîndirii”, trebuie să aflăm „formula
chimică a visului”. Pe de altă parte, citim şi că poezia
poate fi „doar un refugiu, o interpretare/ din refuzul de a
accepta o evidenţă”, iar matematica are „metode mai
practice”, „printr-o poetică disimulată cu ştiinţă”.

Într-o manieră care, din  varii perspective, se
desprinde de felul în care a scris pînă acum, Florentina
Niţă (titulara, de ceva timp, a unei rubrici despre poezia
exilului în revista „Poezia”), trăitoare la Milano, unde
este o prezenţă activă în diversele acţiuni/ întreprinderi
literare/ culturale ale comunităţii româneşti din Italia,
publică acest volum prin pare că care se îndreaptă, cum
scrie la un moment dat, „Către o altă dimensiune ce mă
aşteaptă” a drumului său întru poezie. 

Plecînd de la numerologie, cu uşoare intarsii de
livresc, paşi către metafizic dar şi în zestrea cu amintiri şi
gînduri despre sine şi viaţa sa, marcaţi de nostalgia
evidentă, de apăsarea curgerii timpului, cu toate
consecinţele dinăluntru şi legate de împrejurul său,
ajungînd la o arie tematică/ de motive poetice destul de
largă, Florentina Niţă îşi spune „trebuie să cauţi în tine./
în ce eşti, ce ai fost”. Nu pare a fi o desprindere totală, dar
e o notă distinctă faţă de ce a scris pînă acum. În fond,
spune şi autoarea „căutarea nu trebuie să aibă sfîrşit”.

Aşteptăm să vedem încotro o va duce această căutare.
Poezia lumii în oraşul poeziei, selecţie şi prezentări:

Valeriu Stancu, traduceri: Maria Stancu, Editura
Cronedit, Iaşi, 2019, 240 p.

Anul trecut, octombrie, semnalam un volum
antologie apărut la editura Cronedit, tot în selecţia şi cu
prezentările lui Valeriu Stancu, în care se regăsesc
creaţiile a paisprezece poeţi care au vizitat în ultimii ani
România, şi oraşul nostru, unii fiind în Iaşi chiar de mai

multe ori. 
Anul acesta Cronedit şi Valeriu

Stancu ne propun o întîlnire cu
nouăsprezece autori de pe diverse
meridiane ale lumii (în versiunea
română semnată de Mariana
Stancu), care, în bună parte, au ajuns
şi la Iaşi.

Aceştia sînt, în ordinea în care
apar în carte: Juan Carlos Abril
(Spania), María Elena Blanco

(Cuba/ austria), Juliusz Erazm Bolek (Polonia), Evgheni
Bunimovici (Rusia), Marco Antonio campos (Mexic),
Metin Cengiz (Turcia), Philippe Delaveau (Franţa),
Laura Caravaglia (Italia), Aymen Hacen (Tunisia), Niels
Hav (Danemarca), Arian leka (Albania), Serena Maffia
(Italia), András Petöcz (Ungaria), Claudio Pozzani
(Italia), Antonella Radogna (Italia), Pierre-Yves Soucy
(Belgia), Andrea Tavernati (Italia), Iosif Ventua
(Grecia), Jordi Virallonga (Spania).

Astfel de selecţii sînt interesante din mai multe
puncte de vedere, aducînd în faţa cititorilor autori din
diverse medii, cu diverse tipuri de mentalităţi/ abordare a
poeziei, a ideii de literatură, cu stiluri/ tematici diverse.

Mă rezum acum la această succintă semnalare
deoarece pe unii, probabil, îi voi prezenta, pe rînd, în
timp, fie aici, fie în „Poezia”, cu volume personale, fie din
cele apărute la editura Cronedit, graţie lui Valeriu Stancu,
fie la edituri din ţările lor de origine, ori cu grupaje de
versuri, cum a fost cazul, de pildă, cu Metin Cengiz.

Încheiem (notînd şi efortul Marianei Stancu, şi în
aşteptarea alt unui viitor astfel de volum de acest tip
realizat de Valeriu Stancu), cu un fragment din poemul
Alfa, al tunisianului Aymen Hacen: „În Paris mergînd
de-a lungul numelor visate/ respirîndu-le, bîndu-le între
două trei pahare/ interiorizîndu-le la Paris sa fii Saint
Michel/ să dibui să loveşti demonii/ pentru care iadul
rimează aici cu/ pămîntul cu ura cu infernul cu gheena/
moartea cu moartea sîngele viaţa morţii/ vai, neantul
îmbrăţişează neantul/ pentru ei neantul rimează cu
iertarea”.

Marius CHELARU
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În Amintiri lovite în aripă (Editu ra 24:ore, 2018),
Florentin Dumitrache continuă să scrie, într-o sensibilă
lirică de notaţie, cronica vieţii, adunînd amintiri, gîn duri,
vise, sentimente, dar, mai ales, stări, într-un orizont al
Înaltului, departele poeziei sale, locul de neatins de lîngă
„cascada-n ape curate”, reconstituind un atunci „de care
ştim doar noi”, stins în spatele unor uşi, cu amintiri fără
număr pe care le poartă asemeni unei păsări căzătoare
„decupată cu tot cu înalt”, într-o lumină ce sîngerează pe
apusul pieziş: ca în acest poem cu totul remarcabil:
„Aripă fugărită de vînt/ în pasăre căuta ascunziş/ pe
ochiul meu întîrziat pe înalt/ lacrima sîngera apusul
pieziş/ Era un zbor de pasăre/ căzătoare/ O frunză cu aripi
şi cu prăbuşire/ Rănită în aripă amintirea cădea/ şi o dată
cu ea/ mîna mi se-nălţa/ Priveşte cum păsările cad peste
rînd/ cum cerul se umple/ de amintiri căzătoare/ şi
poemele toate încearcă să ţipe/ să se-ascundă în umbra/
topită de Soare./ Aripa fugărită de vînt/ în pasăre căuta
ascunziş/ Pe ochiul meu întîrziat pe înalt/ lacrima sîngera
apusul pieziş” (O clipă de pasăre).

Într-un anume fel, Florentin Dumitrache se desparte,
subtil, de poetul care va fi evocat amintiri, sentimente,
repere biografice, satul copilăriei şi, mai cu seamă,
vechile trăiri ce năşteau, altădată, speranţe şi energii, în
cărţi precum Calul alb, Ninsoarea tîmplelor, Iluminări
tăcu te , Nedumeriri tîrzii, Fluturii din scris, Vise de
lumină, Săgetat de anotimpuri, Prin ochiul lunii, Flori de
gînd; în cea mai recen tă carte, amintirile sînt lovite în
aripă, au consistenţa unor co răbii de mătase (Prin doruri
care mint) şi se ascund, discrete,

în dimineţi care „plîng sub pleoapele zilei”
(Dimineţile curg): poezia din Amintiri lovite în aripă este
una a stărilor închiriate, uneori, închipuite, cu rosturi în
gestul din realitate şi cu o pre lungire în visare, lăsînd să
se audă liniştea cum cade printre cren gile pădurii,
păstrînd, oricît de firavă, amintirea iubirii şi rătă cirii
pelerinului din volumele anterioare: „Prin gînduri, cli pe
trecătoare/ Plutesc încet spre neuitat,/ Cînd albul îngerea
o floare/ culoarea-n roşu a cedat/ în starea mea călătoria/
e o mănu şă aruncată/ îmi aminteşte de beţia/ culorilor ce-
au fost odată/ poemele au pus pe pînze/ apusuri veşnic
despletite/ ce-mi confiscau/ căderile de frunze/ simţind
sub paşi urme de vis rănite/ urmau acele nopţi eterne/ ce
ne purtau rostogoliţi/ amestecaţi cu tot cu perne/ iubeam
postura de iubiţi/ acum simt timpul scurs din noi/ cum
vinul nu mai e-n butoi/ şi stăm pe prag privind la ploi/

cum spală talpa de noroi/ Setos de viaţa prinsă-n cîmp,/
în flori, lu mini şi răni de mac/ pîntec rotundului pămînt/
cedăm iubirii din iatac” (Iar floarea se-ntrupa din tine).

Călătoria e acum într-un spaţiu al aburului şi
fantasmelor, pierzîndu-şi cromatica fauve de odinioară.
În acest registru, poezia lui Florentin Dumitrache
evoluează spre starea de a vedea ceea ce nu se vede, de a
simţi ceea ce nu se simte şi de a atinge ceea ce e de
neatins; dacă în cărţile precedente, poetul scrie în logica
exprimării exprimabilului, în Amintiri lovite în aripă,
Florentin Dumitrache se lasă atras în ceea ce aş numi
exprimarea inexprimabilului: „În apele rîului mi-am
spălat fa ţa/ după ce olarul mi-a făcut chipul din lut/
Aveam nevoie/ de cur gere şi de mişcare/ de profunzimea
ochilor/ ce aveau să cîştige în timp din orbire/ starea de a
vedea/ doar ceea ce nu se vede/ de a simţi/ doar ceea ce
nu se simte/ de a atinge/ doar ceea ce nu se lasă atins/
Aveam nevoie de tine.../ Tu nefiind doar blestemul/ de a
nu rămîne singur/ (cu luminile stinse)/ cît mai ales/ tu
fiind partea mea de vinovăţie/ partea mea de pedeapsă/
căci altul ar tre bui să suporte/ toate prăbuşirile/ atîta timp
cît eu/ fiind alesul / aveam un alt program de urmat/
Aveam nevoie de tainica ta iubire/ La galerele căreia
eram biciuit/ să vîslesc” (Alesul eram eu).

În această ordine a reflectării în oglinda care nu
reflectă nimic, asemeni unei uşi închise în faţa unor
„hrube” unde se vor fi zidit (şi) poemele, poetul e mereu
într-o stare de alertă, încercînd să desluşească fiorul
(pe)trecerii dincolo, tăcerea lui a-fi-nefiind: „Stau în faţa
oglinzii/ şi privesc/ de unde aş putea veni./ Văd uşa în
spatele meu/ doar atît/ O uşă închisă ce mă ţine/
prizonierul oglinzii/ şi a întrebării:/ «de unde vin/ cine
sînt,/ încotro mă îndrept?»/ şi Paul Gauguin/ şi-a pus
aceeaşi întrebare/ Dar era altă oglindă/ Altă uşă/ Alt cîmp
din care apar/ Ţărăncile cu poalele suflecate/ Alt cîmp cu
marginea/ ocupată de umbra/ alăptării pruncului.../ Şi
toate acestea/ nu se văd în oglindă/ Ele există în mine/ În
faţa unei feres tre închise/ prin sticla căreia/ îmi pătrund
ochii/ înlăcrimaţi de amintirile vieţii/ (mai aud înspre
seară/ o fărîmă de cînt)./ Mă ridic din faţa oglinzii/ şi
plec/ pe uşa rămasă închisă” (Fărîmă de cînt).

Florentin Dumitrache este un poet care a atins
maturitatea potenţialului şi mijloacelor sale li rice.
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Viorel Patrașcu, Serafice iluzii, editura Princeps
Multimedia, Iași, 2019, 138 p. Cu o prefață semnată de
Daniel Corbu și postfață semnată de Emilian Marcu.

Citind poezia lui Viorel Pătrașcu din cărțile publicate
pînă acum, Vreme de bilanț, 2016, Lecție de viață, 2017, și

aceasta de acuma, Serafice iluzii, ai
sentimentul că te găsești în fața unui
autor sisific, dornic de a transforma totul
din jurul lui, amintiri, stări, dorul de
părinți și de locurile natale, atașamentul
față de oameni într-un fluviu de poezie.
Fiecare faptă, fiecare întîmplare pentru
el capătă dimensiune poetică și dorește
să o implanteze în fila de carte. Acest
entuziasm liric al său se materializează

într-o sumă de poeme-concept, poeme care definesc, mai
ales stările prin care el își duce existența. În tot ce face
Viorel Pătrașcu este un aventurier modern, un fel de Don
Quijote al timpurilor noi, cavaler medieval venit din alte
timpuri să-și cînte durerile și bucuriile cu un entuziasm
nedisimulat. Cartea Serafice iluzii nu se dezice în nici un fel
de modul lui de a-și consuma energiile creatoare, de a se
împlini liric. Poemele de aici continuă acea lecție de viață pe
care a propus-o într-o carte anterioară în care spune: Să
rătăcești tehui fără să-ți pese/ De vremea care mușcă din
ființa ta. De altfel problema timpului, trăit și mai ales retrăit,
este una dintre preocupările sale funda-mentale, un adevărat
paloș trimis în întîmpinarea cititorului, paloș cu care vrea să
spargă atîtea și atîtea zăgazuri. Așa cum spuneam și
altădată, el este o fire vulcanică pînă la sacrificiu de sine,
dublat de o melancolie dusă pînă la copilărie, adesea capabil
de copilărire, acesta fiind un mod special de viață,
explodînd în acest joc atunci cînd nici nu te aștepți. Șirul de
Întrebări fără sfîrșit, așa cum se intitulează un poem al său,
la care face apel mai mereu, întruchipează lava vulcanului
care locuiește. De unde vine dragostea/ Atunci/ cînd vine?/
Pe ce cărări,/ Doar de către ea umblate/ Pătrunde-n minte/
Definind destine,/ Preschimbînd în temple/ Iubirile
trunchiate, spune el, definindu-și întreaga trăire poetică
trăind intens fiecare clipă și mai ales atunci cînd, așa cum
spune: Mi-e dor de mîna mamei caldă și gingașă,/ Mi-e dor
de felu-n care mă strîngeai la piept, versuri din care se poate
descoperi frămîntările pe care le trăiește atît de intens.
Pentru Viorel Patrașcu, poezia este ca un loc de refugiu, loc
unde se simte cu adevărat ocrotit și de unde poate să-și
manifeste toate emoțiile. Mă pierd ușor/ În întrebări
fluide/Ca orice muritor/ Smerit, nepriceput/ Caut esența
vieții/ În zvîcniri rigide/ Murind în lumea asta/ Voi fi în altă
viață început, spune în poemul Esența vieții, poem cu care
încheie această carte, inspirat intitulată Serafice iluzii. Ce
altceva poate fi viața dacă nu un șir infinit de iluzii pe care
le trăim sau sperăm să le trăim? Iluziile pe care nu le putem
trăi în această viață vor deveni în altă viață început, spune
și crede el. Multe dintre poemele din această carte, chiar

dacă au un caracter oarecum personal, totuși sînt încărcate
de probleme existențiale, probleme la care, așa cum
spuneam, nu va afla și nici noi nu vom afla niciodată un
răspuns. Sentimentul dependenței de Creator este una dintre
cheile cu care încearcă să deschidă inima cititorului spre
poezia sa și spre poezie în general: Sîntem un tot din humă
plămădiţi/ Cu suflet înzestraţi de Creator. Este în carte
poemul La plecarea lui MARIN CORUŢI, un poem încărcat
de tragism, emoționant, Prea repede ne-ai părăsit/ Stăruind
prea mult în aşteptări./ Vezi, viaţa cinică nimic n-a oferit/
Decît lumina palidă a unei lumînări… M-a dus cu gîndul la
celebrul poem Laie Chioru, al lui Octavian Goga. Trebuie să
remarc faptul că, nu întîmplător, unele poeme ale lui Viorel
Pătrașcu te direcționează către poetul Octavian Goga.
Înstrăinarea de țară, o anumită revoltă socială și un
sentiment acut față de patrie se pot observa în multe dintre
poemele acestei cărți. Vara grăbită, Seceta, În asfințit, Au
înfrunzit lăstarii sau Ninge sînt cîteva poeme pastel, în care
ochiul atent al lui Viorel Patrașcu surprinde natura, sub
diferitele ei manifestări, accentuînd trăirile, unele
zbuciumate, altele line ca apa unui izvor, trăiri care îi dau o
dimensiune cu totul aparte liricii sale. Faţă de celelalte cărţi
publicare, în această nouă carte a sa, Serafice iluzii, la Viorel
Patraşcu se observă o mai bună sincronizare a gîndurilor
poetice, o uşurinţă în a versifica pe diverse teme, o
simplitate a transmiterii coerente a gîndurilor poetice, ceea
ce dovedeşte din plin că ne aflăm în faţa unei cărţi în care
autorul este mai sigur pe ceea ce vrea să transmită şi că este
un adevărat poet – cîntăreţ – aed, cînd vulcanic şi expansiv,
cînd melancolic, cum pasul unui melc, gata să se ascundă în
propria lui cochilie. În fond, Viorel Patrașcu, este un copil
mare, copil căruia îi place să te facă părtaș la jocurile sale,
la trăirile sale, la gîndurile sale.

Valeriu Valegvi, Eva printre degete, editura Detectiv
literar, București, 2018, 84 p. Prefață semnată de Daniel
Corbu.

Cartea Eva printre degete a lui Valeriu Valegvi este un
exemplu de creație și creativitate, e nevoie doar să zăboviți
puțin peste paginile ei cu ochii sufletului
larg deschiși. Veți descoperi o bijuterie
grăitoare, care spune, cu ajutorul
metaforei, că drumul de la puțin către
aproape totul se construiește greu, ne
avertizează Firiță Carp, directorul
editurii Detectiv literar, el însuși un poet
și un prozator veritabil, cînd vorbește
despre cartea lui Valeriu Valegvi. Stilul
epistolar practicat de Valeriu Valegvi în această nouă carte
a sa ne devoalează un poet preocupat de o vocație oratorică,
vocație cu ușoare accente imnice: Încă de la început, spune
el în chiar Prima scrisoare către Oana, cînd scîncetul venirii
tale pe lume se îngemăna/ cu păcatul privirii mele în
admirație/ mi-am propus să nu dau frîu liber dragostei. Se
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poate ușor o joacă de-a jocul și de-a provocarea spre a nu
clătina nici un fir de nisip din averea mării. O anume
naturalețe, amintind de începutul secolului al XX-lea
baroc, balcanic și adeseori bucolic străbate cele șapte
scrisori către Oana, scrisori devenite puncte de referință,
dar și de rezistență pentru că: sălbaticul din mine (cum
spune Valeriu Valegvi) mi-a cerut doar o clipă de atenție să
văd și să nu cred că un sipet cu frenezii/ crește în trupul tău.
Ruperile de ritm, sincopele verbale par a seduce liniștea din
tine, mai ales atunci cînd: mi-ai cerut doar o clipă de
atenție. Parcă îl și văd, imaginativ, desigur, cu tolba de
ironii la ceas de seară cînd a adunat lacrimi în ochi să
poposească, așa cum spunea demult poetul Gheorghe Lupu,
la malul măcinînd eternitate, pe malul uitat de vreme să-mi
declame poemele. În ctitoria dimineților, altfel vezi
desfrunzirea/ și apele nu mai știu cum să-ți ascundă/
liniștea naltă… Sfatul poetului este să ne bucurăm: Uite-
așa pe îndelete/ cît ai zice pește/ să ne bucurăm/ de a
visului paloare/ grijulii/ cu a mirării candoare/ întinsă/
pînă hat la marginea marginii/ contemporani clipei ce-am
fost. Și sfatul lui de a ne bucura este benefic și trebuie să-l
punem în practică: Să e bucurăm că sîntem împreună și
putem citi poeme pe o muchie de frunză. Tot el ne
avertizează cum că: Cu meandrele sufletului nu-i de joacă,
el fiind domnul lamentațiilor mănoase. Poezia este văzută
ca un miracol, ne spune în prefața la această carte poetul
Daniel Corbu. Tot el detectează: Poemele, o fină broderia
a sufletului evadat din ghearele realului agresiv. Amant al
autenticelor trăiri, poetul știe că și ultima notă contează în
amplul cînt. Cu această nouă carte a sa Valeriu Valegvi își
mai așează o cărămidă lirică la templul numit Poezie.

Violeta Craiu, Alidada, editura TipoMoldova, Iași,
2019, 142 p. prefață semnată de a. g. secară (am păstrat
dorința prefațatorului de a-și scrie numele cu litere mici).

Ceva romantic, ceva idilic dar și mult dramatism se
poate observa din această nouă carte de poeme semnată de

Violeta Craiu. După cum se știe încă din
vremurile antice, toate drumurile duc
la… poezie, cea care am putea spune
este zeița artelor. Şi viața și moartea și
începutul și sfîrșitul au un drum al său,
primul drum și ultimul drum. A dedica,
ba și mai mult a scrie o carte de poeme
despre drumuri și despre drumari, este
un fel de a fi Penelopa la malul Dunării,
așteptînd, cu stoicism, întoarcerea acasă

a drumarului rătăcitor, pe acel Ulisse. Și spun toate acestea
pentru că Alidada, cum se numește cartea de poeme a
Violetei Craiu, este dedicată soțului său: drumar de timp și
spațiu. În această lapidară dedicație sînt surprinse două
dimensiuni, timpul și spațiul, măsurabile cu unitatea de
măsură numită inima. a .g. secară o asociază pe autoare la
o adevărată cinematecă, date fiind scenele poetice create.
Eu voi spune mai simplu cum că Violeta Craiu își

împletește din fire de gînd și de trăire amintirile (unele
culturale, altele firești, primare și sincere) și alcătuiește
imaginea seducătoare a așteptării. Termenii pur tehnici cu
care își pigmentează poemele au darul de a devoala unele
dialoguri purtate, ca în Poemul-reportaj, de caniculă:
Bărbații încinși de soare se dau cu cremă de protecție/
transpirația excesivă le cuprinde tot corpul/ amestecîndu-
se cu aburii fierbinți de bitum/ nu se poate respira,/ iar
berea rece promisă la sfîrșit de program/ nu stinge
toxicitatea inhalată din aer. Și cu toate acestea aici oamenii
au viața lor personală pe care încearcă să o trăiască așa cum
pot și cum sînt condițiile. Poemele din această carte se
intitulează: Biserică și pichamăr, Poemul proiectului
nefinalizat, Poem-dronă, Poemul drumului cleios etc.
reușind să contureze o adevărată radiografie lirică a celor
care trudesc și ajung, în final, să facă: Aglomerație în
cimitir de Sfînta Marie Mare, prin profundă meditație.
Cartea Alidada poate fi un adevărat reportaj liric în care
trăirile se amestecă mereu cu confuziile și totul se
transformă într-un drum al robilor în care poți să auzi/
zgomotul îndepărtat al lopeților/ și glasul șefului de
șantier, răbufnind prin noianul de meditații post – sincron
pentru că: Doar mizeria și rădăcinile smulse de furtuna
zilei trecute/ susțin vrăbii nervoase ce ciugulesc/ din oasele
măcinate de timp,/ inima se relaxează pe o hartă biblică…
Cu toate greutățile inerente acestei meserii, în final te afli
în fața unor Ferestre de regrete, în care Violeta Craiu
surprinde starea de bulversare și de intimitate a celui/celor
care, trudind la drumul spre poezie vor ajunge la capăt: De
mîine, lene, plictis, somnolență, mîndrie./ Bărbatul.
Privește obosit asfaltul moale –/ se va măcina la
intemperiile de peste an./ Viața avînd un rost,/ nu s-a
consumat liniștită la trecerea anilor. Personajul liric știe că:
Amenajările drumurilor vechi ca și a celor noi/ se vor
încadra în parametrii tehnici, lunatici,/ perfecționînd ideile
frumoase. Peste toate acestea se deschide o largă fereastră
de regrete. Violeta Craiu a trecut pe acest drum al așteptării,
pe lîngă durerea depărtării și așteptării văzînd cum noaptea
scurtă stinge lămpile cerului dar cu iubire, speranță și
rugăciune către Dumnezeu, împlinind această carte de
poeme. Descriere – spune a. g. secară – mai mult decît
emoțională a limitelor fizice și psihice la care pot fi aduși
oamenii, mai ales în cazuri de calamitate naturală,
surprinde prefațatorul în această carte de poeme Alidada.

Lucia Pătrașcu, Întîlnire cu o carte, editura Lucas,
Brăila, 2016, 250. Prefață semnată de Dumitru Anghel.

Există în fiecare oraș mare din țară o anumită grupare
(sau mai multe grupări) cu preocupări mai mult decît
nobile, care ține în viață activitatea creatoare a acelei
localități, dar care își duce existența cu modestie, fără ca
puterea locală să țină prea mult cont de existența acestor
creatori. Un astfel de oraș este și Brăila, loc de unde au ple-
cat în lume mari personalități de renume național și chiar
mondial, și unde astăzi activează alte nume importante. Nu
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le voi enumera aici, din teama de a nu
omite pe cineva, și pe care aș putea să-l
supăr fără de voie. O astfel de persoană
deosebită este Lucia Pătrașcu, poetă și
critic literar, ba mai nou am văzut că și
prozatoare, care, pe lîngă creațiile sale,
se preocupă îndeaproape și de creațiile
confraților. Cartea Întîlnire cu o carte,
prefațată de un alt nume important din

Brăila, Dumitru Anghel, cunoscut critic și istoric literar și
muzical, cel care face o radiografie temeinică acestei cărți.
Despre vocația lecturii ne vorbește autorul prefeței, evide-
nțiind maniera rafinată de a percepe creațiile confraților.
Lucia Pătrașcu a exersat acest demers în publicarea unor
comentarii aflate inserate în această carte, în presa literară,
asupra cărților scriitorilor, în primul rînd brăileni, dar nu
numai. Întîlnirea cu o carte prezintă nu mai puțin de cinze-
cișipatru de comentarii. Într-un scucint Argument, Lucia
Pătrașcu explică cititorului de ce a publicat acest volum,
motivînd cu o întrebare: Ce ar fi o carte necitită, rămasă în
îngălbenirea nepăsării și a timpului?! În ultimul timp am
luat obiceiul de a scrie cîte ceva despre cărţile pe care le
citesc. Este vorba despre cărţi mai noi, ori mai vechi ale
unor autori pe care îi cunosc personal sau nu. Demersul
Luciei Pătraşcu este important şi pentru faptul că prin scris
îşi poate manifesta bucuria unei lecturi plăcute. Cei 35 de
autori, de vîrste diferite, sînt surprinşi şi comentaţi cu
maximă atenţie şi cu multă probitate, anunţîndu-şi cititorii
cum că: făcînd o prezentare mai simplistă, cu limbaj
obișnuit, voi trezi și altora curiozitatea de a răsfoi volumul
respectiv. Aranjîndu-și materialul în ordinea alfabetică a
autorilor evită orice animozități și orgolii, specifice
scriitorilor. Lucia Pătrașcu nu face altceva, decît, ceea ce
este firesc, și anume de a prezenta conținutul cărții,
evidențiind, mai ales, latura pozitivă a acestor manifestări
scriitoricești. Descoperim în acest volum, Întîlnire cu o
carte, nume cunoscute din literatura română contemporană,
nume care circulă prin presa literară, dar și cîteva nume de
debutanți, nume ce se vor impune cu siguranță într-un
viitor apropiat. Emoționant mi se pare și momentul cînd
nepoata se află umăr la umăr cu bunicul (este vorba de Irina
Anghel și Dumitru Anghel), cînd seniori ai literaturii se află
alături de debutanți. Mulți dintre cei comentați îmi sînt
cunoscuți din cărțile lor sau și din prezența fizică și îmi face
mare bucurie să-i descopăr și aici. Fie că este vorba de
Vasile Mandric, Dumitru Anghel, Vergil Matei, Valeriu
Valegvi, Valentina Balaban, Constanța Abălașei Donosă,
Gheorghe Andrei Neagu, Petre Rău, Liliana Spătaru, Ioan
Toderiță sau Mihai Vintilă, fie despre alții mai puțin
cunoscuți mie, am avut bucuria de a descoperi autori de
valoare, grație efortului Luciei Pătrașcu. Întîlnirea cu o
carte, așa cum semnează Lucia Pătrașcu este necesară, dar
și benefică.

Rodica Popel, Ziua cînd au plecat
berzele, editura Timpul, Iași, 2019, 116
p. 

Versurile Rodicăi Popel vin în
poeme din această carte ca niște ușoare
rostogoliri de gînduri și de trăiri, ca și
cum ar trage după sine un potop de
timpuri, veac peste veac cînd Luna
plînge/ n-am crezut/ că poate/ Să mă
spele/ cu o lacrimă/ din cer… căci, pentru ea, dar și pentru
noi, stropul de rouă este lacrima cerului sau mai direct spus
lacrima cu care Dumnezeu plînge trecerea timpului
nostru…/ iar ferestrele/ au obosit/ de atîta zbor/ Doi
oameni/ veneau pe cărare/ în traistă cu mere/ iar unul a zis/
a venit toamna. Această constatare a sa are suficientă
melancolie inclusă în gîndurile poetice, căci, așa cum
spune, tot în același poem: Norii s-au dus/ iar berzele/ s-au
ridicat/ tot mai sus/ ca o pată/ Cu duioșie/ scriu astăzi/
despre o toamnă bogată. Desigur, toamna bogată este de
fapt viața unui om, cu toate împlinirile de peste timp.
Rodica Popel își trăiește viața poetică cumva aparte. Nu
este prezentă în paginile revistelor literare decît foarte rar,
iar la activitățile literare nici atît. Mediul în care își duce
existența este el însuși o uriașă poezie, pentru că satele
componente comunei Țibana se numesc Domnița, Runcu
sau Glodenii Gîndului, nume de rezonanță de o lirică
specială: A venit toamna/ în zilele mele, spune poeta, în
unul dintre poeme cînd cerul era limpede/ doar cîte o
scamă de nor/ plutea peste zare... Norii s-au dus/ iar
berzele/ s-au ridicat/ tot mai sus/ ca o pată/ Cu duioșie
scriu astăzi/ despre o toamnă/ bogată. Poemele Rodicăi
Popel sînt mărturii ale unei existențe lirice speciale, de un
lirism aproape tragic: A venit moartea/ pînă la ușă/ voia
nisip/ și cenușă/ dar pe ferestre/intra/ o lumină jucăușă. În
lungile sale monologuri cu un personaj liric nu totdeauna
imaginar ea scrie: Vreau să-ți culeg/pașii/ și gîndurile.../
Dar unde să pun aceste semne...? sau Ce mai vrei/ Să știi/
Întreabă un copac/ despre cum rezist/ pe strada plină de
praf?... Ce vrei să mai știi, (se aude ecoul),/ iubita mea?/
Că nu mă doare nimic? Și monologul continuă cu o
mărturisire în care ne amintește de Poetul Corneliu Popel,
cel plecat mult prea devreme la întîlnirea cu Nicolae Labiș
pe marile cîmpii ale veșniciei. N-ai avut timp se intitulează
tulburătorul poem: Te-am iubit/ fără măsură/ pînă a căzut/
un fluture/ de zgură/ peste trupul tău/ ca un copac/ unde și
acum fructele zac/ N-ai avut timp/ să mă prinzi/ dintre zeci
de mii/ de oglinzi/ În urma ta/ a rămas/ un cîmp necosit/
unde iarba s-a uscat și nici murele/ nu s-au mai copt/ din
anul/ o mie nouă sute șaptezeci și opt. Și dacă această carte,
Ziua cînd au plecat berzele, scrisă de Rodica Popel ar fi
conținut numai acest poem tot aș fi putut spune, fără teama
de a greși, că sîntem în fața unei cărți scrisă de o adevărată
poetă.

Emilian MARCU
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Au trecut zece ani de cînd Corbul „Nevermore”, cu
aripa-i necruțătoare, l-a atins pe Maestru. Zece ani de
bilanț și de meditare pentru noi toți care încă am mai
rămas... („Și-alți amici odinioară s-au tot dus de-aici pe
rînd, dus va fi în zori și-acesta cu speranțele-mi pe
rînd!”. Spuse Corbu-atunci: „Nicicînd!” –  Edgar Alan
Poe, Corbul).

Profesorul Dumitru Irimia s-a dedicat cu vocație și
devotament, cu profesionalism și adîncă simțire
studiului Limbii Române, avînd de multe ori curajul de a
propune direcții proprii (riguros argumentate) în
lingvistica românească.

Rafinat și subtil exeget eminescian a căutat noi
sensuri și semne poetice întru și dinlăuntrul lui
Eminescu, explorînd neprețuitul tezaur cu bucurie,
uimire și pietate, așa cum se cuvine în fața oricărui
miracol. Cei care i-au răspîndit învățătura, întocmai ca
apostolii, au devenit astfel printr-însul apostoli ai lui
Eminescu!

Iubitor și apărător de grai și neam românesc a
desconsiderat întotdeauna granițele fizice impuse

românilor de-a lungul istoriei, neprivindu-le niciodată ca
pe niște hotare adevărate. La rîndul său a fost un
„dezmărginit”, un spirit liber, mereu deasupra
imposturii, a lucrurilor meschine și mediocre, nici
obedient și nici dizident ostentativ, reușind cu inteligență
și demnitate, cu fină ironie și autoironie să transceadă
realități politice și sociale deseori ostile, dînd în același
timp și Cezarului ce este al Cezarului…

Avea o solemnitate caldă (oximoronic vorbind) și era
exigent în primul rînd cu sine, fapte ce impuneau cu
naturalețe și celorlalți o anumită verticalitate și o
exigență proprie.

Iubitor și făuritor de carte, cu o erudiție acumulată
prin strădanie și perseverență, a prețuit de asemenea și
bibliotecile. Amintim alăturarea în martie 2008, ca om
de cultură, pe lista semnatarilor unei scrisori deschise din
partea matematicienilor români din țară și din străinătate
ca reacție la reducerea abuzivă a spațiului Bibliotecii
Seminarului Matematic „Al. Myller” – filială a
Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”.

O amintire inedită și de o nemărginită tristețe, din
ultimele sale clipe în care am avut privilegiul și onoarea
de a-l însoți, este legată tot de o bibliotecă... Inainte de a
pleca la spital, în timp ce salvarea aștepta în dreptul
locuinței sale din Copou, profesorul a mai cerut un răgaz
în camera sa cu biblioteca personală, ca într-un sanctuar
spre reculegere... Simțea în întreaga sa fibră că nu se va
mai întoarce în acel loc... L-am desprins cu mare greu în
timp ce repeta: „Încă puțin, încă puțin...”. („Atunci
asfinți după creștete luna/ și cornul sună, însă foarte
puțin” – Ștefan Augustin Doinaș, Mistrețul cu colți de
argint).
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PROFESORUL DUMITRU IRIMIAPROFESORUL DUMITRU IRIMIA
– IN MEMORIAM– IN MEMORIAM

Andrei PATRAŞ

Bădărău George  – 02.08.1952Bădărău George  – 02.08.1952
Pavelescu Marian – 06.08.1943Pavelescu Marian – 06.08.1943

Avram Gabriel – 06.08.1962Avram Gabriel – 06.08.1962
Grosu Daniel – 08.08.1969Grosu Daniel – 08.08.1969

Mihăescu Vasile –11.08.1951Mihăescu Vasile –11.08.1951
Morar Ovidiu –11.08.1966Morar Ovidiu –11.08.1966

Busuioc Nicolae – 12.08.1939Busuioc Nicolae – 12.08.1939
Muscalu Ion – 13.08.1949Muscalu Ion – 13.08.1949
Hulban Horia –15.08.1939Hulban Horia –15.08.1939

Cantemir Natalia – 16.08.1936Cantemir Natalia – 16.08.1936
Hadîrcă Ion – 17.08.1949Hadîrcă Ion – 17.08.1949

Munteanu Eugen – 18.08.1953Munteanu Eugen – 18.08.1953
Hrehor Constantin – 18.08.1953Hrehor Constantin – 18.08.1953

Dumistrăcel Stelian Traian –19.08.1937Dumistrăcel Stelian Traian –19.08.1937
Ariton Nicolae – 20.08.1954Ariton Nicolae – 20.08.1954
Sorohan Elvira – 21.08.1934Sorohan Elvira – 21.08.1934
Beldeanu Ion – 22.08.1939Beldeanu Ion – 22.08.1939

Crăciunescu Pompiliu – 23.08.1963Crăciunescu Pompiliu – 23.08.1963
Voica Adrian – 26.08.1938Voica Adrian – 26.08.1938

Stancu Valeriu – 27.08.1950Stancu Valeriu – 27.08.1950
Ştefanachi Aurel – 28.08.1952Ştefanachi Aurel – 28.08.1952
Chelaru Marius – 30.08.1961Chelaru Marius – 30.08.1961
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Ziua copilului a fost sărbătorită de
Reprezentanţa Galaţi – Tecuci a Filialei Iaşi a
USR. Astfel, luni, 3 iunie 2019, la  Casa de
Cultură a Sindicatelor Galaţi a avut loc acţiunea
Poveşti de… „Ziua Copilului”, organizator fiind
Angela Baciu. Marţi, 4 iunie 2019, la Muzeul
„Carol I” Brăila, Secţia de etnografie, în cadrul
Proiectului Interferenţe culturale interetnice a
fost organizată acţiunea Copilărie şi poezie –
întîlnire cu scriitoarea Vera Crăciun.
Prezentator: Violeta Craiu; Moderator: Brînduşa
Ilie, dr. muzeograf.

În perioada 6-9 iunie 2019, la Galaţi a avut
loc Tîrgul de Carte „Axis Libri”, la care au
participat şi au avut lansări şi lecturi scriitori din
Galaţi, Tecuci, Brăila. Miercuri, 12 iunie 2019,
Violeta Craiu a susţinut un recital poetic la
Librăria „Donaris” Galaţi  iar în data de 19 iunie
la Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Tecuci.

Joi, 13 iunie, a avut loc o acţiune de
comemorare a poetului „Mihai Eminescu”,  la
Biblioteca Municipală „Ştefan Petică”, Tecuci,
la care au participat scriitori din Tecuci, Galaţi,
Brăila.

Drăgaica a fost sărbătorită la Muzeul „Carol
I”, Brăila, luni, 24 iunie 2019, printr-o întîlnire
cu scriitoarea Cezarina Adamescu  – membru
USR – Filiala Bacău.

În perioada 13-15 iunie 2019 s-au desfăşurat
la Piatra Neamţ şi Tîrgu Neamţ manifestările
ediţiei a III-a a Premiului naţional pentru proză
„Ion Creangă”, Opera Omnia. Reprezentanţa
Neamţ din cadrul Filialei Iaşi a Uniunii
Scriitorilor din România şi Societatea
Scriitorilor din judeţul Neamţ au avut prilejul să
aniverseze 182 de ani de la naşterea marelui
clasic, precum şi 145 de ani de la întemeierea
prieteniei legendare între Creangă şi Mihai

Eminescu.  Sîmbătă, 15 iunie 2019, pe prispa
Casei memoriale „Ion Creangă” din Humuleşti,
la ceremonia de decernare a Premiului, în
prezenţa unui numeros public, scriitorul Eugen
Uricaru a primit cecul de 5000 euro şi trofeul
care desemnează laureatul. Juriului care a decis
laureatul anului 2019 a avut în componenţă
scriitorii: acad. Nicolae Breban (preşedinte),
acad. Mihai Cimpoi, Constantin Parascan,
Bogdan Creţu, Constantin Călin, Theodor
Codreanu, Cristian Livescu, secretarul juriului.
Laureatul Premiului „Ion Creangă” a fost
desemnat dintr-o listă de zece nominalizaţi (în
ordine alfabetică): Gabriela Adameşteanu,
Mircea Cărtărescu, Petru Cimpoeşu, Norman
Manea, Bujor Nedelcovici, Dan Stanca, Radu
Ţuculescu, Eugen Uricaru, Varujan Vosganian,
Ileana Vulpescu. Cu acelaşi prilej, acad. Nicolae
Breban, laureatul de anul trecut, a primit titlul de
Cetăţean de onoare al oraşului Tîrgu Neamţ.

Sîmbătă, 15 iunie 2019, în Parcul Copou, a
avut loc acţiunea „Eminescu să ne judece”.
Despre viaţa şi opera marelui poet a vorbit conf.
univ. Diana Vrabie (Rep. Moldova). Momentele
poetice au fost susţinute de Cassian Maria
Spiridon, Horia Zilieru, Cristina Dicusar (Rep.
Moldova), Ion Hadîrcă (Rep. Moldova), Adi
Cristi, Nichita Danilov, şi mai tinerii poeţi
Daniela Stadniciuc, Ştefan Răschip, Andreea
Ţabără. Totodată, a fost organizată o expoziţie
de artă vizuală, „Palimpsest” (Felix Aftene,
Zamfira Bîrzu, Alexandru Burlacu, Gabriela
Drînceanu, Sabin Drînceanu, Valentina Druţu,
Silviu Parascan, Traian Mocanu, Constantin
Tofan). Evenimentul a fost moderat de către
directorul Casei de Cultură „Mihai Ursachi” a
Municipiului Iaşi, Adi Cristi. 
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UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA IAȘIUNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA IAȘI
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Din viaţa filialei – anii ’50

La data de 17 decembrie 1956 au loc alegeri
la Filiala Iaşi. Au fost aleşi noii membri ai
Comitetului: Istrati Ion, secretar; Lesnea
George; Popa I.N; Dima Al.; Taţomir N.
Procesul verbal este semnat de „preşedintele
filialei George Lesnea”.  „Cu prilejul şedinţei de
alegeri a conducerii filialei, în ziua de 17 dec
1956, defectîndu-se lumina electrică, s-a
cumpărat din sectorul particular 1 kg de lumînări
pentru 22 lei, negăsindu-se în apropiere în
sectorul socialist”. 

În aprilie 1957 se  primeşte un Radio Minsk
1955, cadou pentru filiala Iaşi de la scriitorii din
RSS Moldovenească. Inventarul bunurilor
uniunii ieşene la 10 aprilie 1957: pendulă de
perete, masă cu prelungire, masă rotundă
neagră, 10 scaune taburet, un birou cu 5 sertare,
1 masă birou cu 2 sertare, 2 scaune de lemn cu
spătar, 4 bănci de brad, cuier de perete cu 6
dinţi, tablou ramă Marx, tablou ramă Engels,
tablou ramă Stalin, tablou ramă Lenin, un dulap
negru bibliotecă cu geam, un tablou Stalin, o
servietă pînză, un aparat radio Minsk 1955.

La 26 aprilie 1957 se întocmeşte Proiectul
asupra lucrărilor literare ce se vor realiza în
cinstea celei de a 40-a aniversări a Marii

Revoluţii Socialiste din octombrie şi a celei de a
10-a aniversări a proclamării Republicii
Populare Române/ luna culturii. Dintre acţiunile
importante, menţionăm: G. Lesnea va tipări un
volum de poezii traduse din opera scriitorului
sovietic Serghei Esenin. Va scrie poezia „Cîntec
pentru Marea Revoluţie”; N. Taţomir va scrie un
ciclu de poezii închinate ambelor evenimente şi
un text pentru pus pe muzică şi o piesă de teatru;
I. Istrati va scrie un reportaj despre o călătorie în
URSS, definitivează cartea „Din neagra
ţărănie”, va scrie o dramă în trei acte intitulată
„Coca”, în care e evocat un aspect social din
momentul instaurării republicii şi altele două
posterioare anului 1947; D. Ignea scrie o nuvelă
mai mare, „Oameni de oţel”, închinată luptei
ilegale a unor comunişti ieşeni; C. Nonea va
apărea în luna culturii cu cartea „Copii, babe şi
moşnegi”; S. Teleajen va scrie un text dramatic
pentru un spectacol teatral festiv, ajutat fiind de
G. Vasilescu; Iţic Şvarţ va scrie un text dramatic
asemănător; Andi Andrieş, Florin Mihai
Petrescu, Horia Zilieru, Georgeta Sauciuc, Mia
Dumitriu vor scrie versuri şi povestiri consacrate
evenimentelor respective; D. Costea, C.
Ciopraga şi L. Dumbravă, N. Barbu vor scrie
studii de critică literară privind literatura
sovietică.
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Teodora Stanciu: Croşetele despre care vorbea
domnul Liviu Papuc sunt, de bună seamă, frazele
cenzurate, aţi înţeles, desigur. Colocviul Viziunea
unionistă a lui Mihai Eminescu – temei al Marii
Uniri de la 1918 a fost cel de-al doilea simpozion
pe care l-au organizat redactorii de la „Convorbiri
literare”. Îl ascultăm pe Marius Chelaru despre
Mihai Eminescu.

Marius Chelaru: Ce m-a frapat pe mine – o să
vorbesc foarte puţin – legat de modul în care
Eminescu a ales să înţeleagă cum anume este
România, cum anume sunt românii şi să priceapă
conjunctura exactă în care trăiam noi în perioada
respectivă. Dacă veţi vedea operele sale politice,
tematic vorbind, a scris extrem de puţin, de pildă,
despre Turcia. Am fost foarte intrigat pentru că,
totuşi, la vremea respectivă încă mai aveam multe
de împărţit cu Imperiul Otoman. Pe de altă parte,
el a scris extrem de mult despre Rusia, despre
interesele pe care le are Rusia la gurile Dunării.
Practic, dacă vă veţi uita, veţi găsi în opera politică
a lui Mihai Eminescu un prognostic exact a ce se
petrece astăzi. A scris despre modul în care vizează
austriecii situaţia din zona noastră. A scris despre
modul în care sunt românii din aceste zone. Este cu
adevărat interesant felul în care a ales să străbată
toate locurile din ţară, nu atât ca sufleur. Poate vă
aduceţi aminte că Eminescu a fost revizor şcolar,
inspector şcolar. El a fost inclusiv în satul în care
am copilărit eu şi din care se trage familia mea.
Toate lucrurile acestea au convers către o anumită
imagine pe care a avut-o Eminescu, pe baza căreia
şi-a construit după aceea întreg discursul unionist,
inclusiv legat de limbă, de rădăcinile limbii
noastre. Poate ştiţi că a fost o dezbatere foarte
serioasă legată de originile limbii. El a susţinut
ceea ce înseamnă rădăcinile dacice ale limbii
noastre. Deci, toate acestea, după opinia mea, au
construit o anume viziune a lui Eminescu, care a
mers spre ideea de unitate naţională, argumentată
de ceea ce anume vrem şi de ce trebuie să facem

acest lucru. Părerile mele sunt un pic depărtate de
coagularea, în momentul de faţă, pe ideile centrate
pe ceea ce înseamnă construcţia din 1848, 1859,
1918 ş.a.m.d. Pentru că eu urmăresc, mai degrabă,
arealul din jurul ţării noastre, românii din jurul ţării
noastre. Dar şi acolo m-am ciocnit de o metodă, de
o sistemă absolut interesantă a lui Eminescu. L-am
văzut pe Mircea, l-am văzut pe Liviu lucrând la
opis-urile astea. O să vedeţi, o să vă povestească,
sunt lucruri extrem de interesante prin care noi
vrem să vă arătăm exact ceea ce spunea Cassian la
început despre preocupările convorbiriştilor,
modul în care au fost ei axaţi pe construcţia
naţională şi mai puţin pe o idee care ţine de partea
europeană, deşi n-au exclus niciodată faptul că
România este parte a unui concert european, chiar
de pe atunci. Întrebaţi-vă: câţi tineri de-ai noştri au
mers la studii la Înalta Poartă? Câţi au mers în
Imperiul Otoman? Nu vreau să lungesc vorba. Asta
m-a interesat pe mine: modul în care şi-a construit
Eminescu imaginea globală înainte de a ajunge la
ideea de unitate.

Teodora Stanciu: Corpusul de prelecţiuni,
depsre care vorbea domnul Marius Chelaru, este
cel de-al cincilea volum „Convorbiri literare.
Corpus de texte” şi conţine prelecţiunile populare
pe care le-au susţinut junimiştii de la 1867. Ediţia
este îngrijită de Liviu Papuc şi prefaţată de Mircea
Platon. Îl audiem mai întâi pe Mircea Platon.

Mircea Platon: Un lucru interesant la
„Convorbiri literare” este faptul că ei par ar fi
apărut cu un soi de proiect de ţară încă din primul
an, de la primele numere. Acest proiect de ţară
prevedea limbajul şi, între limitele secolului al
XIX-lea, prevedea unitatea culturală a românilor
de pretutindeni. Se lupta foarte mult pentru
aceasta. Era greu să se vorbească despre unitatea
politică atunci, pentru că erau şi anumiţi factori
diplomatici implicaţi în aceste discuţii, dar se
vorbea foarte mult despre unitatea culturală.
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Eminescu şi cu ceilalţi din jurul lui de la Junimea,
chiar din prima generaţie – şi mă refer aici şi la
Iacob Negruzzi, şi la A.D. Xenopol care s-a lipsit
foarte repede de revista ieşeană – au înţeles
angajamentul revistei ca fiind unul care încearcă să
adune energiile naţionale din toate provinciile
locuite de români şi din toate teritoriile aflate pe
vremea aceea sub stăpânire străină. Vedeţi, ideea
naţională însemna atunci foarte mult, avea practic
o tonalitate antiimperială. Pentru că, sigur, era
vorba despre nişte ţări române aflate la conjuncţia
dintre imperii. Şi apoi de români care locuiau – în
cazul românilor din Basarabia, sau din
Transilvania, sau din Bucovina, sau din sudul
Dunării – în alte imperii. Şi este vorba despre o
luptă, o înţelegere a acestei identităţi naţionale în
contextul, practic, şi al eforturilor diplomatice de a
scoate românii din aceste zone, din aceste imperii
de sub controlul cultural al imperiilor respective.
Şi de aceea vedem în „Convorbiri literare” foarte
repede o activitate de diplomaţie culturală
susţinută. Ei au fost, îmi place să spun, în primele
decenii, un fel de tătuc cultural român, sui generis,
pentru că se ocupau nu doar de publicat literatura
lor sau prelegerilor lor despre estetică sau
Schopenhaeur sau Kant, ci se ocupau foarte mult şi
de culegerea de folclor din aceste zone locuite de
români din sudul Dunării, din Basarabia, din
Bucovina, din Transilvania, se ocupau foarte mult,
practic, cu anchete etnografice în aceste zone.
Deci, sub acoperirea acestor anchete etnografice,
ei făceau, practic, recensământul românilor de
pretutindeni. Şi, deci, era un soi de naţionalism
constructiv care, în cazul „Convorbirilor”, a fost
foarte productiv. În cazul lui Eminescu, desigur că
el şi-a găsit, aici la „Convorbiri”, o matcă. Pe de
altă parte, când vorbim despre naţionalismul lui,
sau ideea naţională, sau unionismul lui, ne referim
la articolele politice scrise de el, nu la
„Convorbiri”, ci în ziarul „Timpul” mai ales. Are,
desigur, şi în „Convorbiri” celebra lui conferinţă-
prelecţiune despre Influenţa austriacă în
Principate, care este formidabilă. La un moment
dat, corectând unul din aceste volume, am deschis
volumul şi mă uitam după nişte greşeli de tipar, nu
după altceva. Şi văd acolo nişte discuţii despre
Evul mediu, istorie socială medievală, nu ştiu ce.

Şi zic: domnule, formidabil, cine o fi ăsta? Uite ce
bine scrie! Când mă uit, era exact conferinţa lui
Eminescu despre Influenţa austriacă în Principate,
un fragment al ei. Deci, îl recunoşti pe Eminescu,
sare în ochi, chiar dacă nu te duci ştiind înainte că
ăsta e Eminescu. O să mă pregătesc acum, urmează
să citesc ceva genial. Gheara leului se simte în
tipul lui de discurs. Deci, el şi-a găsit la
„Convorbiri” această matcă, dar matca a fost mai
ales pe acest tip de naţionalism cultural şi
unionism. Gala Galaction spunea un lucru foarte
interesant: e adevărat că Eminescu a început lucrul
la ideea naţională, dar după cum spunea el Vlahuţă
a fost cel care a început lucrul aievea. Eminescu a
lansat nişte idei, dar Vlahuţă a început lucrul
aievea. Nu o fi fost neapărat Vlahuţă, deşi a fost şi
el unul dintre cei care au început lucrul aievea, dar
e foarte important că Galaction a sesizat, de atunci,
din epocă, nevoia de instituţionalizare a acestor
idei pe care le-a vehiculat şi Eminescu  şi pe care
le-au vehiculat şi „Convorbirile” la vremea lor.

Teodora Stanciu: Spuneam că acest „Corpus
de prelecţiuni”, susţinute de convorbiriştii din
timpul lui Titu Maiorescu, este o ediţie îngrijită de
Liviu Papuc şi prefaţată de Mircea Platon. L-aţi
audiat pe Mircea Platon vorbind foarte participativ
despre acest corpus. Haideţi să-i dăm cuvântul lui
Liviu Papuc.

Liviu Papuc: În toată viaţa lui Eminescu ideea
de români i-a fost permanent aproape. Momentul
Putna nu mai spun, se ştie, el a fost un campion al
adunării. Ce a fost, în fond, Putna 1871 decât o
unire a tuturor românilor la nivel studenţesc. Dar şi
la noi, că şi revoluţiile şi toate mişcările serioase,
şi nu numai la noi, tot mapamondul se laudă că
tineretul le-a făcut. Şi este adevărat. Deci, de tânăr
a insuflat ceva. Ba, aş spune, că şi înainte de 1871
la Viena, în diferendele fireşti dintre românii
sănătoşi, cele două societăţi româneşti care nu
puteau să se înţeleagă, el a militat tot pentru
înţelegere, unire ş.a.m.d. Şi poate că trimiterile
directe cu accente dure nu există din cauza
relaţiilor sensibile cu puterile din împrejurimi, mai
ales cu austriecii, cu care la un moment dat am
făcut şi-un tratat de care am aflat noi ceva mai
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târziu. Dar el, chiar dacă ar fi spus mai multe,
aveau grijă stăpânitorii lui şi ai ţării să-l mai ţină în
frâu. Pe de altă parte, însă, nu i-a scăpat nimic din
ceea ce mişca în provinciile neunite. Dacă cei de la
Suceava, mai mulţi cercetători, au reuşit să strângă
volume despre scrierile lui despre Bucovina, e clar.
Ele sunt împrăştiate pe ici, pe colo. Apropo de
prelecţiune, a făcut parte dintr-o serie de
prelecţiuni, în anul acela, despre relaţiile românilor
cu alţii. Şi aici mai lărgesc şi eu puţin, că nu numai
Eminescu a scris despre Influenţa austriacă în
Principate, ci încă i-am numărat şapte, opt sau câţi
au fost conferenţiari în anul acela, au vorbit despre
relaţiile noastre cu turcii, cu francezii ş.a.m.d.
Poate şi de asta am adunat noi şi prelecţiunile
junimiste şi le-am pus acolo, nu numai că au apărut
în revista „Convorbiri literare”, ci pentru că arată
starea de spirit a societăţii şi ce-i învăţau ei pe
ieşenii care, trebuie să spunem şi asta, erau tare
puţintei la ora aceea, tare puţini români erau în
Iaşi. Asta era situaţia. Dar ei au spus, aşa puţini câţi
sunt trebuie să ştie şi aceea, şi aceea, şi aceea. Alţii
merg şi mai adânc şi sunt şi mai radicali pentru
românismul nostru, mai naţionalişti. Pentru noi
sunt oarecum anonimi. Atunci reprezentau ceva în
viaţa ieşeană. Mai voiam să spun ceva, tot legat de
volumul ăsta, într-un fel. Este şi un, să zicem,
capitol cu dezbateri parlamentare. Sigur că
junimiştii care au ajuns în Parlament au vorbit ca
orice aleşi ai naţiei despre diverse. Dar sunt foarte
multe momentele în care accentuează în discursuri
unificarea practică dusă până la capăt între cele
două provincii. E un lucru care mai scapă din
vedere, după cum se scapă din vedere că după
1918 au mai trebuit ani buni până să se ajungă la
unire reală. Junimiştii, şi în Parlament, au avut şi
grija asta să spună că legile să se potrivească
ambelor principate, deci să fim tot împreună.

Teodora Stanciu: „Prelecţiune populară,
duminică, în 14 martie, domnul Mihai Eminescu a
vorbit despre influenţa austriacă”. Astfel consemna
„Curierul de Iaşi” din 19 martie 1876. Întreaga
prelecţiune a lui Mihai Eminescu este publicată în
„Convorbiri literare” din 1 august 1876. Cităm şi
noi un fragment din acest impresionat volum scos
de redacţia „Convorbirilor literare” de astăzi şi

anume Corpus. Prelecţiuni. Citim, aşadar, un
fragment din prelecţiunea lui Mihai Eminescu
despre Influenţa austriacă asupra românilor din
Principate. Iată ce spunea Eminescu ieşenilor, dar
nu numai ieşenilor: „Tocmai fiindcă influenţa
austriacă se prezintă ca o ţesătură foarte
complicată de cauze şi efecte, încât fiecare individ
din ţara noastră trăieşte sub presiunea ei, tocmai de
aceea cu cât ne iubim mai mult patria şi poporul
nostru, cu atâta vom trebui să ne înarmăm mintea
cu o rece nepărtinire şi să nu surescităm cugetarea,
căci uşor s-ar putea ca să falsificăm vederea acestei
călăuze destul de credincioase şi să ne agităm cu
vehemenţă prin întuneric în luptă cu fantasme”. Şi
acum, atenţie ce scria Eminescu: „Inimă foarte
caldă şi minte foarte rece se cer de la un patriot.”
Cred că ar trebui să repetăm, să ne spunem şi noi
astăzi: Inimă foarte caldă şi minte foarte rece se
cer de la un patriot! Aşa scria Eminescu în
prelecţiunea susţinută în 1876. Sigur că vă
recomandăm acest volum greu truvabil Convorbiri
literare. Corpus. Prelecţiuni ce conţine, într-
adevăr, prelecţiunile junimiştilor din secolul al
XIX-lea publicate în „Convorbiri literare” şi
„Timpul”. Poate în viitor, vor reuşi cei de la Iaşi să
multiplice aceste volume.

Ce a conţinut mapa pe care a avut-o fiecare
participant la evenimentul Zilelor Revistei
„Convorbiri literare”, ediţia a XXIII-a, Iaşi, 9-11
mai 2019. Ei bine, întâi şi întâi programul, pentru
că el nu s-a terminat cu ceea ce am povestit noi
astăzi. Vom continua şi la ediţia următoare. Pe
lângă program, găsim în mapă numărul din
„Convorbiri literare” pe aprilie 2019. Apoi o
antologie Biblioteca Revistei „Convorbiri
literare”, o antologie de poezie, din cele mai bune
poezii publicate în revistă. Şi, de asemenea, La
curţile dorului, cântece bahice. Tot revista
„Convorbiri literare” a realizat acest volum,
prezentat, în fiecare ani la Cotnari. (va urma)

Teodora STANCIU
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Căldură mare, monșer! Se joacă de-a v-ați
ascunselea vipia cu tornadele, iar pe seară așa, cîte un
duș e binevenit! Nici la munte nu mai e nevoie să
urcăm: vine el la noi. Vezi imaginile de la Rucăr.
Gândeam la sărmanele băbuțe de pe la Miroslovești,
care de o viață de cînd stau pe băncuțele din fața
caselor la „socializare”, au dat ochi cu tornada. Na, că
avem și noi, vorba lui nenea Iancu! În ce ne privește,
avem un alt teanc de reviste pe care ne grăbim să-l
„frăgezim” în priviri. Vatra ne primește cu versurile
lui Emilian Galaicu-Păun: „După treizeci de ani, în
același cămin cu vedere spre turnul Ostankino./ La
același geam, tragem mai multe gros-planuri din
documentarul eu,/ geniu Cioclea, în lucru. Și doar
povestind cum mi-a luat, atunci, barba din foarfece,/
dau în lacrimi – l-am plâns ca pe-un mort al familiei,
în 2013! -, iar gestul/ lui din vara lui 87 abia acum mi
se pare, în toată splendoarea:/ tot așa Mallarmé îl
marcase pe tânărul Paul Valéry…” (Tânărul. Parca).
Iată și unul dintre efectele literare ale  Brexit-ului,
realizat de Petru Cimpoeșu: Am fost în cel mai nasol
oraș din Anglia, cum sună titlul notelor sale
biografice! Și dacă suntem la „preumblare” să-l
însoțim și pe Ion Mureșan la un dialog cu Domnul
Șerban, proaspăt întors dintr-o croazieră, și al cărui
prim gest, odată ajuns acasă arată cam așa: „imediat
ce am intrat în casă, m-am repezit la frigider și am
mâncat o scrijea de slănină cu ceapă verde.” De
lecturat neapărat grupajul Letiției Ilea dar și un
capitol din viitorul roman Coach al Melaniei Bancea.
Revenim la un număr mai vechi din Familia cu o
nedumerire. Fac din start precizarea că îl admir și îl
prețuiesc pe Ion Simuț, cu care m-am întîlnit la cîteva
festivaluri. De aceea m-a descumpănit articolul său
Elegie pentru revistele literare în care mi se pare că
amestecă nițeluș lucrurile, pornind de la redundanța
revistelor literare de la noi, timp în care prin alte părți
vestice aproape că au dispărut. Să fie aceasta varianta
fericită a perspectivei – pentru că, forțînd
interpretarea, cam așa sună… Bun! Absolut de acord

că nu toate revistele strălucesc prin calitate, că este și
maculatură, că există și orgolii necamuflate în
atribuirea titlului de director ori redactor șef peste
noapte, cînd se mai naște cîte o revistă. Atrag
respectuos atenția că, într-un context în care literatura
română este dată afară din manuale ca un chiriaș
păgubos, revistele – cele serioase – o mai țin vie.
Scrie Ion Simuț: „Un simptom neliniștitor este
incapacitatea revistelor de a crea evenimente literare
care să consacre valori”. Sunt totuși cîteva exemple
care îl contrazic, cunoscute și recunoscute, asupra
cărora nu insist. Domnia sa se oprește la trei reviste
care ar trebui, probabil să reziste și să ducă flori la
mormintele suratelor nevrednice. Și eu citesc –
profesional, sper – de mulți ani, revistele literare și
pot adăuga, dintr-o trăsătură de condei alte titluri
demne de atenție. Nemaivorbind de faptul că am dat
peste numere de reviste „provinciale” care răsturnau
de multe ori ierarhia „canonică”. Bag seamă nici
revista la care colaborează de atîția  ani nu merită
luată în calcul… Cît despre „pensionarii reîncadrați”,
care mai au pe deasupra și tupeul să fie poeți, îi
prezint eu scuze în numele domniei sale poetului Ioan
Moldovan și, are dreptate,  „mai sunt” pe lîngă marea
majoritate și redactori șefi de calitate din altă
generație (vezi Răzvan Voncu, vezi Mircea Platon).
Fac un efort să mă opresc la un final pașnic. Pro
saeculum ne propune un incipit academic cu
articolul lui Ioan-Aurel Pop despre Academia
română la 153 de ani de la înființare – o doctă și
expresivă trecere prin biografia celui mai important
for spiritual al nostru – dar și cu necesarele Precizări
privind conținutul Rezoluției de la 1 Decembrie 1918
de la Alba Iulia și chestiunea autonomiei. Acesta din
urmă este cel mai autorizat și argumentat răspuns pe
care îl puteau primi declarațiile lui Kelemen Hunor
apărute în presa recentă. Iată textul președintelui
UDMR, sancționat cu eleganță academică: „Dacă
cineva nu citește altceva decât că Academia Română,
una dintre instituțiile acesteia, conducătorul acesteia,
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și nu doresc să dau nume, ce fel de studii publice,
atunci este clar, și nu este vorba despre un partid
politic sau o organizație, care sunt intențiile. Intenția
este să nu existe reprezentare maghiară în România,
ca un partid mixt să preia reprezentarea maghiarilor,
ca maghiarii să fie categorisiți pe marginea unei
ideologii”. Textul este calificat, cu nejustificată
blîndețe: „o formulare aluzivă, ambiguă și nu tocmai
plină de coeziune”! Nu știu cît ați înțeles domniile
voastre din această însăilare fără cap și coadă, dar cu
intenția la vedere, că eu… Iată și o punte sublimă pe
care ne îndeamnă să pășim Cornel Ungureanu:
Despre Eminescu în poezia de azi, via Mihai Ursachi,
Dan Laurențiu, Cezar Ivănescu. Să ne oprim și la
Plumb. O avalanșă de informații, derutante prin
număr și provocatoare prin conținut de la darul de
arhivar profesionist al lui Nicolae Scurtu, la
aniversarea lui Doru Kalmuski ori cronica
Simpozionului Internațional și Expoziției Muzeale
Tristan Tzara și Cultura Dada din acest an de la
Moinești. Iată și o pagină a tineretului, un supliment
intitulat bacovian Scântei galbene din care cităm, în
speranța că vom repeta peste timp gestul, cîteva
nume: Alexandra Antip, Andra Coman, Florina
Giogiana Ciaușu, Nicoleta Toader, Ilinca Vlad, Otilia
Rojniță, Marius Constantin , Hongu Cosmin, Teodora
Georgia Puiu, Ivancea Mihnea Cătălin sau Livia
Zăbrăuțanu.  Nu ne despărțim de revistă, înainte de a
face un popas în poezia lui Adrian Botez: „aștept
autobuzul – care/ nu mai vine: știu că – odată și/
odată - tot va/  veni – dar/ când? – a depășit orice –
ntârziere/ decentă…” (Autobuzul întârziat). Facem
popas și la Porto Franco preț de un fragment de
poem semnat de Eugeniu Coșeriu: „Poate că-s
adormit în somn/ letargic de veacuri/ Undeva, departe
s-au topit și stelele;/ Joacă acum, joacă în gându-mi
ielele,/ Ca uneori, când e noapte cuc lună,/ pe lacuri.”
(Proverb) Sterian Vicol nu pierde prilejul de a marca
un iunie trist de acum 130 de ani, inclusiv finalul de
an cînd Creangă s-a alăturat în veșnicie prietenului
Eminescu. Ne oprim la versurile lui Paul Aretzu –
care a făcut și el o sumă  rotunjoară de ani la finele
lui mai : „seara veni ca un nor rătăcit/ eram de mult
în fața zidului/ așteptând să fiu executat/ nu știam în
ce fel/ nu era nimeni în jur/ nu era nimic până în zare/
doar zidul/ impenetrabilul zgrunțurosul/ care
începuse să se înfășoare în jurul/ sufletului meu/
circular/ ca în jurul ceasului un secundar” (zidul). Nu
ocolim traducerile din poezia lui Venus Khoury –

Ghata dar, mai ales varianta sonetelor lui
Shakespeare, propusă de Dan Anghelescu. Din
Contemporanul, ne-au atras atenția – printre altele –
eseul lui George Apostoiu consacrat lui Mircea
Vulcănescu, al  cărui profil intelectual s-a coagulat în
preajma unor profesori de excepție ai Universității
bucureștene: Nae Ionescu, Simion Mehedinți,
Dimitrie Gusti, Vasile Pârvan și, iată, revenim în alt
ton, admirativ de data aceasta, la un articol pe care îl
semnalam mai de mult, reluat de Contemporanul:
SOS literatura română în școală! semnat de Ion
Simuț. Revoltat de reformele fără cap și coadă ale
Ministerului Educației Artificiale este și Mircea
Platon. Despre babilonia care li s-ar pregăti bieților
părinți – ca să nu mai vorbim de viitorii școlari, cetiți
pe îndelete în  articolul cu titlul subliniat mai sus și
continuați domniile voastre cu notele pe aceeași temă
ale lui Theodor Codreanu dar și ale lui Mircea Braga.
Poate de data aceasta, fie și accidental, va deschide
revista vreunul dintre „experții”ministeriabili
implicați și va avea minima decență să-și caute altă
meserie. Și un ultim popas la Acolada. „Explicabil
apare și un interes susținut al lui Eugène Ionesco
pentru scrisul propriu. E o dispoziție ambiguă, de
satisfacție, desigur, dar și mai înfrigurată, alarmată.
Oare totul va merge ca înainte? Își fac loc prudența,
o tactică minimalizatoare, o ușoară retragere în
marginea angoasei: „Voluptatea de a scrie. Regăsită.
Plăcere, voluptate e prea mult. De ce o pierdusem?
Cum am putut s-o regăsesc? Totuși cu mîna
dreaptă…Atenția la trăncăneală, pericol! Scriem
pentru muritori, desigur, dar între timp, ca să „treacă”
timpul…”. Am citat din articolul lui Gheorghe
Grigurcu: Eugène Ionesco la senectute. Iată și una
dintre puținele (totuși) referiri la un boier al
spiritului, Alexandru Paleologu, la 100 de ani de la
naștere. Scrie Constantin Trandafir: „În cărțile sale
strălucesc textele despre teatrul lui Lucian Blaga,
opera lui Camil Petrescu, cele despre I.L. Caragiale,
G. Călinescu, Eugen Ionescu. Nu mai e defel curios
că Al. Paleologu reconsideră simțul practic, adică
simțul realității opus prostiei, iar bunul simț
reprezintă vocația de a înfăptui ceea ce  e de înfăptuit.
În definitiv, acest „rentier al spiritului” nu face decât
să afirme relația osmotică dintre idealitate și
realitate”. Remarcăm și interviul acordat de
Constantin Călin sau intrarea în arena aforistică a lui
Dumitru Augustin Doman.
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„O foarte bună zi! Mă adresez acum dvs. cu
dorința și,  mai mult, curiozitatea de a putea publica
niște scrieri în revista dumneavoastră.  Nu sunt o
scriitoare consacrată; nici măcar nu aș putea să mă
numesc scriitoare, ca nu cumva să jignesc
adevăratele genii ale literaturii românești. În acest
sens, aș dori să-mi încerc norocul cu o nuvelă,  pe
care am s-o trimit ulterior in format electronic dacă
încuviințați. Nu scriu pentru faimă,  pentru laude sau
pentru orice altceva.  E o nevoie patologică pe care
nu o pot stăpâni,  pe care nu o pot opri, pe care vreau
cel puțin să o împărtășesc cu alți câțiva oameni. Vă
rog sa luați in considerare cererea mea și vă
mulțumesc pentru timpul acordat! Julieta Calotă” –
Julieta, ai talent de prozatoare, lucru ceva mai rar
printre începătorii în ale scrisului, cei mai mulți
dintre ei începând cu poezie. Mi-a plăcut „nuvela” ta.
Nu e o nuvelă propriu-zisă, dar e bine scrisă. Din
păcate, e mult prea mare pentru a o publica la această
rubrică, iar dacă o fragmentez nu se mai înțelege
nimic din mesajul ei. Poate ne trimiți un text mai
scurt (de 2-3 pagini dactilo, corp 14) ca să te
publicăm la o viitoare antologie.

De la Denisa Halangau (din lipsa diacriticelor nu
putem aprecia numele exact) primim câteva texte
care par a fi poetice. Par, nu prea sunt, deși Denisa nu
este lipsită de talent. Se vede nu doar lipsa de
exercițiu poetic, dar și lipsa lecturilor din poezia
altora. Este la ora unor impulsuri poetice native dar
fără capacitatea de a le reda artistic. Cele cu rimă și
vers scurt sunt forțate, absconse, uneori stranii:
„Sângerezi plăpând, apusul meu străbun!/ Nelegiuiri
străbat adâncul tău oftat/ Rugina s-a întins, în brațe a
cuprins/ Albastrul tău brăzdat de raze înjunghiat.//
Haina mi-ai pătat prin plânsul tău deșart/ Din somnul
tău au curs vise care ard/ Hemoragie blândă a mării
din zenit!/ Un răsărit s-a dus, apusul a venit”. Par  a
fi mai aproape de o realizare poetică celelalte: „Ni s-
a promis fiecare rază de soare,/ fiecare parte din
energia căldurii sale./ E ora la care ni s-a promis că
va răsări în locul însemnat pe cer din veșnicii,/ însă
camera asta nu are nicio fereastră, nici măcar una cu
extreme dioptrii./ Pereții ei nu sunt făcuți să ne
închidă/ în sumbra entitate a liniștii./ Nestingheriți ne

plimbăm printre zgomotele gândurilor noastre,/ apoi
ne alergăm spiritul printre catrene și decepții vaste./
Cu siguranță a răsărit îți spun,/ e mult prea întuneric
aici să nu fie lumină peste întregul văzduh./ Noi stăm
într-un colț și nu știm dacă avem ochii închiși sau nu;/
E ora la care ni s-a promis că va răsări în locul
însemnat pe cer din veșnicii,/ însa camera asta nu are
nicio fereastră, nici măcar una cu extreme dioptrii.“
În timp, după lecturi mai atente și mai intense din
poezia contemporană, cred că vom vorbi altfel cînd
ne vom întîlni cu noile texte ale Denisei Halangau.

Cam de același nivel poetic sunt și încercările
trimise de Emil Dudău: „Bună ziua, mă numesc
Dudău Emil, am 20 de ani și sunt student la
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu
Hațieganu” Cluj-Napoca, Facultatea de Medicină,
specializarea Medicină Generală, anul 2 de studiu,
absolvent al Colegiului Național „Gheorghe Roșca-
Codreanu” din Bârlad. Vă adresez acest e-mail în
speranța de a primi o părere, un sfat în legătură cu
preocuparea mea de a scrie poezii. În acest scop
atașez câteva dintre poeziile mele. Mulțumesc
anticipat pentru timpul acordat, cu stimă și respect:
„Ninsoare de stele se vede-n apus/ În albul zăpezii
domnind nesupus/ Şi fulgii de stele cu neaua se duc,/
Cu vântul ce-i lasă pe lângă un nuc./ Din nori, din
apus, soarele scapă/ Mici raze de soare ce picură apă/
Din nucu-i zăpadă scurgândă pe drum/ Pe fulgii de
stele ce stropiţi cad acum” – Emil, evident că
răspunsul dat Denisei este valabil și pentru tine. Dacă
vei reuși să citești măcar cei o sută de poeți canonici
români, desemnați în urma unei anchete din România
literară acum o lună în urmă, vom mai putea sta de
vorbă peste vreun an. Până atunci poate îți cauți și un
nume mai „poetic”, cu rezonanță la cititor. În rest,
lectură plăcută!

„Domnule Nicu Sava, îndrăznesc să vă trimit
câteva poezii pentru a fi publicate în revista pe care
cu onoare o conduceți. Aș fi onorată dacă ați
accepta. Atașez un scurt CV și două fotografii. Cu
considerație, Marinela Belu-Capșa”. 

Marinela, dacă ai fi lecturat cu atenție revista, ți-
ai fi dat seama că nu „conduc” nici o revistă, fiind
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doar un simplu colaborator. Versurile tale sunt pline
cu locuri comune și naivități, semn că ești la început
de drum. Iată și textele: „Mă doare timpul tăvălit
peste mine,/ Mă doare bucuria care nu mai vine./ Mă
doare speranța pierdută pe drum,/ Mă doare iubirea
făcută azi scrum./ Mă doare veninul din zâmbetul
tău,/ Mă doare vorbirea cu sensul cel rău./ Mă doare
lucirea din ochiul sașiu,/ Mă doare neștiința de sunt
mort sau viu”

Alt început de text sună astfel: „am pus sufletul
făraș/ și am strâns în el/ toate resturile de sentimente
risipite,/ fărămituri prin colțurile inimii/ rănite de
prea multă viață/ trăită fără tine,/ fără mine,/ doar cu
speranțele –/ patine alunecoase/ când în salturi/ când
în șase/ când în opturi nelegate/ căzute toate/ pe sub
patul neîmplinit/ învelit doar cu visuri/ excitate/ de
play-boy,/ citit pe furiș/ de noi”. – Mai multă atenție
la scris: nu se scrie fărămituri ci firimituri, patine
alunecoase sună pleonastic etc. Ca și celorlalți
corespondenți de mai sus, și ție același sfat: lecturi
serioase din poeții clasici și contemporani.

ANTOLOGIA CURIERULUI ANTOLOGIA CURIERULUI 

Melania CRISTEA
Poem de linia întâi 
vin sărbătorile valuri-valuri
iar oamenii se izbesc de balustradele din mall
unde nimeni nu suportă întunericul și frigul
de parcă  acestea ar fi impedimente în calea vieții

efervescente
sărăcia nu miroase a brazi și  din oceanul de timpi 

poți scade 
starea de simplitate când te-ai lipit de un trunchi 

și  seva lui
ți-a fuzionat cu sângele ca un drog infim 
într-o lume de mutanți deverbalizați 

în acest glob numit astăzi fuzionăm cu avatarurile 
noastre

din suburbii sau cu cele din mansarda 
orașului-cetaceu

nu îmi înghit iluziile/ imperfecțiunea/sufletul volatil
doar le dăruiesc altui ceas fără limbi fără roata morții 
și tu din penumbre cu rudimentele tale de umanism
reașezi ordinea vieții la oraș cu trufia sa spectaculoasă 
nu lași  să mai moară între ferestre etanșe
acel bioritm care ne-a făcut zoon politikon 

și  a monopolizat iluminarea

Malaxor

poetul în împărăția lui cu doctori minus 
și cu mii de oameni depresivi
poetul el acest magnat al timpurilor viitoare
simte jigodiile vieții și acești neica-nimeni 

ai politicii sau ai poeziei
care parvin și acaparează spectrul lumii prezente

într-un veşnic delirium tremens poetul scade factura
vieților trecute și își  învață  corifeii
că Platon nu este vreun grec ce dansează  sirtaki
iar democrația  nu este totuna cu falocrația 
damele au pătruns în aula magna universul 
conspiră și se nasc tot mai multe femei
care conduc avioane sacrifică  bărbații 

și scriu o poezie-manifest
pruncii lor nu semănă cu niciunii pătrund 
în  malaxorul toamnei deja frustrați 

ordinea poetului este ordinea lumii îngerești 
cu buni și mai puțini buni
fideli și mai mult infideli
sfinți  pe de-a întregul sau de-a dreptul malefici
poeții au atacuri de panică la fiecare respiro
și nu își îngăduie unul altuia niciun șah mat

lumea universul acesta flamboaiant poate
exista fără miros de poezie fără ambrozia 

degustată de poeți 
dar nimic nu poate fi mai simplu
decât  un poet lângă o partitură  pentru două mâini 
și lângă starea de rezistență a  culturii
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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.




