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Descoperitorul şi culegătorul a ceea ce el a
numit cea mai frumoasă epopee păstorească din
lume, Mioriţa, Alecu Russo se naşte la Chişinău, la
17 martie 1819, din părinţi cu stare, de vechi rang
boieresc şi va fi trimis de aceştia la învăţătură în
Elveţia şi la Viena. La întoarcerea în ţară, în mai
1837, îşi află familia strămutată cu totul la Iaşi.
Începe a scrie, mai ales sub imboldul Daciei
literare şi a programului ei, afirmat de Mihail
Kogălniceanu la 1840. O altă revistă importantă al
cărei program îl va şi promova în scrierile sale, este
Propăşirea (1844) condusă de Kogălniceanu şi
Alecsandri.

La 11 ianuarie 1846 îi va fi jucată pe scena
teatrului din capitala Moldovei piesa într-un act
Băcalia ambiţioasă (subintitulată: comedie-
vodevil), criticată aspru, dar nu totdeauna aplicat,
de Dimitrie Gusti în săptămîna următoare, în
Albina românească. Reacţia polemică şi de mare
ironie a proaspătului dramaturg nu va întîrzia şi, în
următorul număr al aceleiaşi gazete va publica
Critica criticii, ce constituie prima scriere antumă
a lui Alecu Russo.

Critica criticii se constituie între primele scrieri
teoretice din spaţiul autohton asupra rolului
criticii, asupra stilului etc. Preocupările în acest
domeniu nu se opresc aici.

Cîteva observaţii ale celui înscris de G.
Călinescu în Istoria sa între mesianicii pozitivi, sînt
şi acum de toată stima, multe de o vădită sorginte
maioresciană avant la lettre. Neîncrezător în şansele
afirmării criticii pe motiv că, încă nu avem, nici
putem ave o literatură pînă mai tîrziu, se ridică, în
continuarea programului revistei Propăşirea, în
contra traducţiunilor: „Tălmăciri, imitaţii, cercări,
deşi pline de laudă, nu alcătuieşte o literatură”.

Se arată ironic peste poate în ce-l priveşte pe
măruntul publicist ce a fost D. Gusti, ce a îndrăznit
a-i ataca vodevilul: „Odată cu binele s-a născut şi
răul, odată cu lumina s-a ivit întunericul, adecă
critica, de aceea, de cînd lumea, critica a fost
şchioapă şi oarbă, cînd s-a iscălit D.G.”.

Se arată susţinător al unui teatru cu tematică
naţională, căruia îi afirmă funcţia educativă
însoţită de generalizări artistice: „De lauda este
publicul(ui) că a înţeles că, bun, rău, locul său este
la piese naţionale; dă aplausuri nu numai pentru că
piesele sînt bune, dar pentru că a înţeles, fără însuşi
a-şi da socoteală de ce, că este mai de folos a se
juca pe sţena naţională obiceiurile, năravurile
ştiute în limba noastră, decît traduceri şi obiceiuri
streine, de multe ori tălmăcite într-o limbă zisă
românească, care n-o înţelege nici publicul, nici
actorul, nici tălmaciul, obiceiuri şi năravuri care n-
au nici o asemănare cu a noastre, şi prin urmare
nici pot aduce vreun folos scopului unui teatru,
adecă îmbunătăţirea năravurilor şi educaţia
obştească”.

Russo se enumără pe sine, pe tărîmul literar,
între acei salahori chemaţi a ridica o zidire…….
arhitecţii vor veni mai tîrziu, dacă criticii nu-i vor
spărie cumva… silindu-se a da o mică direcţie
deşteptării publicului şi acelora care au gînd,
talent şi vreme de a scrie… Dă și sfaturi bietului
critic de la Albina românească: „Domnul D.G.
laudă talentul benefițientului și are cuvînt…
Domnul D.G. laudă tot benefițientul de gustoasa
alegere a pieselor și domnul D.G. se încurcă, sau
uită cum a început articolul… pentru un critic
aceasta este o mare greșeală, începutul și sfîrșitul
nu trebuie să se bată în capete… critica, bună, ră,
trebuie să fie logică. Domnul D.G. n-a făcut
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despicarea cuvenită, domnul D.G. a vătămat
logica”.

Cît de maiorescian sună şi cît de aproape se
află de ceea ce a promovat corifeul Junimii, după
mai bine de două decenii, prin direcţia nouă, în
cultura naţională!

„Scopul lor – se referă la salahori – este de a
introduce pe sţena naţională naţionalitate, dramă şi
comedii îmbrăcate în caracterul pămîntului,
vorbind cum vorbim cu toţii cînd sîntem între noi,
fiştecare după treapta lui, iară nu nemţi, franţuji
îmbrăcaţi în haine moldoveneşti şi mîrîind o limbă
care nu-i nici a lor, nici a noastră”. 

Iată ce scrie Titu Maiorescu la 1872: „Noua
direcţie, în deosebire de cea veche şi căzută, se
caracterizează prin simţămînt natural, prin adevăr,
prin înţelegerea ideilor, ce omenirea întreagă le
datoreşte civilizaţiei apusene şi totodată prin
păstrarea şi chiar accentuarea elementului
naţional”. 

Ca un teoretician ce se respectă, Russo dă şi
cîteva repere de urmat în acţiunea critică: „Critica
rareori este cumpenită în lecţii sau în laudă,
dreaptă în judecată şi învăţată… nu-i destul a şti
carte şi a scri, pentru a fi critică… mai trebuie
neapărat giudecata nepărtinitoare, cunoştinţa
lucrurilor, a lumii şi a oamenilor… cunosc mulţi
critici, oameni învăţaţi şi belč profesori, cari la
şcoala inimei omeneşti ar fi la a.b.c.”.

Şi încă un îndemn care şi azi e de înnoită
actualitate: critica, bună, ră, trebuie să fie logică.
De aici şi necesitatea: cînd se scrie o critică sau o
piesă, trebuie cunoştinţa omului de cînd se naşte şi
pînă ce moare.

Nici stilul scrierilor nu este pierdut din vedere:
„Domnul D.G., carele judecă lucrurile şi critică
precum se vede, se face ţenzor stilurilor zicînd că
eşti familiar! Învăţat, literat şi scoborît cu hîrzobul
din ceriu, domnul D.G. socoate că băcalii vorbesc
ca profesorii de Academie şi cinovnicii în stilul
pieselor tălmăcite.

Sinonimitate de cuvinte cam groase este iertat,
dişi în acest prilej există numai în închipuirea
domnului critic; cînd e vorba de bacale şi vorbeşti
cu bacali… după ţigan şi ciocan…”. 

De mare necesitate în actul critic mai este şi să
înţelegi ce critici. În Studie Moldovană publicată la

1851 în foaia ieșeană Zimbrul, ridicîndu-se
împotriva pedantismului, cu o vigoare însoțită de
argumente de aceeași forță, remarcă: „Avem dar o
datorie sfîntă, firească și națională a culege viața
părințască privată; nenorocirea literaturei, pedantă
în silogism, pedantă în condei, pedantă în idei, care
ne îneacă și omoară în țările române închipuirea
subt o ridiculă ingeniozitate a cuvintelor, nu vine
din altă pricină decît din neștiința tradițiilor vieței
strămoșești. De abie născuți la lumină, nu ne uităm
la leagănul copilăriei noastre, am agiuns în halul
poeților, învățaților i teologilor imperiei răsăritene;
sau pentru înțălegirea versificatorilor, gramaticilor
i neologilor moldoveni, ardileni, bucovineni i
bucureșteni suntem Trisotinii și Vadiușii veacului
al 19-le.

Pentru cei ce nu ar înțelege ideea mea, i-aș
întreba cine oare cetește nămolul de poezii ce se
nasc ca muștele vara pe toată ziua?... și cui nu-i
place un cîntec poporal editat de prietinul meu
A…?

…Ne învîrtim într-o dilemă grè; sau sînt poeții
de astăzi pre sublimi pentru noi sau suntem pre
proști pentru acțentele divei armoniei nouă și dar
în tot chipul poeții scriu în dișărt; însă nu așa,
poezia adevărată este și a fost răsuflarea națiilor,
inima popoarălor; fiiștecare nație are organizația
sa; în ace organizație întră limbă, haine, tradiții
istorici sau casnice, obiceiurile care dizvoltesc
plecările bune sau rele, înfibce tăria lor pe un
pămînt și cu înrîurirele sufletești și soțiale să
numește naționalitate. Cei care cîntă latinește,
franțuzește, italienește, inglizește sau macar
chinezește pot plăcè pedanților, dar nu-s poeți
români: Mioara, Naframa, Mihul (balada), Bujor,
Toma lui Moșu, Codreanul vor trăi cît va fi un
român pe lume, iar poeziile D.D… D.D… D.D…
D.D… vor trăi vremea cerșută ca să putrezească un
conț de hîrtie, sau cu mare greutate și cu cheltuială
să treacă de la librăria d-lui Nica la cofetăria lui
Vasîle”. Și concluzionează imperios: „Izvorul
adevăratei literature este aice; dacă aș fi poet și mai
ales poet mitologic, aș edita întîi mitologia
română, care-i frumoasă ca și acea latină sau
greacă, și care nu-i bătrînă și purtată ca o rufă
lepădată, și ar fi înțeleasă de tot omul ce știe numai
românește”. 
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În partea întîi din Cugetările publicate antum în
România literară a lui V. Alecsandri, de la 1855, și
care va fi interzisă după numărul 43 din 3
decembrie 1855, pledează pentru cultivarea limbii
impuse prin tradiție în refuzul fantomelor
latinizanților, italienizanților etc.: „Avem dar o
datorie sfîntă, firească și națională a culege
odoarele vieței părintești. Nenorocirea literaturei,
pedantă în condei, pedantă în forme, pedantă în
idei, care îneacă și omoară în țările românești
dezvoltarea spiritului și a închipuirei, vine din
pricina neștiinței limbei și a tradițiilor părintești;
literatura aceasta nu are rădăcină, nici dă roadă…

Dacă este ca neamul român să aibă și el o limbă
și o literatură, spiritul public va părăsi căile
pedanților și se va îndrepta la izvorul adevărat: la
tradițiile și obiceiurile pămîntului, unde stau
ascunse încă și formele, și stilul; și de aș fi poet, aș
culege mitologia română, care-i frumoasă ca și
aceea latină sau greacă; de aș fi istoric, aș străbate
prin toate bordeiele, să descopăr o amintire sau o
rugină de armă; de aș fi gramatic aș călători pe
toate malurile românești și aș culege limba”.
Remarci care în deschiderea la partea a II-a sunt
rezumate amar-ironic: „Cînd își aruncă cineva
ochii pe ceea ce se cheamă literatura română,
puține și rari producții pot a-i opri cu plăcere;
puține îndestulează mintea și inima: cele multe sînt
copilării, cercări fără formă, a cărora preț stă
numai în costul tipografiei și în încrederea ce au
autorii lor că nu se pot găsi lucruri mai frumoase în
lume”. 

Nu lipsesc observațiile de bun simț privind
înpămîntenirea neologismelor, însoțite de
criticarea adepților unor jargoane în paguba limbii
române: „Nu mai este iertat românilor a grăi
românește, sub osîndă de ignoranță; o mare parte
din acei ce se încerc a scrie și-au dat cuvîntul a
schimonosi ce este, și mulți vroiesc a face o limbă
nouă: cei procopsiți, sub cuvînt că sînt procopsiți
și au idei, cei neînvățați pentru că doresc să pară
învățați; nici unul nu gândește că limbele se fac
prin vreme, prin scrieri bune, după rîndul și spiritul
naționalităților! Adevărat, nevoile nouă cer
mijloace nouă, și ideile nouă au trebuință de
cuvinte nouă, dar nevoia trebuie să le deie la ivală,
să le creeze și să le împămîntenească. Să fim siguri

că unde ne-a trebui un cuvînt, nevoia îl va iscodi,
nu după sistema cutăruia sau a cutăruia, dar după
logica limbei, pe care nu o fac nici învățații, nici
lexicoanele”.

Și pentru o cît mai limpede argumentare a celor
susținute în contra pedantismului, luptă pe care
peste timp o va continua Maiorescu, Junimea și
Convorbirile literare, subiect despre care, prin
comparație cu ultimii, Alecu Russo a scris mult
mai mult, mai pe larg și cu argumente mai
variate... în contra stricătorilor de limbă (G.
Ibrăileanu, Spiritul critic în cultura românească,
1909) propune și cîteva definiții, pentru o mai
bună proprietate a termenilor: „Ce este literatura
de nu chiar expresia vieții unei nații? Înrîurirea
literaturilor, ca să fie dreaptă și legiuită, trebuie să
iasă din gradul civilizației, din aplecarea națională,
din înrîurirea stărei morale, soțiale și politice; toate
aceste elemente trebuie să se înșire delaolaltă.
Cînd un popor moare, puterea literaturei lui este
moartă; rămîne numai o rezervă de idei, care nu
sînt a nici unui popor îndeosebi, ci a omenirei
întregi, fără deosebire de timpuri; iar forma veche
întrebuințată la lucrul nou nu-i alta decît o
giucărie. Cine întrebuințează forma literaturilor
vechi învie poporul acel mort cu gîndul și cu
năravurile lui, căci literatura nu poate fi decît haina
unei ființi”. 

Tot în neostenita luptă în contra stricătorilor de
limbă, în partea a III-a narează participarea la
adunarea de la Blaj din 15 mai 1848, unde
pribegea după înăbușirea mișcării revoluționare
din Moldova, martie același an, și uimirea sa în
fața utilizării unui jargon de neînțeles pentru
majoritatea românilor prezenți: „Într-un ținut al
Ardealului se ivi la 1848 o zi frumoasă pe un cîmp
întins, unde patruzeci mii de români sta să asculte,
sub aripile unui steag în trei colori, cuvîntul
Inteligenției ardelene. Moldoveni și munteni,
pribegi ai tulburărilor din Țări, privea cu bataie de
inimă adunarea, oștită grămadă cîte grămadă, după
satele și ținuturile de unde veniseră oamenii. Un
popor întreg, de același port și de aceeași limbă ca
și a poporului nostru, sta măreț în lumina soarelui,
și printre sucmane se videa amestecate multe
surtuce; aceste surtuce acoperea piepturile
tineritului de frunte ieșit din Blagiu și din școalele
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Ardealului, tinerit cu mare curagiu și mare iubire
de neamul românesc! Multă mirare însufla
pribejilor spectacolul frăției curate între surtuce și
sucmane; frăție nu numai de sînge, dar frăție în trai
și în obiceiuri, și în toate relațiile. Societatea în
Principate, ca toate societățile vechi, este
întemeiată pe nepotriviri, pe interesuri ce se
prigonesc și pe ierarhii; ardelenii, tolerați numai pe
pămîntul ce-l ocupa pînă la 1848, și privind cu
duioșie de peste munți la Țări, adică la Moldova și
Valahia, alcătuea numai o familie, și o familie
patriarhală. Noi, moldovenii, treptați de
întîmplările istoriei, mazili, neamuri, bresle,
gloate, boieri și feciori de boieri, vițe prăpădite în
întunericul descălecărei, nu putem forma o familie
patriarhală ca aceea ardeleană de la 1848. Pribejii
dar, înfățișătorii luptei în Principate, a egalității
drepturilor, iar nu a oamenilor, urmară cu ochii
plini de mirare uimitoare frăția aceasta, și mai că,
într-un minut de înfocare, ar fi dorit să nu se fi
născut feciori de boieri.

În ziua aceea frumoasă un lucru însă lipsea pe
cîmpul Blajului... limba!... Inteligenții, frați și fii ai
miilor de români adunați de pe tribunele Cîmpului
Libertății, nu vorbea românește, și vîntul învietor
al acelei zile mărețe purta deasupra capetelor o
babilonie de cuvinte stropșite și smulse din
latinește pe care bieții români nu le înțelegea
nicidecum, deși le primea ca semne de mîntuire
zicînd: o fi, dar... așa o fi! 

Frații ardeleni se fălesc că au fost deșteptătorii
României și restauratorii limbei; adevărat este că
sistemele limbistice s-au născut în școalele latine
din Ardeal; de acolo, peste munți, ca un puhoi, s-
au revărsat în șesurile noastre și au dat mîna cu
pedantismul moldo-român. Pedantismul moldo-
român, mult mai superfițial, au produs o literatură
fără viață, espusă criticei, și care niciodată nu va
cîștiga dreptul de împămîntenire în sînul unui
neam ce a improvizat minunatele balade (cîntice
bătrînești), culese și scoase la lumină de V.
Alecsandri. Gramaticii ardeleni socotesc că
scăparea și fericirea României stau numai în
sistemele limbistice; de aceea ardelenii s-au
osîndit a se împărți desăvîrșit în două nații: una,
latinească, al doilea, românească; de aceea nici o
carte nu să tipărește în Ardeal care să poată fi cetită

și înțeleasă de toată românimea”.
Bun cunoscător al mișcării literelor din cele trei

Țări românești, în partea a IV-a a Cugetărilor sale
face o judicioasă așezare axiologică a acestora:
„Afară de cărți grele de disertații și de argumente,
Ardealul nu a dat României pînă acum o singură
carte de închipuire și care să răzbată inimele. 

De aceea socotim că literatura română se
împarte astăzi în două școli: una ce își are cuibul în
București, unde se cultivă cu entuziasm toate
sistemele, în orice țipăt discordant se sfîrșesc, în
iune, io, înt etc., al doilea, ce s-ar putè numi
eclectică, are mai mulți partizani în Moldova,
aceasta este școala celor ce doresc mai înainte de
toate a scrie pentru români și românește, și a face
literatură numai din vițele noastre, iar nu din limba
franțezilor, a italienilor și a jargonului neînțeles din
Ardeal.

Neputînd crede că acest jargon va putè învinge
vreodată vestita dreaptă giudecată a românului,
neputînd crede că copiii românilor vor agiunge a
nu se înțelege cu părinții lor, neputînd închipui că
gramaticele vor fi mai tari decît veacurile, că
sistemele vor putè dovedi natura, putem să nu ne
îngrijim de a vedea întronarea a unor din sistemele
ardelene în școalele noastre. Va trece și
ardelenismul, cum au trecut multe alte sisteme
încîlcite, și va rămîne numai românismul! Căci
limbele care se înțeleg numai prin tipar sînt
limbele moarte, și românii sănt încă plini de
viață!” 

România literară a lui Vasile Alecsandri, cum
remarcă și autorul panoramei Iașii și locuitorii lui
la 1840, au luat drept steag de luptă „limba
înțeleasă de la Tisa la țărmurile mărei” și cuvîntul
pedant a fost țintă constantă, nu cu scop de
răzbunare, acele vremi au trecut, ci spune Russo,
este nevoie de a întemeia critica și de a cumpăni
de acum înainte bunătățile scrierilor și tăria
sistemelor. Și precizează de cînd neamul român a
simțit, cum frumos spune, lunecarea limbei din
matca ei: „De pe la 1834, urechile pedantismului
se arata cu vînarea cuvintelor. Un om ce scrie
frumos românește în proză și în versuri, adăpat în
inspirațiile sale de izvoarele și obiceiurile limbei,
deși deprins cu învățătura și cunoștința literaturilor
și a limbilor străine, înseamnă primejdia într-o
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scrisoare ce va rămînè nemuritoare. Acest om,
logofătul Conachi, are neologisme, dar hultuite pe
tulpină românească sau, cum zice singur el, pe
țeapa noastră”.

Și, acribios fiind, criticul de la foaia lui
Alecsandri ține să fixeze și să definească cît mai
clar termenii: „Să tălmăcim dar ce înțelegem prin
pedantism, căci ar fi o mare durere ca românii să-
și închipuiască că pedantismul și învățătura, știința
și erudiția sunt totuna. Pedantismul pentru noi nu
este nici gramaticile ce ar da regule de ortografie și
de țesătură, nu este nici lexicoanele ce ar fi arhiva
limbei, pedantismul nu este nici silința de a
îmbogăți limba cu cuvinte nouă de lipsă, căci am
zis din început că idei, vremi și nevoi nouă cer și
gînduri și cuvinte nouă; pedantismul nu este nici
crederea că limba trebuie a rămînè în limba
hronicarilor – limbă epică, ce își dă mîna cu limba
cîntecelor populare. Știm că veacurile prifac
limbile din epice în sîntetice, din povestioare în
învățătoare, precum anii prefac copilul nebunatic
în omul cu mintea coaptă; dar nici omul, nici
limbile nu cresc într-o zi și nu-și pot schimba firea,
fără a peri sau a nu mai fi. Pedantismul este vroința
de a statornici prin logică gramaticală, cursă din
regulele gramaticei latine, tîlcuirea și forma
cuvintelor vechi și nouă; pedantismul este de a
lega limba noastră de modul declinațiilor unei
limbe străine de noi prin țesătura și regulele ei;
sunetul și forma, pînă și noima, adică sufletul
cuvintelor, este dreptul scriitorilor și a neamului,
marele plămăditor de limbi și de cuvinte, iar nu a
gramaticilor, ce sînt numai arhiviști.

Prin pedantism, și pedantism antiromân,
înțelegem iarăși cercarea de a împărți neamul în
două limbi, cînd dimpotrivă încercările ar trebui
cinstite la înrudirea limbei obștești. Este serios de
a rosti oare că nu se poate scrie în limba țăranilor
și a întreba dacă Schiller și Pascal etc. etc. au scris
în limba populară? Și Schiller și Pascal au scris în
limba populară, însă limba lucrată, înmulțită,
îmblînzită, întinsă și întrebuințată de o mie de
scriitori ce au fost înaintea lui Schiller și Pascal,
încît niciodată germanul sau francezul nu ș-au
perdut mintea din ochi; neînțelegerea între țărani și
Schiller este numai în știință și neștiință, în idei, iar
nu în cuvinte; căci nici la franțezi, nici la nemți,

gramaticii nu au întemeiat gramaticile lor pe
gramaticile străine, nici s-au îngrijit mult din ce
declinație le vin cuvintele și ce ascuțire cer acele
cuvinte; toate idiomele, toate dialectele germane,
celtice, latine, care cu vreme s-au amestecat și
înrudit și au concurat a forma limba francezilor, au
întrodus cîte un cuvînt, cîte o zicătoare; urechea
obștească a prifăcut cuvîntul latin după auzul nou,
a sucit fără regulă hotărîtă cuvîntul celtic sau
german și așa, cu veacurile și cu cărțile, s-a format
limba de astăzi, limba diplomatică, cum ziceau
ungurii la 1848. Pentru noi, dovezile istorice ne
îndeamnă a crede că de bine ce avem norocul de a
fi numai o limbă, pentru că toate spițele noastre s-
au rezumat de una mie de ani într-un singur neam,
nevoia ne-ar fi de a mări, iar nu a schimba, de a ne
uni în limbă, ca și în gînd, iar nu de a ne deosebi,
a adăogi, iar nu a lepăda”.

Și în continuarea expozițiunii, pune în lumină:
„Ce înțelegem prin limba poporală?... Doară luăm
de limbă oarecare alterații a cuvintelor
întrebuințate, dar conjugația, articulul și țesătura
țăranului în cît se osebește de a sapientului?...
Simplicitatea țesăturei române putea să ne deie
nădejdea că osebirea între limba scrisă și limba
zilnică nu ar fi fost niciodată mare. Din nimică
Dumnezeu a zidit lumea; cu cevași, gramaticii
români au agiuns la haos, călărind pe gramaticile
latine. Credem că astăzi, pentru a scrie românește,
nu trebuie gramatici, trebuie rîvnă, idei și
giudecata dreaptă a lucrurilor; după înmulțirea
avuției, gramatianii vor veni și vor zice: cutare a
scris frumos, bine, după rîndul limbei și firea
neamului, și vor zidi gramaticile române, iar nu
latine. Fost-au, mă rog, oameni vrednici ai
românimei, Ureche, Costineștii, Klein, Șincai,
Mitropolitul Dosoftei, Petru Maior etc. etc.? În ce
limbă scria?... În limba poporului? – Ni se pare că
este greșeală; toți aceștia au scris în limba
obștească; de aceea și sînt mari, nemuritori și
vrednici, pentru că toți îi înțeleg, mici și mari,
neștiutori și învățați. Ceea ce pedantismul numește
limba populară e numai o rè deprindere, o osebire
mică de ținuturi și de laturi, dar nu e limba cè
obștească, ce se scrie și se aude pretutindene unde
sînt români: limba aceasta în care se contopesc
toate idiotismile nu se priface cu sisteme latinești”.
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În lupta în contra pedantismului, recunoaște la un
moment dat și cere iertare pentru nevoia în care s-
a aflat de a spune de trei și patru ori tot acele
lucruri și acele idei.

Este adept al criticii operei şi nu a autorului
(situație ce, din păcate, şi astăzi încă se
perpetuează prin foile noastre, cu destulă
consecvenţă), cum precizează în partea a VIII-a
din Cugetările publicate în revista lui Vasile
Alecsandri.

Subliniază totodată că a fost nevoie de a
împrumuta din latină o parte oarecare de termeni,
dar numai „pentru care nu găsim nicidecum
cuvinte în limba românească, cu atît mai puțin ne
este iertat a trage dunga peste 1700 ani, a nu ști
schimbările prin care a trecut limba noastră, a nu
respecta prezintele ei, auzul, eufonia, mai în scurt,
legile gramatice și estetice care s-au învăscut în
limbă”.

Vede în tradiția orală cuprinsă în cîntecele
vechi, în balade, în cărțile bisericești și ale
cronicarilor, tot românismul: „Astă tradiție orală,
neținută în seamă de școale, astă tradiție pe care
este zidită naționalitatea română împrăștietă într-o
minunată asemănare și unire pe toate laturile
românești e limba. Cîtă osebire ar fi între
provințialismurile moldo-ardeleano-române, am
avut și mai avem încă o limbă mai presus, o limbă
cu care ne putem înțelege de laolaltă, moldovanul
cu tisanul, ardeleanul cu craioveanul”. 

Pentru A. Russo, naționalitatea nu stă nici în
gramatică, nici în rădăcine, nici în terminațiile
unei limbi, dar în limba uzuală: „Uităm că
latinismul și neolatinismul au fost un steag politic,
ce nu mai prind loc acum; între români,
moldoveni, și între moldoveni, colaboratorii
României literare sînt singuri ce nu au împus
românilor nici gramatice, nici altă scriire după
iscodirile închipuirei lor; singură Moldova, ca și în
lupta nașterei, a sprijinit tradiția scrisă și tradiția
orală. Este iertat dar Moldovei a cerceta titlurile
necontestate vechi și a cumpăni temeiurile nouă;
este iertat Moldovei, care a pus mai multe pietre la
zidirea veche a naționalităței a se convinge dacă
limbele nouă fac cît limba veche, cît de frumoase
și armonioase sînt ele, dacă substituția lor este
putincioasă, de nevoie, și conformă cu țălul la care

sînt chemate limbele de a fi un organ de înțelegere
nu a unor oameni, dar a oamenilor, și a se
încredința că latinirea, sau franțuzirea, sau
talienirea României vrednicește truzile ce am
putea întrebuința în cercetări și lucruri mai
serioase”.

T. Maiorescu ținea să precizeze, în Contra
școalei Barnuțiu, 1868 (același Barnuțiu e criticat
și de Russo pentru derapajele etimologiste):
„Naționalitatea, dacă acest cuvînt vrea să aibă un
merit și o valoare, nu poate fi un pretext sub care
să se ascundă lenea și barbaria, și ținta noastră în
viitor nu este de a ne păstra numai limba și sîngele
și teritoriul brut, fără altă aspirație mai nobilă. Pe
această treaptă stau și indienii sălbatici din
America, dar de aceea indienii din America
constituie o hoardă și nu o națiune. Limba și
sîngele și teritoriul sînt elemente prețioase ca
mijloc spre un scop mai înalt, și acest scop nu
poate fi altul decît progresul civilizației omenești
prin bunăstare materială și morală potrivită
totdeauna cu gradul culturei unui popor. Dar a
susține mijloacele prin un sistem care nimicește
scopul este cea mai absurdă din toate rătăcirile
politice ce se pot închipui”.

Partea a II-a a Cugetărilor se oprește la
capitolul V, odată cu încetarea apariției foii lui
Alecsandri. Paginile rămase în manuscris vor fi
publicate de A.I. Odobescu în Revista română
(1863), unde citim, între altele: „După socotința
mea, rolul adevăraților învățați ce se vor
îndeletnici cu filologia va fi să se mărginească în
definiția rînduielilor limbei, statornicia sintaxei și
a ortografiii; iar alcătuirea, întrebuințarea,
iscodirea sau dipartarea cuvintelor trebuie să
rămîie proprietatea urechii, a bunei judecăți ale
scriitorilor. Codul limbei nu poate fi mai aspru
decît cele politicești. Cuvîntul, fie slav, fie turc, fie
latin, ce se va români, are drit de împămîntenire și
numai obșteasca frămîntare și nevoia pot să-i deie
indigenatul, iar nu autoritatea fabricanților de
sisteme. Oare elementul fundamental german al
limbei engleze îi necinstit, deși limba englezească
coprinde multe cuvinte franțeze, italiene, latine? 

Oamenii serioși, ce privesc literatura ca
complementul naționalității, sînt datori să se opuie
pohoiului de sisteme cuvîntașe și a combate
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tendenția literaturii cu cuvinte verzi și stacojii ca
frunzele copacilor cînd le-a bătut bruma toamna, în
loc de idei bune... Ideea bună aduce cuvîntul...
deșertăciunea subt cuvinte sturlubatice ce nu se
leagă unul cu altul îi cangrena noastră... Le faux
goût est toujours le faux goût (Gustul îndoielnic
rămîne mereu îndoielnic)!”

Privind încrezător spre vremi mai așezate și
întru folosul limbii românești, dezbărată de
purismele pedantismului, la vremea cînd se va
așeza sintaxa și ortografia nu după placul
fieștecăruia, dar după duhul istoriii și a
originurilor neamului, atunce literatura își va lua
zborul și va fi expresia neamului. Însă, ce va fi și
mai de folos încă, pînă atunce, ar fi să vie în ciuda
pedanților un soi de Pascal, Racine, să scrie în
limba românească fie acea limbă pură sau pe
slavonie în ție, în țio, în țiune, în ciune, o carte de
inimă și de duh român... În acea zi pedanții se vor
șterge ca umbrele, că nimică nu omoară
pedantismul ca o carte frumoasă, simplă, de gust
și de idei.

Reacția în contra apucării literaturii de astăzi
trebui să vie; judecata și gustul se vor isca în ziua
aceea în care vom înțălege că literatura este
pîinea zilnică a unui neam. Visul lui A. Russo se
va materializa odată cu nașterea Societății Junimea
(sfîrșitul lui 1863-începutul lui 1864) și mai ales cu
apariția Convorbirilor literare (1 martie 1867).

Într-o cronică publicată în revista lui
Alecsandri, atenţionează: „Prin critică nu
înţelegem numai aceia care bate fără cruţare
frazeologia, sărăcia ideilor, pedanteria şi
obiceiurile literaturelor străine introduse cu patos
în pămîntul român, dar critica sănătoasă ce
răspîndeşte bunul”.

Și tot aici, vorbind despre poetul Dăscălescu,
aprecia că acesta scrie cum vorbește și ne spune
poveștile și durerile sale, care sînt și a noastre, în
limba ce le-a auzit.

În Contra latinizanților ardeleni, publicată în
Steaua Dunării (1856) face cîteva necesare
precizări: „Naționalitatea și patriotismul nu stau în
numele unora și al altora, nu se slăbesc cu critice
literare și nu se întăresc cu feticismul persoanelor.
Norocire că în Moldova se găsesc critici, adică
oameni carii se uită înapoi, să vadă ce au făcut

pedanții, și se uită înainte, să vadă ce vor mai face
pedanții, și în care rîpă de ridicul se vor arunca”.

Din scrierile postume, importantă în demersul
nostru este Poezia poporală, lucrare care îl va
influența direct pe Alecsandri și care va utiliza
multe dintre ideile afirmate aici de Alecu Russo, în
Poezii poporale. Balade (cîntece bătrînești)
adunate și îndreptate de V. Alecsandri și din care,
în aprilie 1852, publica prima fascicolă.

În prima parte a articolului apărut postum
citim: „Datinile, poveștile, muzica și poezia sînt
arhivele popoarelor. Cu ele se poate oricînd
reconstitui trecutul întunecat. 

Din studiul lor ne vom lămuri despre originea
limbei noastre, de nașterea națiunalității române,
de plecările naturei cu cari este înzestrat poporul,
și de luptele, ce le-au susținut coloniile romane
pîn-a nu se priface în locuitorii de astăzi ai vechei
Dacie.

Între diferitele neamuri răspîndite pe malurile
Dunării, nici unul nu are, ca neamul românesc, o
poezie poporală atît de originală, atît de variată,
atît de frumoasă și atît de strîns unită cu suvenirile
anticității.

Născut din sînge meridional, strămutat de sub
un soare fierbinte într-o țară nouă, neamul român a
păstrat o închipuire fecundă, vie, grațioasă, o
agerime de spirit, care se traduce în mii de cugetări
fine și înțelepte, o simțire adîncă de dragoste
pentru natură și o limbă armonioasă, care esprimă
cu gingășie și totodată cu energie toate aspirările
sufletului, toate iscodirile minții”.

Propune și cîteva definiții ale poeziei poporale:
„...este întîia fază a civilizației unui neam ce se
trezește la lumina vieții, iar cînd acest neam cade
din vechea sa civilizație, poezia poporală devine
paladium al limbei și al obiceiurilor strămoșești.
Pentru noi, ea este și o fază și un paladium”. 

Nu altfel vorbeşte Titu Maiorescu, în Poezii
populare române – cu trimitere la antologia de
folclor adunată şi întocmită de Vasile Alecsandri:
„Însă tocmai aceasta este semnul adevăratei poezii,
şi ne putem explica cum asupra Iliadei, atribuite lui
Homer, s-a născut controversa dacă în adevăr este
compusă de un poet Homer, sau este numai un şir
de balade populare de autori necunoscuţi, într-atît
poetul celei mai frumoase epopee s-a consumat şi
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s-a pierdut fără vreo urmă a individualităţii sale în
lucrarea ce a produs-o”. 

De am pune în paralel textul maiorescian din
articolul mai sus menţionat cu cele afirmate de
Russo vom constata o aproape identică suprapunere
ideatică: „Cu toate aceste, autorii şi publicul «din
societate» s-ar înşela foarte mult cînd ar crede că
simţămîntul naiv al poporului nu este compatibil cu
ideile cele înalte. Lumea se poate aprofunda tot aşa
de bine pe calea inimei ca şi pe calea reflecţiei, şi
din aceea că poporul îşi explică numai simţirile sale
nu rezultă că i-ar lipsi meditaţiunea şi delicateţea în
exprimarea ei. Îndrăznim chiar să credem că mulţi
poeţi de salon ar fi încîntaţi cînd ar putea descoperi
în fantezia d-lor idei cu o umbră numai de
frumuseţea celor populare”.

La creatorii antici de poezie pe care îi consideră
direct legați de limba și obiceiurile românești,
Virgil și Ovid, cum îi grafiază criticul, s-a
adăugat, spune tot aici, un al treilea poet, păstorul
cîmpiilor și al munților noștri, care a produs cea
mai frumoasă epopee din lume: „Miorița”.

Își afirmă și reafirmă admirația pentru geniul
creator al neamului: „Poporul e un mare neolog,
cînd îi face trebuință; el răstoarnă sistemele
învățaților, cînd ele nu sînt întemeiate pe logică, și
își formează o limbă curată, espresivă, armonioasă,
căci îi place armonia. El cată a cuprinde în puține
cuvinte o lume de idei, fiind vorba lungă sărăcia
omului, adică sărăcia gîndului; prin urmare,
tocmai în forma frazelor lui descoperim rudirea
limbei noastre cu limba latină. 

Poporul împarte poeziile sale în cîntice
bătrînești, în cîntice de frunză, doine și hore”.

Se întreabă: „Undi este dar românismul? Unde
să-l caut, pentru ca să-mi fac o idee esactă de
geniul român? Din întîmplare mă primblu într-o zi
printr-un iarmmaroc și deodată mă cred în altă
lume. Văd oameni și haine ce nu văzusem în orașe;
aud o limbă armonioasă, pitorească și cu totul
străină de jargonul cărților. De unde eram la
îndoială dacă românii sînt o națiune sau o colonie
cosmopolită modernă, un soi de Algerie franco-
italiano-grecească, încep a întrevedea adevărul. 

Iată un om cu fizionomia veselă. El intră într-o
colibă de frunze, scoate de sub suman un
instrumînt ce-i zice lăută, și se pune a cînta.

Mulțime de oameni se îndeasă împregiurul lui și îl
ascultă cu dragoste, căci el zice balade
strămoșești!... Ochii-mi se deschid; o naționalitate
întreagă se dezvălește în graiul, în hainele, în tipul
antic, în cînticele acelor oameni”.

Și după seria de exemple din cînticele vechi,
exclamă: „Iată poezie! Iată adevărata literatură, de
care se pot mîndri românii! Fie forma versurilor
uneori defectuoasă, ele îmi par mie poleite cu
razele geniului. Privighitoarea nu e frumoasă, dar
cînticul ei este din rai!”.

Nu altfel încheia Maiorescu O cercetare critică
asupra poeziei române de la 1867: „O critică
serioasă trebuie să arate modelele bune cîte au mai
rămas şi să le distingă de cele rele şi, curăţind
astfel literatura de mulţimea erorilor, să prepare
junei generaţiuni un cîmp liber pentru îndreptare”.

Este adept al principiilor fonetice în ortografie,
chestiune exemplar rezolvată de Maiorescu în
Despre scrierea limbii române (1866). Și aici se
arată încă o dată a fi un demn înaintaș al
junimiștilor în privința limbii, una din preocupările
constante ale convorbiriștilor în perioada de
început.

Junimiştii vor fi cei care vor regăsi limba şi
stilul român, nu mai puţin graţie intervenţiei lui
Maiorescu, un sfert de veac după, la 1881, prin
articolul Neologismele, unde aflăm nu puţine idei
şi îndemnuri ce-l preocupau pe unul din autenticii
precursori maiorescieni, în urmă cu trei decenii.

Iată ce nota aici, printre altele, criticul de la
Convorbiri: „Oricît de importantă este partea curat
fiziologică în formarea primitivă și în articularea
cuvintelor, și oricît de mult s-ar manifesta și aici o
diferențiere a naționalităților, adevărata importanță
a cuvintelor, misiunea lor principală este de a fi
purtătoare de înțeles. Spiritul național al unei limbi
stă mai ales în partea spirituală a acestei limbi, în
înțelesul specific al cuvintelor ei. Dacă ne
întrebăm dar: ar fi bine ca în limba poporului
român cantitatea cuvintelor de origine latină să fie
din ce în ce mai mare?, trebuie să răspundem: ar fi
bine, cu o condițiune: ca și cantitatea înțelesului,
adecă suma de putere intelectuală manifestată prin
cuvinte, să crească în aceeași proporție”.

G. Ibrăileanu, în strălucitul său eseu asupra
Spiritului critic..., precizează: „Curentul acesta
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critic începe cu M. Kogălniceanu, se continuă cu
C. Negruzzi, A. Russo, Alecsandri și se sfîrșește cu
d. Maiorescu – ca să nu citez decît pe corifei, pe
cele cîteva personaje reprezentative care l-au
întrupat. El are ca organe de luptă Dacia literară,
Propăşirea, România literară, Steaua Dunării şi
Convorbiri literare, cît au apărut în Iaşi (adică cît
a fost o cultură „«moldovenească» deosebită; sau
în vremea formării culturii româneşti, care
coincide cu formarea statului român, cu alte
cuvinte, până cînd se desăvîrşeşte cu adevărat
Unirea), revistă care a fost «sora României
literare», cum o numeşte Alecsandri şi pe care
acesta ştia unde s-o aşeze – chiar în biblioteca sa!
– «alături de România literară». Alecsandri,
constatând această înrudire de gradul întâi între
Convorbiri şi România literară – «surori» – şi
recunoscând Convorbirilor «calităţile necesare
unei foi ce ţinteşte a dezvolta gustul frumosului şi
distrage spiritele din rătăcirea politică» (ca şi
Dacia literară, Propăşirea, România literară,
adăogăm noi; vezi «întroducerile» acestor reviste),
e «gata» a le «da mîna cu toată inima». 

Nu e adevărat, dar, că „direcţia nouă” începe de
la 1860 cu V. Alecsandri, cum zice undeva d.
Maiorescu, şi cu atît mai puţin adevărat că
«singura revistă critică ce a avut-o România» au
fost Convorbirile literare, cum zice, aiurea, tot d.
Maiorescu, şi că: «...pentru întîia oară s-a arătat în
Convorbiri o direcţiune critică în contra limbei
obicinuite pe atunci în multe scrieri ale literaturii
române».

Critica voia, pe de o parte, să combată
construcțiunile arbitrare ale filologilor, care, sub
cuvînt de «purificare» întocmeau un vocabular de
termini necunoscuţi românului şi depărtau
vorbirea claselor culte de la izvorul de viaţă al
limbii populare… 

Ceea ce este absolut greșit”.
Și diriguitorul Vieții românești argumentează în

continuare: „Că Moldova luptase mult pentru
ferirea limbii de «construcţiunile arbitrare ale
filologilor» era aşa de cunoscut moldovenilor, încît
Alecsandri, în 1868, constată că: «Tot Moldova,
sărmana, păstrează simţul bun şi gustul estetic în
privirea literaturii»... Tot Moldova, ca mai înainte.

E curios cum d. Maiorescu trece peste aceste

lucruri, cînd Alecsandri, în «scrisorile» sale către d.
I. Negruzzi, chiar de la apariţia Convorbirilor,
pomeneşte necontenit de România literară, ceea ce
va fi făcut şi prin viu grai. Desigur că conducătorii
Junimii cunoşteau pe «sora» mai mare a revistei lor
şi vor fi cetit şi pe A. Russo, în care se găseşte tot
atîta critică cît în toţi ceilalţi critici la un loc şi în mai
multe direcţii decît la toţi. E cu neputinţă ca
Junimea, care a făcut procesul literaturii şi culturii
române, care a vorbit, cu tonul cunoştinţei de cauză,
de vechea direcţie, să nu fi cunoscut literatura şi
direcţia «veche». Stăruinţa cu care Alecsandri
vorbea, în scrisorile sale către junimişti de România
literară, trebuie să-i fi făcut să cetească acea revistă,
dacă nu vor fi cetit-o chiar cînd ea apărea, căci
întemeietorii Junimii erau adolescenţi cultivaţi cînd
apărea România literară, iar această revistă, la care
colaborau scriitorii români de pretutindeni, avea o
mare răspîndire şi un mare răsunet. În Săptămîna
(Amintiri de la „Junimea”), d. Panu, care e dintr-o
generaţie mai tînără, vorbeşte adesea de revistele
mai vechi moldoveneşti.

Că tendinţa şi spiritul Convorbirilor nu au fost
o noutate o mărturiseşte dealtmintrelea şi d.
Maiorescu, cînd zice, cum am văzut, că direcţia
nouă începe cu Alecsandri, de la 1860.

Era imposibil să nu vorbească despre «criticul»
Alecsandri, căci acesta era în Junimea. Ba, d.
Maiorescu mărturiseşte chiar şi influenţa vechii
şcoli critice asupra Junimii; mai mult, mărturiseşte
că Junimea este o continuare a acelei şcoli, cînd ne
spune că:

«V. Alecsandri, prin scrieri şi sfătuiri orale, ne-
a întărit în tendinţa de a ne emancipa limba din
pedantismul filologilor şi de a o primi aşa cum
iese, ca un izvor limpede, din mintea poporului».

Despre felul acelor sfaturi, ne putem face o idee
din sfaturile pe care V. Alecsandri le da, în scrisori
particulare, directorului Convorbirilor, d-lui I.
Negruzzi. O dată îl sfătuieşte să lovească «în ceata
chiloasă a pedanţilor» prin Copiile după natură
(anul 1868); altă dată (acelaşi an), prevede că
Convorbirile vor ajunge o Academie a bunului-
gust. Dar încă mai înainte, în 1868, îl sfătuieşte pe
d. Negruzzi să nu cadă, împreună cu d. Maiorescu
şi Junimea, în «abe-răciuni» şi «elucubrăciuni»,
căci i se părea că Junimea nu se fereşte destul de
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pedantism. Dorinţa lui V. Alecsandri – directorul
României literare şi colaboratorul lui A. Russo –
este «ca reuşita victorioasă a Convorbirilor să fie
cel mai bun răspuns atît la atacurile ardelenilor, cît
si la tăcerea bucureșteană».

Aşadar, după mărturisirea d-lui Maiorescu,
după scrisorile lui Alecsandri, Junimea a fost
sfătuită de Alecsandri. Dar Alecsandri nu era decît
unul dintre reprezentanţii spiritului critic
moldovenesc. Şi, dacă studiem cu atenţie mişcarea
culturală de la 1840 încoace, vedem că iniţiatorul
acestui curent critic e M. Kogâlniceanu, iar
teoreticianul e A. Russo. V.Alecsandri a fost, fără
îndoială, influenţat de aceştia şi în teoriile
lingvistice, poate mai mult decît în privința
literaturii populare, a fost influențat, doctrinizat de
către primul teoretician al teoriei fenomenaliste a
limbii la români, de dușmanul sistematic al
«aberăciunilor și elucrubăciunilor», de A. Russo. Și
cînd Alecsandri da sfaturi, în realitate sfaturile erau
date de vechea școală critică, al cărei teoretician a
fost A. Russo”. 

Este între cele mai frumoase și îndreptățite
cuvinte de recunoștință aduse celui mai important
teoretician din vechea școală critică, școală din
care a purces și direcția Convorbirilor.

Ibrăileanu, în capitolul VI: „Evoluția spiritului
critic, – deosebirile dintre vechea școală critică
moldovenească și Junimea” aduce celui care a
scris Critica criticii un suprem elogiu: „În epoca
dinainte de 1848, în Moldova critică, numai un om
ca A. Russo, cu cultura lui franceză şi liberală
dinainte de 1848 şi de după «1830, anul ce se
numeşte în istorie anul slavei», cu temperamentul
lui entuziast, visător, generos, cu mintea lui largă şi
înţelegătoare, cu firea lui blîndă, unduioasă,
dezmierdătoare, bogată, izvorîtoare de gîndiri şi de
simţiri, a putut deveni reprezentativ”. 

Nici Tudor Vianu nu-i departe de opiniile
exprimate de Ibrăileanu în opul său. Citim în
Scriitori români, capitolul Junimea: „S-a arătat
uneori că astfel de critice nu erau cu totul inedite în
vremea lui Maiorescu și nici înaintea sa. Ceea ce
izbește neapărat ca noutate este numai vehemența
acestei critice, îndreptată asupra întregului orizont
al culturii noastre de atunci și sporită prin talentul
celui care o exercita, prin impresionanta vigoare a

formulărilor sale. Niciodată critica anterioară nu
dăduse expresie unui negativism atît de radical,
pornit dintr-o opoziție atît de violentă. Pentru nici
una din formele mai vechi ale culturii noastre și
pentru nici unul din creatorii lor, nici pentru
Kogălniceanu, nici pentru Russo, Bălcescu sau
Cîrlova, nu găsește Maiorescu vreun cuvînt de
recunoaștere”. Tot în aceste volume, la capitolul:
Mihail Sadoveanu la șaptezecișicinci de ani, Tudor
Vianu încearcă să deceleze filiațiile prozatorului și
se întreabă: „Cine va descurca vreodată firele care
îl leagă pe Sadoveanu de vechea cultură a
Moldovei și a Iașilor? Scriitorul ne-a dat un anumit
ajutor, numind pe învățătorii lui literari: poetul
popular, Ion Neculce, Alecsandri, Russo și
Kogălniceanu, Eminescu și Creangă. Este marea
linie națională și populară a literaturii noastre.
Sinteza literară a urmașului acestor scriitori a
primit în sine inspirația cîntecelor bătrînești,
filtrată adeseori prin interpretarea lui Alecsandri,
oralitatea populară a lui Creangă, conștiința istoriei
țării absorbită din cronica lui Neculce, largile
perspective asupra trecutului național din paginile
profetice ale lui Russo și din comentariile lui
Kogălniceanu, sentimentul eminescian al naturii”.

Este de toată stima felul în care criticii și
scriitorii îl percep pe cel care a scris Piatra-Teiului
(Legendă).

Credem că am adus suficiente argumente în a-l
considera pe scriitorul şi luptătorul revoluţionar de
la ’48, un autentic precursor maiorescian, mai mult
un maiorescian avant la lettre, ce ar fi putut fi unul
dintre membrii cei mai activi ai Societăţii Junimea,
în care corifeul şi-ar fi aflat un veritabil sprijinitor
şi sfetnic, un temeinic cunoscător al problemelor
de limbă şi literatură ce au frămîntat epoca încă
mult timp după plecarea lui Alecu Russo la cei
drepţi, în 5 februarie 1858, la puţin timp după
împlinirea visului unionist. Ultimele cuvinte ale
criticului și scriitorului pașoptist adresate
prietenilor sunt, după cum mărturisește prietenul
de-o viață, V. Alecsandri: Courage, mes amis!
Reveillez la Patrie, si vous voulez que je
m’endorme content (Curaj, prieteni! Deșteptați
patria, dacă vreți să adorm liniștit). 

Alecu Russo își are somnul liniștit în incinta
Bisericii Bărboi din Iași. 
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Gellu DORIAN

CRITICA LITERARĂ AZI

1. Într-o istorie literară cum este cea română,
trecută de la început prin site de tot felul, de la
patriotismul exprimat „literar-axiomatic” de
creatorii entuziaşti şi vizionari, dar înaintea lor de
cronicări, care au încetăţenit ideea că „noi de la Rîm
de tragem”, la cel al Şcolii Ardelene, care a fixat, în
contrapondere cu impunerea regulilor imperiale
dominante în toate domeniile, o origine naţională
dedicată altui imperiu, implicit prin limba vorbită,
identitară, peste una existentă deja aici şi mereu
ascunsă prin tot felul de codexuri şi arhive greu de
descifrat acum, la alte norme de conjuctură, care au
ajustat creaţia literară atît de mult în anumite
perioade istorice, încît canonul impus de Maiorescu
la final de secol XIX a fost ajustat, cu trecerea
timpului, atît de mult sau chiar înlocuit cu reguli
ideologice de împrumut, cu decidenţi de tip
Nikolski, pe numele lui adevărat Boris Grumberg, în
plan administrativ, sau de Mihai Novicov, prin
modelul proletcultist al Institutului de Literatură
„Maxim Gorki” de la Moscova, ori prin idei
năstruşnice de tipul celor enunţate dictatorial de Ion
Vitner, care-l dorea scos pe Eminescu definitiv din
istoria României. Astfel, din punct de vedere estetic,
ceea ce contează în stabilirea unui canon literar într-
o literatură, regulile au fost mereu încălcate, iar
menţinerea canonului impus de Titu Maioreccu, prin
regula „Artă pentru artă”/ „Artă cu tendinţă”, a fost
destul de dificilă. Însă prin critici literari importanţi,
ca Eugen Lovinescu, George Călinescu, Tudor

Vianu, Vladimir Străinu, Nicolae Manolescu,
canonul a fost mereu principalul criteriu de stabilire
a valorii unei opere literare. Mereu se schimbă ceva,
mereu se doreşte o lărgire a arealului din care sunt
recoltate operele de bază/ valoare ale unei literaturi,
pe lîngă cele clasice şi moderne şi cele
contemporane, în formare, în menţinerea unei
continuităţi. Însă intrarea în canon nu se face pe
bază de liste întocmite în urma unor sondaje sau
opinii, unde subiectivismul şi partipriurile
funcţionează afectiv, ci în urma unor priviri
obiective asupra zestrei existente. Ce e valoros este
mereu actual, peren, ce nu, e perisabil, lipsit de
valoare, adică în afara canonului. Însă într-o
literatură, ca de altfel în orice domeniu, există o
zonă gri, de degradeu, unde este loc pentru toată
lumea, şi de unde se pot recolta lucruri de calitate,
dacă privirile sunt bine intenţionate sau nu se
lucrează prin prisma prejudecăţilor.

2. Critica de întîmpinare şi-a pierdut din rolul pe
care l-a avut. Ea nu poate fi făcută de oricine,
oricum. Aici e vorba de diagnosticări exacte, de
„îndrumare axiologică”, de fixare a unui autor sau
opere în parametri estetici exacţi. Acum, din păcate,
se scrie foarte multă „critică literară” sau mai curînd
recenzie, fără a se aplica, în cunoştinţă de cauză,
criteriile care stau la baza criticii literare în general.
Este greu să te orientezi în spaţiul criticii literare
româneşti, unde există foarte mult stufăriş şi opinii
neprofesioniste, mai ales acolo unde critica de
gaşcă, de grup, de promoţie, prezentă în unele
reviste de profil cultural, se face prezentă dimpreună
cu damfurile de tămîiere reciprocă. Importanţii
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1. Cît de actual mai este canonul estetic impus de Titu Maiorescu și perpetuat de marii noștri critici?
2. Care mai este rolul criticii de întîmpinare: și l-a păstrat pe cel de îndrumare axiologică, mai este necesară?
3. Revistele literare patronate de Uniunea Scriitorilor, și nu numai, reușesc să reflecte critic bogăția

aparițiilor editoriale și, totodată, să le diagnosticheze cît mai aproape de valoarea lor literară? 
4. Ce a favorizat diminuarea constantă, după ’89, a spiritului critic, însoțită de retragerea multor critici

foarte activi înainte de Revoluție?
5. Care considerați că ar fi căile de revigorare a criticii, inclusiv a criticii de întîmpinare?
6. Mai are viitor critica literară așa cum s-a afirmat începînd cu Dacia literară a lui Mihail Kogălniceanu?
7. Este critica literară apanajul strict al criticilor literari (deși mai toți criticii nu își refuză practicarea

altor genuri literare, și mulți cu evident succes, precum G. Călinescu, care considera că un critic trebuie să
rateze în mai multe genuri)? Și, în același timp, poeții, generic spus, pot avea spirit critic?

Cassian Maria SPIRIDON
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critici literari de la noi, cei care au creat modelul
cronicii de întîmpinare, nu mai scriu, nu mai sunt
prezenţi în presă. Nu mă refer acum la cele cîteva
nume de referinţă din critica literară românească a
istoriei recente, ci chiar şi la critici care ar putea face
cu simţ de răspundere selecţii şi ar stabili ierarhii în
cadrul unor promoţii aşa cum a făcut regretatul
Laurenţiu Ulici, critici care au abandonat travaliu
sau îl fac sporadic, dezamăgiţi de surogatul
cronicarilor activi şi prost orientaţi, care nu fac
critică literară, ci vagi prezentări de cărţi şi autori
după gustul lor îndoielnic. Critica de întîmpinare
ţine de o direcţie existentă în critica litarară în
general şi este absolut necesară într-o literatură care
şi-a cam pierdut direcţia sau este scăpată de sub
control. Cînd Titu Maiorescu a formulat şi a lansat
canonul său a făcut-o tocmai din această necesitate
de a clasifica literatura existentă pe atunci, în cea
utilă unor momente patriotice, de conjunctusă, de
familie sau grupuri, şi cea adevărată, de valoare
estetică. Or acum, la fel, este nevoie de o minte
lucidă pentru a descîlci avalanşa de creaţii literare
care bat la uşile nemuririi, confundate de unii cu a fi
membru al Uniunii Scriitorilor sau activ într-un
cenaclu local, posesor al unor distincţii, premii sau
diplome de escelenţă date după modelul celor
primite în cadrul festivalului „Cântarea României”.

3. Revistele Uniunii Scriitorilor din România
sunt 9 la număr. Pe lîngă ele mai sunt peste tot în
ţară şi alte reviste de valoare, care apar sub egida
U.S.R. sau chiar de sine stătătoare. Producţia
literară este destul de mare, dacă ar fi să luăm
titlurile ce apar la editurile din România. Evident că
aceste reviste nu acoperă această producţie în
avalanşă. Şi nici nu e cazul să o acopere în
întregime, pentru că unele titluri nu merită. Însă mai
există şi aspectul următor: acela în care sunt trecute
cu vederea autori de reală valoare care fie nu fac
parte din cercurile acelor reviste, fie sunt departe
fizic de aceste cercuri, trăind în provincie, unde, este
adevărat, sunt cîteva reviste care urmăresc
fenomenul literar românesc, dar şi aici sunt alte
cercuri sau grupări care selectează după o anumită
comoditate a cronicarilor. Unele reviste, de
exemplu, scriu despre o carte sau despre un autor,
chiar dacă nu de real interes, de mai multe ori pe an,
lăsînd deoparte autori şi titluri care ar merita

evidenţiate. Priviţi o anchetă de final de an realizată
de o revistă literară importantă şi veţi vedea că
numele autorilor şi cărţilor evidenţiate sunt foarte
restrînse, mereu aceiaşi autori, mereu aceleaşi cărţi,
ceea ce dă impresia de sărăcie a producţiei literare
pe timp de un an, de sărăcie în fond a literaturii
române, care, totuşi, prin gura aceloraşi, ar suferi de
inflaţie de autori, de cărţi, încît nu le mai ajunge
timpul nici să le evidenţieze numele şi titlurile. Şi
acest aspect ţine de o tară de fond a receptării şi
evaluării exacte a producţiei literare într-o perioadă
a istoriei recente, a culturii scrise vii în fond.

4. Comoditatea noului critic literar, prejudecata
care a înlocuit judecata de valoare, renunţarea la
criteriile de valoare, îndepărtatea de canon sau
abuzul canonului prost înţeles. Retragerea după
1990 a unor critici literari importanţi, fie că s-au
apucat de politică, fie că au devenit apolitici sau au
dispărut fizic, tragic (cazurile lui Mircea Scarlat,
Radu G. Ţeposu şi Laurenţiu Ulici) a lăsat un gol
greu de ocupat de altcineva. Ţin minte eforturile
făcute de Nicolae Manolescu la începutul anilor ’90
(ultima cronică literară a scris-o în 1993, la o carte
semnată de poetului Adrian Alui Gheorghe!, iar
mult mai tîrziu, mult după 2000, reluînd rubrica
pentru o scurtă bucată de timp, dînd exemplu, iarăşi,
de cum se scrie o cronică literară, fie şi de o coloană
de revistă) de a găsi un critic literar din promoţiile
tinere, fără succes deplin pînă acum la titularizarea
lui Daniel Cristea-Enache la rubrica sa din
„România literară”. Prin urmare, acest gol este greu
de umplut, iar cronicarii literari existenţi, chiar şi
din garda veche, cum sunt Gheorghe Grigurcu,
consecvent cu sine şi prezent cu cronica cărţii de
poezie, de asemenea Ion Pop şi Irina Petraş, ori, mai
junele, Al. Cistelecan, care face arheologie
cronicărească în arhivele poeziei româneşti,
deocamdată cu poetese, cît şi alţii, cum ar fi, din
formula veche şi grea, Dan Cristea şi Ioan Holban
acoperă anumite spaţii, fără a putea crea o hartă
exactă, ca să nu zic exahaustivă, a poeziei româneşti
contemporane (ca să mă refer doar la receptarea
poeziei). Nu sunt mulţi criticii literari consecvenţi
cu sine şi atenţi la ceea ce se scrie în spaţiul
literaturii române, încît pot fi număraţi pe degetele
de la mîini, printre ei fiind Mircea A. Diaconu,
Vasile Spiridon, Gabriela Gheorghişor, Răzvan
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Voncu, Cosmin Ciotloş, Paul Cernat, Mihai Iovănel
şi încă puţini alţii. Suplinesc cu destulă atenţie acest
domeniu şi unii poeţi, care-şi exersează priceperea şi
în recenzii, care nu fac altceva decît să aducă în
atenţie unele cărţi ale unor confraţi, ceea ce, în unele
cazuri, este de admirat.

5. Greu de spus. Poate că revistele literare
importante din ţară să-şi fixeze cronicarii de bază,
cărora să le impună unele norme de producţie, ca să
zic aşa, care, în timp, ar putea impune unele nume
care acum se risipesc, gratuit, în multe publicaţii de
mai puţină relevanţă din acest punct de vedere. Face
într-un fel acest lucru revista „Apostrof” prin
cronicile, încă nu bine conturate, semnate de
Bogdan Lefter şi revista „Convorbiri literare” prin
cronicile ample semnate de Cristian Livescu. Daniel
Cristea-Enache este deja bine instalat în rubrica sa
de profil din „România literară”. Sfaturi aici nu se
pot da, pentru că rişti să cazi în ridicol, însă atenţia
pe care revistele literare o acordă cronicii literare,
care de cele mai multe ori este înlocuită de articole
cu iz critic diminuat, nu este una consecventă, în
creştere, încît să simţi că în critica literară
românească ar apărea un nou critic literar care să
continuie ceea ce a început Titu Maiorescu şi
urmaşii lui pînă la cel mai important critic literar
postbelic, Nicolae Manolescu, care chiar s-a străduit
vizibil să lase în urmă un cronicar literar de valoare
– şi asta se vede,aşa cum am mai spus, în încrederea
pe care i-a acordat-o lui Daniel Cristea-Enache, care
se ţine serios de a dovedi cu certitudini încrederea ce
i s-a acordat.

6. Programul „Daciei literare” a lui
Kogălniceanu ar trebui reluat şi aplicat punctual, nu
numai pentru a crea culoar criticii literare să se
afirme conform unui program coerent, ci pentru a
reconsolida o schelărie pe un fundament solid, aşa
cum este ADN-ul în consistenţa vitală a unui corp
uman. Viitorul criticii literare constă în viitorul
literaturii române în sine, a creaţiei literare de
valoare, a beletristicii şi poeziei, a dramaturgiei, a
eseului literar, a reportajului litrar, ultimele, specii
pe cale de dispariţie. Artificialitatea de moment a
criticii literare, în cea mai mare parte, prin
receptarea truncheată a producţiei literare româneşti
nu ar da semne de mare viitor în sensul tradiţiei

existente, ci, poate, să nască o nouă paradigmă, care
să se muleze pe o creaţie de tip nou, ce iese mult din
estetic, adică din canon.

7. Am spus şi mai sus că de „critică literară” se
ocupă şi unii poeţi. Unii critici sunt desigur ei înşişi
poeţi (cazul lui Gheorghe Grigurcu!). Unde există
spirit critic e bine să se manifeste, să producă efecte.
Însă efectele pe care le vedem deocamdată sunt cele
în diminuarea, atunci cînd toată lumea se ocupă de
critică literară, actului critic, încît un om cu rigoare
în această profesie, vrînd să se orienteze în ceea ce
profesează, se poate rătăci uşor sau poate abandona,
ocupîndu-se de ceva ce i se pare mai uşor – să scrie
poezie, de exemplu.

2

Ioan LASCU

CRITICA LITERARĂ NU ESTE
APANAJUL EXCLUSIV AL CRITICULUI

Canonul prin care Titu Maiorescu consacra/
impunea primatul esteticului în literatură a dobândit
durată în gândirea teoretică și în practica scrisului.
Critici de referință care i-au urmat lui Maiorescu
precum Eugen Lovinescu, Nicolae Manolescu sau
Gheorghe Grigurcu au formulat argumente, au
dezvoltat teorii – cea mai cunoscută, valabilă și azi
fiind autonomia esteticului în cazul lui Lovinescu,
însumare de idei pentru care au pledat și i-au acordat
întâietate Gh. Grigurcu și N. Manolescu. G.
Călinescu a fost mai rezervat în ce privește gândirea
estetică maioresciană: „Maiorescu nu opera cu
gustul, ci cu simțul atitudinii intelectuale, al limbii,
cu câteva principii mărginite dar sănătoase. Cu asta
a promovat infailibil aproape toate valorile vremii”.
În orice caz, în oricare context istoric, primatul
esteticului, transfigurarea realității prin creația
artistică, sunt concepții acceptabile și aplicabile în
construcția și analiza operei de artă înaintea oricăror
altor teorii literare.

Rolul criticii de întâmpinare pare să se fi restrâns
astăzi. Ca unghiuri și modalități de abordare și
tratament, critica literară s-a diversificat, dar critica
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de întâmpinare nu a dispărut cu totul: sunt mereu
semnalate noile apariții, e adevărat că nu în
totalitate, treabă imposibilă într-o vreme când
producția editorială a sporit sensibil, haotic, greu
controlabil, de câteva ori față de momentul 1990.
Un exemplu de preocupare constantă pentru
semnalarea și analiza cărților noi îl oferă chiar
„Convorbiri literare”, prin cele câteva pagini din
partea a doua a revistei, unde sunt mereu prezenți
critici precum Marius Chelaru și Emilian Marcu.

Revistele literare patronate de Uniunea
Scriitorilor, mai întâi ele, au beneficiat întotdeauna
de colaborarea unor critici de valoare care „reușesc
să reflecte critic bogăția aparițiilor editoriale.” Cât
despre reflectarea „bogăției” de care vorbiți, ea este
evident dificilă tocmai din pricina producției
editoriale mari și felurite de care am pomenit. Nu
cred că revistele literare importante au izbutit
vreodată – cel puțin în ultima jumătate de secol – să
reflecte la modul exhaustiv tot ceea ce se publică. Și
opinez că nici nu e necesar, deoarece cărțile de
valoare scăzută sau nulă nu merită atenția criticii.
Însăși ignorarea lor este un răspuns.

Nu aș vorbi atât de tranșant de „diminuarea
constantă, după ’89, a spiritului critic”. Chiar dacă
așa ar sta lucrurile, ipoteza respectivă nu este ușor
de demonstrat. Cel mai clar argument este acela că
revistele literare (mă gândesc la cele de primă mână
și de reală tradiție, mai ușor de urmărit) publică
pagini întregi de critică literară. Dacă acceptăm o
slăbire a spiritului critic, aș reitera ideea privind
diminuarea criticii de întâmpinare, din motivele deja
amintite. Dintre criticii de odinioară, unii au
îmbătrânit și s-au retras, alții nu mai sunt în viață.
Au apărut însă alții noi, bine pregătiți, dedicați
literaturii actuale, de care nu se auzise până în 1989.
Mă abțin de la nominalizări, dar sunt destui
cunoscuți și valoroși. Consider că este o prejudecată
afirmația, deja învechită, că după 1989 spiritul critic
a s-a diminuat. Putem acorda credit (sau nu) acestei
prezumții numai după o analiză atentă și detaliată a
revistelor literare și a volumelor de critică în
perioada 1990-2020.  Un travaliu deloc ușor...

Căi de revigorare a criticii? Încurajarea și
susținerea criticilor tineri care promit, publicarea lor
în reviste de prestigiu, o mai mare preocupare din
partea editorilor pentru promovarea lor, toleranță,
înțelegere și răbdare din partea comilitonilor mai

experimentați. De asemenea, invitarea acestora la
manifestări literare de anvergură, includerea în
volume colective care să reunească intervențiile din
cadrul respectivelor întruniri: dezbateri, colocvii
naționale, târguri de carte, activități jubiliare etc.

Principiul nr. 1 formulat în „Dacia literară” acum
180 de ani: „să criticăm opera iar nu omul” este la
fel de valabil și în zilele noastre. Din nefericire,
acesta nu este tot timpul respectat, plătitul unor
polițe, ba chiar sarcasme și invective sunt proferate
de unii pretinși critici, cel mai adesea prin publicații
gen „foaia vitelor de pripas”. Criticii probi,
obiectivi, incoruptibili, nu se pretează la asemenea
atitudini. Critica literară este metaliteratură –
materializarea unui demers de explicitare și
valorizare a operelor literare de creație dar și de alte
genuri – și așa cum este necesară „metalimba”,
adică gramatica (descriptivă) a oricărei limbi, tot
astfel este nevoie și de descrierea textelor literare,
mai exact de o poetică.  

Critica literară nu este tabu, ea nu este apanajul
exclusiv al criticilor. Exemplul lui G. Călinescu este
arhicunoscut. Categoric, ești un critic mai bun, cel
care vii cumva din interiorul literaturii, dacă „ai
ratat” – vorba lui Călinescu – mai multe genuri. De
aceea și poeții – nu toți, se înțelege – pot fi și critici
de talent. Iar dacă ne amintim de Paul Valéry (un
poet de referință, nu-i așa?) și de al său concept
lecture-écriture, fiecare cititor poate fi, cel puțin
teoretic, și criticul cărții pe care o citește, recte banal
spus – fiecare poate să-și dea cu părerea, deschis sau
tacit, în forul lui interior. Critica este un act general
implicit, dar, când se face „la vedere”, este un act
special(izat) explicit, de fapt singurul care contează
în evaluarea unei opere, a unui produs artistic.
Critica veridică este aceea care presupune
profesionalism, adică inițiere, pregătire de
specialitate, constanță în exercitare și, bineînțeles, o
deontologie a ei.
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– Sunteţi laureata celei de a V-a ediţii a Premiului
naţional pentru proză „Ion Creangă”, Opera omnia,
2021. Juriul naţional, prezidat de acad. Nicolae
Breban, a votat unanim această opţiune, ceea ce
dovedeşte că – din lista „scurtă” propusă de
organizatori – aţi fost favorită. Cum aţi primit vestea,
pe fondul nefast al pandemiei, care a dat peste cap
multe proiecte, inclusiv scenariul galei de premiere de
la Neamţ?

– Cum vă amintiți, am venit la Piatra Neamţ, ca
nominalizată, chiar de la prima ediție a acestui
premiu, deși eram convinsă că nu eu îl voi lua, când
Nicolae Breban, George Bălăiță (care merita premiul
și pentru pasiunea sa față de Ion Creangă, dar care, din
păcate, a murit puţin înaintea primei ediții), D.R.
Popescu și alți autori valoroși se aflau pe aşa-zisa listă
„scurtă”. Dar mi s-a părut foarte importantă ideea
unui premiu naţional pentru proză, care să ajungă la
nivelul de notorietate al Premiului de Poezie „M.
Eminescu”, de la Botoșani. Deși proza are mult mai
mulți cititori decât poezia („dacă proză nu e, nimic nu
e”, spunea un foarte apreciat editor, moldovean și el),
festivalurile de poezie se țin lanț, iar proza are rar
locul cuvenit pe scenă. Am fost atașată de la început
de ideea premiului pentru proză și, fiind nominalizată
la fiecare dintre ediţii, am continuat să-l urmăresc.
Însă în 2020-21, din cauza pandemiei, a veștilor
proaste care veneau continuu, inclusiv dintr-o zonă
personală (mi-au murit doi prieteni apropiați), nici n-
am știut că mă aflam din nou nominalizată și că juriul
cântărea cine să fie onorat în acest an. Vestea bună am
aflat-o pe stradă, în Bucuresti, și vă închipuiți cât am
fost de bucuroasă.

– Aveţi mai multe premii la activ, între care unul al
revistei Convorbiri literare. În acest evantai, unde se
situează Premiul naţional „Ion Creangă” de la
Neamţ?

– Cele mai multe premii le-am primit pentru

romanul meu încă recent, Fontana di Trevi, dar,
altminteri nu am fost atât de răsfățată pe cât se crede:
am cărți care n-au fost premiate, altele au primit câte
un premiu literar. Cu premii Opera Omnia m-au
onorat doar două reviste culturale, Convorbiri
Literare, și Observator Cultural. Firește, importanța
unui premiu este în mare măsură dependentă de juriul
care îl acordă (în cazul de faţă, la Premiul „Ion
Creangă”, e vorba de personalități, pe care le respect
de multă vreme), precum și de cei care l-au luat
înaintea ta (în cazul acesta, colegi de scris ale căror
cărți le citisem și le admirasem). Mai există un motiv,
nu neapărat ultimul, pentru care mă emoționează
decernarea Premiului Național pentru Proză de la
Neamţ. M-am născut nu departe de aici, sub cerul
Moldovei, și i-am simțit tot timpul lumina, deși l-am
părăsit la vârsta de 4 ani.

– Respectând protocolul dialogurilor de până
acum cu laureaţii acestui premiu, vă întreb: când aţi
auzit de „gânditorul de la Humuleşti”, cum îl numea
Marin Sorescu pe Ion Creangă, şi când aţi început
să-l citiţi? Cum credeţi că a influenţat proza
românească, până azi?

– Am auzit de Ion Creangă pe vremea când „Harap
Alb” mi se părea o poveste foarte lungă, pe care o
ascultam cu sufletul la gură. Am crescut cu poveștile
lui Creangă, de mică. Mi le-a citit la început tatăl meu,
un mare admirator al Moldovei și al lui Creangă. Era
profesor de istorie și fusese director al gimnaziului din
Tg. Ocna, până în 1946, când ne-am mutat cu toată
familia la Pitești. Am avut o memorie foarte bună și-i
știam pe dinafară și pe Creangă, și pe Eminescu,
autorii care pot spune că mi-au „legănat ” copilăria.
Au urmat apoi cărțile lui Călinescu, despre ei, atunci
când încercam să ajung la misterul vieților unor autori
dragi. Așa cum am spus în discursul rostit la
decernare, cred că Ion Creangă nu trebuie cantonat la
vârsta copilăriei, el se cuvine studiat în anii „mari”,
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citit la maturitate, ca depozitar al unei culturi esențiale
și al unui stil rafinat, inimitabil. Cărțile noi despre el
demonstrează că poate fi și trebuie mereu
redescoperit, ca un contemporan al nostru, arta lui
având valențe multiple. Despre cum a influențat proza
românescă, aș lăsa specialiștii să spună, dar mi-
amintesc că Sadoveanu l-a menționat statornic ca pe
un maestru al său. 

– Între 2007-2009, aţi fost membră a juriului
Uniunii Latine, iar în 2013 aţi fost preşedintă de
onoare a premiului Goncourt Românesc. Ce au
reprezentat aceste manifestări, despre care se ştiu
puţine lucruri? Ce părere aveţi despre premiile
literare existente în România?

– Premiul Uniunii Latine se decerna anual unui
scriitor important dintr-una din literaturile de limbă
latină, fiecare literatură având în juriu un reprezentant,
de obicei un scriitor ale cărui cărți fuseseră
nominalizate anterior. Pentru că juriul era alcătuit
numai din scriitori. Acum s-a introdus în Romania
cutuma ca numai specialiștii de literatură, respectiv
criticii, să fie incluşi în jurii, dar din experiența mea,
scriitorii au un simț de percepere al valorii foarte
ridicat și deseori aceeași onestitate ca și criticii
literari. Am avut șansa să fiu astfel colegă cu mari
scriitori, între care portugheza Lidia Jorj, publicată și
la noi, italianul Vicenzo Consolo... Dar cea mai
frumoasă amintire din acel juriu este de atunci când
am reușit să pledez cauza unui scriitor român care a
obținui Premiul Uniunii Latine: acesta a fost D.
Țepeneag, autor care se află și el pe lista scurtă a
Premiului Național de Proză „Ion Creangă”. Premiul
Uniunii Latine însemna susținerea financiară a
traducerii unei cărți a autorului respectiv într-o altă
limbă de origine latină, realizându-se astfel o
comunicare între literaturi și autori. Mi-a părut rău
atunci când premiul respectiv (deci și juriul) a fost
desființat, din lipsă de fonduri, eu aș mai fi avut cred
un an de mandat. Motivele nemulțumirii mele le-am
expus într-o scrisoare (inutilă, de altfel) adresată
directorului de comunicare al Uniunii Latine, în care
spuneam: „După doi ani de prezență în acest juriu, m-
am convins de utilitatea acestui premiu. Sunt o
admiratoare a literaturii anglo-saxone, dar lucrând
cu mai multe edituri din diverse țări (cărțile mele sunt
traduse în 16 limbi), mi-am dat seama de marea
inegalitate dintre numărul cărților traduse din țările
de limbă latină și cele din Statele Unite și Marea
Britanie evident, vorbesc despre cărți comparabile ca

valoare literară.” Cât priveşte Premiul Goncourt –
România, în al cărui juriu am fost în anul înființării
lui, este o frumoasă inițiativă de sprijinire a literaturii
franceze și a învățării limbii respective, având ca
grupuri țintă studenți și masteranzi din mai multe
centre universitare din România. Lectura celor mai
noi romane și munca de echipa în juriul respectiv
constituie un beneficiu educativ deosebit, așa cum
publicitatea respectivului premiu în Franța dă o
imagine mai corectă decât există de obicei, despre
nivelul cultural al României. 

Și fiindcă m-ați întrebat despre premiile din
România, primul lucru pe care vreau să-l spun este că
nu avem un premiu românesc de anvergura Goncourt-
ului, chiar dacă avem autori de valoarea celor astfel
onorați. Importanța unui premiu ține și de durata în
timp a decernării lui. Cred că cele mai vechi premii
din România sunt cele decernate de Uniunea
Scriitorilor. Pentru a asigura onestitatea și stabilitatea
judecăților de valoare, membrii juriului Goncourt sunt
aleși pe viață, un an de zile ei se ocupă doar de lectura
cărților; există și o anume simbolistică, ținând de
eticheta franceză, decizia este luată la un cunoscut
restaurant, mereu același etc. Premiul în sine
înseamnă o sumă derizorie, dar faima lui îi aduce
venituri însemnate autorului, fiindcă editurile scot
imediat tiraje suplimentare, toată lumea vrând să
citească romanul învingătorului. Dar în afară de
Goncourt, cu rezonanță internațională deosebită și cu
mare vechime, mai există o pleiadă de premii bine
cunoscute, și altele mai puțin, dar care toate încearcă
să sprijine literatura prin scriitorii, editurile, și nu în
ultimul rând, prin librăriile Franței. În raport cu
acestea, premiile din România sunt puține și relativ
recente, în raport cu numărul scriitorilor valoroși și al
cărților bune care apar în fiecare an. Nu am fost decât
de patru ori în viața mea într-un juriu (la Uniunea
Scriitorilor, o dată, înainte de 90, o dată în primii ani
90, și de două ori, relativ recent, în juriul premiului
PEN). Este incitant să susții cărțile și autorii buni, de
valoare, este trist când nu reușești să-ți impui
alegerea, dar trebuie să fii solidar cu opțiunea juriului.

– Cineva făcea o paralelă interesantă între
Creangă. autorul Amintirilor, şi Marcel Proust,
pasiunea dvs. din studenţie. Mai citiţi Proust?

– Ha, ha, m-ați prins, nu l-am mai recitit, deși ar
trebui. Am făcut-o fragmentar, doar la ultima reeditare
a „Provizoratului”, când am schimbat (mania mea)
motto-ul ultimei părți a cărții, și l-am ales din Proust. 

1616 CONVORBIRI  LITERARE



– Vă referiţi undeva la începuturile literare.
Spuneţi că v-aţi reprimat pornirile confesionale
timpurii, în scris, din frica indusă de familie, ca nu
cumva aceste pagini să intre în posesia fostei
Securităţi şi să li se dea interpretări tendenţioase. V-
aţi explicat astfel amânarea debutului, care s-a produs
în ianuarie 1971, cu o proză, în revista „Luceafărul”.
Aveaţi 28 de ani! De ce aţi ales modalitatea prozei,
căreia i-aţi rămas fidelă până azi?

– Mi-ați mai ficționalizat un pic şi dvs. biografia,
pe lângă inevitabila mea ficționalizare. Teama să nu
ajungă paginile mele confesive la Securitate era doar
în privința unui posibil jurnal pe care nu l-am ținut
niciodată în vremea comunismului. Dar nu a fost
singurul motiv, rareori un prozator are destul timp și
energie ca să se ocupe și de jurnal, pe lângă proza sa.
Sigur, el face note, însemnări, pe unele le va folosi
mai târziu într-o carte, dar un jurnal cum e cel al lui
Mircea Zaciu, de pildă, e mai greu de susţinut. Am
amânat însă debutul meu literar fiindcă nu eram
convinsă că pot scrie liber, dar și din cauza vieții mele
personale (căsătorie, copil etc.). Nu am ales proza în
mod deliberat, am încercat să fac critică sau istorie
literară, dar n-am nimenit „intrarea”, poate pentru că
nu eram nici destul de dotată pentru aceste domenii.
Așa că proza m-a ales pe mine, m-am trezit pur și
simplu scriind.

– Cumva, proza s-a insinuat ca o preocupare
independentă, faţă de profesia dvs. iniţială de editor,
domeniu în care aţi lucrat peste 25 de ani, din care
ultimii şapte la Editura Cartea Românească. O
profesie care mai mult inhibă, decât animă un scriitor.
De altfel, multe dintre romanele ce vă au ca autoare
sunt în mai multe ediţii succesive, până la cea
„definitivă”... Resimţiţi mereu o exigenţă superioară? 

– De acord cu dvs., munca de editor mai degrabă
inhibă pe aceea de scriitor, ești obligat să citești prea
multă literatură și „ți se ia”. E necesară o mică
schimbare la date: la Cartea Românească am lucrat
doar cinci ani, la Enciclopedică am lucrat 19. S-a spus
că sunt un autor maniac, din cauză că la fiecare
reeditare îmi recitesc cărțile și uneori mai fac
corecturi, de obicei mai tai, pentru că nu vreau să-mi
plictisesc cititorii. Lucrez mult pe text, și cartea mi se
pare mereu perfectibilă. Și tai... Doar nuvela
Întâlnirea am rescris-o, fiindcă am avut șansa să am în
libertate, acces la documente. 

– Primele cărţi: „Drumul egal al fiecărei zile”
(1975), „Dăruiește-ți o zi de vacanță” (1979) şi

„Dimineață pierdută” (1983), cu jocul textual între
memorie şi ficţiune, v-au apropiat de optzecişti. V-a
avantajat această proximitate?

– Eu am fost atom liber, nu m-a avantajat, dar nici
dezavantajat contextul literar. Poate textualismul m-a
influențat scurtă vreme, și nu în modul cel mai fericit
pentru mine; este și acesta unul din motivele pentru
care am rescris, între 2003 și 2007, „Întâlnirea”, o carte
la care am ținut mult. Am debutat în 1975, iar Mircea
Nedelciu, cunoscutul prozator și teoretician optzecist,
a debutat în 1978. Când l-am citit, pe el, pe Gheorghe
Crăciun, care teoretizau și experimentau textualismul,
publicasem deja „Drumul egal...” și „Dăruiește-ți o zi
de vacanță”, iar „Dimineața pierdută”, începută cu
destui ani înainte, mergea spre final. Doar nuvela
„Întâlnirea” a fost, ca să spun așa, a fost
„contemporană” cu proza optzecistă și marcată, cum
spuneți, de experiment. De aceea, m-am întors la ea
după 12 ani, încercând să o aduc mai aproape de felul
meu de a scrie, care în esență, e diferit de al lor. Și
cărțile ulterioare, „Provizorat”, „Fontana di Trevi”, nu
au avut nici o legătură cu acel context care m-a prins și
pe mine în acel l´air du temps al anilor literari 80.

– Citez din cartea „Anii romantici” (2014): „În
dispreţuita perioadă comunistă, valorile erau mai la
locul lor decât acum şi dorinţa de a salva ceva din
demnitatea ta, atât de agresată, era mai intensă,
pentru că era disperată.” Transpare o dezamăgire din
aceste rânduri, cu privire la recunoaşterea valorilor.
Unde credeţi că s-a greşit de s-a ajuns la acest impas?

– Nu știu dacă se putea merge pe alt drum, lucid
privind cum stăteau lucrurile atunci, în ianuarie 90. A
fost o luptă politică intensă, când violentă, când surdă,
de menținere a statutului social al celor ce deținuseră
puterea la nivelul doi și trei al aparatului politic
anterior. Cei care au ajuns la bani, noua valoare a
timpului, nu se preocupau, evident, de morală, cultură
etc. Ciocnirea cu capitalismul și instaurarea banului
pe primul loc au derutat câteva din noile generații.
Profesorii și părinții, de cele mai multe ori cu venituri
modeste, și-au pierdut statutul de modele în fața
tinerilor. Acum societatea este în curs de așezare,
intrarea în UE dă mai multe șanse. Dar celor săraci,
marginalizați, nu li se acordă atenția de care au
nevoie, nici din partea politicienilor, nici din partea
semenilor lor. Pandemia a înrăutățit și ea lucrurile. 

– V-aţi dedicat multă vreme gazetăriei de
atitudine, vreo 13 ani, la una din publicaţiile noastre
cele mai citite şi mai influente după Revoluţie, „22”,
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revistă de analiză politică, editată de GDS (Grupul
pentru Dialog Social). În acest interval, scriitorul a
cedat locul omului din Agora. După 2005, aţi revenit
la pasiunea prozei. Scriitura s-a schimbat, e mai
analitică, mai elaborată, mai dornică de ficţional...
Impresia este că aveţi două perioade distincte de
creaţie, ce credeţi?

– Când am făcut jurnalism și manageriat de presă
nu am scris de loc literatură, și chiar nici nu am citit.
Desigur, am două perioade de creație, prima între
1970 și 1989, a doua între 2001 până azi. Dar cred că
opera mea este foarte unitară ca teme, ca personaje, ca
obsesii.

– N-aş vrea să ignorăm perioada de publicistică
politică. V-aţi dedicat ani preţioşi de viaţă în lupta cu
vechea ideologie marxistă, vinovată de abuzurile din
perioada comunistă. Ce spuneţi acum de revenirea, în
straie recondiţionate, a ceea ce se numeşte neo-
marxism, predispus la ateism şi sterilizarea istoriei?

– Mie nu mi se pare că acum este o revenire la
trecut. În primul rând fiindcă era foarte puțin marxism
real în comunismul pe care l-am prins eu, ca adult, după
anii 70. Marx nu era pe nicăieri în acea societate, am
conspectat doar câteva paragrafe, prin anul II de
facultate, şi adio! A fost o mică tentativă de deschidere
a societății și apoi a urmat o revenire la stalinism,
asociată cu un cult nebunesc al personalității și un
naționalism de paradă, dar mai ales Ceaușescu și Elena!
Acum există generații crescute în acest capitalism
sălbatic, primar, altoit cu reziduuri ale vechiului
comunism, nemulțumite de lumea din jur. Se pot duce
unii spre Marx în mod natural. Sunt și universitari tineri
care îl citesc pe Marx, a cărui operă este de multă
vreme obiect de studiu în lumea academică vestică, o
influență care a venit și la noi. Ateismul este o opțiune
individuală, dar în societatea noastră, biserica și-a
crescut rolul față cel deținut mai înainte. Așa că sunt
curente diferite, unul de agnosticism/ ateism, la o parte
din tineri, dar și un larg curent religios, popular. Acestea
sunt niște observații superficiale, eu nu mă mai ocup de
politică, așa cum făceam când eram la „22”. Am plecat
de acolo în 2005 și de atunci n-am mai făcut nici un
comentariu politic. Nu pot amesteca lucrurile. Cred că
scriitorul trebuie să aibă o neutralitate față de
spectacolul lumii, să evite partizanatul.

– În ce fel v-aţi califica modalitatea de scriitură?
Prin ce vă situaţi în tradiţia romanului românesc şi
unde produceţi ruptura?

– Sinceră să fiu, nu-mi dau seama. Am recunoscut

că m-au influențat Caragiale, Camil Petrescu, George
Călinescu, Eugen Ionescu, dar mai ales scriitorii
străini, Balzac, Tolstoi, Proust, Faulkner. Observați că
sunt numai scriitori, nu scriitoare. Însă nu totdeauna
felul cum scriu eu este apropiat de literatura
scriitorilor pe care îi admir. Și de la început mi-am
interzis să-mi privesc creația literară cu ochii
teoreticianului, cred că e mai sănătos așa. 

– Vorbiţi undeva de curajul scriitorului care, în
epoca apusă, scria „în orb cartea aşa cum o visa el,
fără să aibă certitudinea că va reuşi s-o publice”. Nu
cumva asta este o reţetă valabilă şi azi, pentru opere
durabile?

– Cred că da. Acum, pentru mine, datorită vârstei.
Dar nu știi niciodată dacă o carte începută „îți va ieși”
așa cum o visezi. 

– Vă mai amintiţi de călătoria în Neamţ, din
septembrie 1993, împreună cu Monica Lovinescu şi
Virgil Ierunca, atunci când l-aţi vizitat pe părintele
Cleopa, la Sihăstria? Am promis atunci, la Teatrul
Tineretului, „să nu uităm! să nu uităm împreună!”
Din păcate, boala cea mai dăunătoare a noului
mileniu, mai rea decât covidul, este amnezia. Zic
astea, ştiind că memoria este dimensiunea esenţială a
operei dvs. Ce spuneţi? 

– Îmi amintesc de călătoria din septembrie 1993,
cu Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, dar eu am
mers doar până la Agapia. Într-o mașină erau Monica,
Virgil și Gabriel Liiceanu, cu mașina editurii
Humanitas, ei au avut proiectul acelei călătorii. Iar eu
am mers cu mașina revistei, șoferul nostru având rolul
de „salvator”, fiindcă mașina Humanitas-ului s-a
defectat pe drum. Mi-amintesc că atunci când am
intrat în curtea umbrită, plină de pace, a mănăstirii, m-
am simțit eliberată de toate tensiunile chinuitoare din
care veneam. Mai mi-amintesc și minunata dulceață
de la micul dejun de a doua zi. Păcat că nu l-am
întâlnit pe părintele Cleopa, vă spun drept că atunci
abia auzisem de el. Și acum, că suntem în plin val trei,
nu-mi dă mâna să spun că amnezia este mai rea decât
covidul.

– La ce lucraţi acum? Ce proiecte aveţi? Ce-aţi
scris în perioada pandemiei?

– Proiecte am, dar știu eu ce va ieși din ele? Am
scris niște proze scurte și lucrez la volumul de
memorii „Meserii nerecomandate femeilor”.

31 martie 2021 
Interviu realizat de Cristian LIVESCU
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Pe Ion Pillat îl descopăr prin, deodată, trei
volume: Pe Argeș în sus, Caietul verde și Balcic, prin
anul 1946. Luări în stăpânire, eșalonate, pe spațiul,
totuși, mai multor săptămâni. Primul, în colecția
Biblioteca Pentru Toți, o carte la propriu de buzunar,
din care citesc într-un tren, elev făcând naveta dintr-
un sat ardelean, la un liceu dintr-un centru de județ.
Un sport, la un geam, prin care fac schimb de imagini
dintre două provincii: aievea, și reflectate; unul,
dintre un munte Heniu, din vecinătatea munților
Rodnei, și Negoiul, care, în comunicare cu o „vie” de
lângă un râu al „Doamnei”, dar poate și un Parc, din
Golești, două antene în 48-ul secolului 19, „cu cerul
se atinge”. Un soi de transhumanță. Dar în care și-au
dat mâna pentru o horă de iele, numai în de ele,
circumscriind un teritoriu de intimitate în care țes un
cântec al lor, cu o incantație din trei cicluri de versuri,
toate lucrări de artă, stanțe plecând dinspre formă
spre conținut, dinspre cultură spre natură, în verb
dezmierdat românesc: „Florica”, „Trecutul viu” și
„Bâtrânii”. În ele, cu câteva – nu numai prozodic, ci
și din punctul de vedere al substanței’’, ca „În vie”, cu
versul „Tot mai miroase via… ”, „Biserica lui Horia”,
„Odaia bunicului”, „Cămara de fructe”, „Aci sosi pe
vremuri” – comori. Toate parcă ne-mai-vrând să te
lase din mână, într-o rugă: „Rămâi la noi! Un clopot
din Izvorani mai plânge,/ Și tot aud în urmă: la noi –
la noi – la noi …”. 

Al doilea, într-o ediție pe hârtie fină, verzuie, și o
literă elegantă, pe care, împrumutat, l-am luat cu
mine într-o stațiune cu ape minerale, dintr-un decor
păduros, foarte verde, cu alei în pantă, mărginite din
loc în loc de bănci de lemn, vopsite vesel în alb și
albastru, acompaniate de statuete de zeițe sau muze,
din metal, unele parcă ilustrații la o poezie
„Dansatoarea”, cu versurile pe care tocmai le citești,
printre arbori, pe un fundal de un murmur dintr-un
izvor, invitând la dragoste: „Ca o coloană vie își
îmbracă/ În raze trupul încordat”. După cum versuri

și din alte închinări erosului, de o caligrafie. Ca
„Adormind”: „Ți-ai dezbrăcat de haine ca de-o coajă/
Migdala trupului cu gust amar”; „Odaia ei”: „Pe
canapea rochița rămăsese/ Sculptând molatic trupul
tău de ieri”. Într-un talger de cântar de argint să mai
pui o iactanță, încondeiere pe un ou pascal: „De
Paști”. Și într-o meditație despre destin uman, a
poetului la maturitate, dar și despre drumurile
poeziei, să te lași învăluit prin setul de șase Elegii în
vers liber, o surpriză a întregului, ca după o lectură
din odele lui Horațiu. Pentru o armonizare cu cadrul,
să recitești de mai multe ori, „Păstor de zile negre și
de gânduri”, prima dintre ele: „Elegie în pădure”.
Senzație de sănătate și adâncime. Frumusețe. 

Iar al treilea, cu ilustrație de Maria Pillat-Brateș,
citit, la clipirile stelelor, același an, în preajma
toamnei. Despre un magnet pentru pictori,
Dionisopolis, în care autorul născut în Miorcanii
Dorohoiului, cu fața spre stepele unui barbar Krum,
și-a zidit, să poată cânta marea, zboruri de păsări „ce
țipă prin furtună”, cu „aripi arcuite” spre valuri,
amintirea zeilor greci, sau să vadă, seara, cum din apă
„suie păunii lunii”, o casă, pe care o va pierde odată
cu pământul de sub ea. Din care patru picturi cu
timbre, de sidef și argint, doar ca să alegi cifra
punctelor cardinale, „Balcic biblic”, „Cântecul lui
Ali”, „Pe țărm” și „Cimitir tătăresc”, pe care fără
probleme ai putea să le-nmulțești cu patru, presimți
că vor rămâne, din ani de adolescență, preferințe, pe
o viață. O nimerire în nucleul de foc al unei evoluții
lirice.

*
Ca, la această învăluire, luare în primire în dublu

sens, să se adauge o altă carte de vizită, de zile mari,
a cuiva: intrarea în posesia unui exemplar din
antologia, în două volume, Ion Pillat și Perpessicius,
Antologia poeților de azi, ambele cu un subtitlu:
„Treizeci și cinci de chipuri de Marcel Iancu” –
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indiciu de un gust pentru modern și simetrii, căci cu
tot atâția autori, purtători de un steag, ai poeziei
contemporane, românești, în mers. Între ei vocile
toate mari, ale începutului de miraj interbelic, în
lirică. Un Tudor Arghezi, un Lucian Blaga, un
Bacovia; un Ion Barbu, un Adrian Maniu, un Ion
Vinea; un V. Voiculescu, un Mateiu I. Caragiale, un
Ion Minulescu; un B. Fundoianu, un Octavian Goga,
un Emil Isac, să te mai și oprești.

*
Netrebuind să mai treacă numai încă un an până

când, în 1950, un poet tânăr, prieten, care mi-i dator
cu niște bani dați împrumut, îmi propune un mod de
plată în natură, sub forma unei cărți în trei volume,
ediția de la Editura Fundațiilor Regale, cu opera
completă, apărută în 1944, a lui Ion Pillat. O
excepție, această desfășurare, cu numerotarea
paginilor de la 1 la 845, cum toată pleiada de poeți
cuprinși în respectiva promoție de consacrări, sau
„definitive”, pe hârtie velină vergé, condusă într-un
panteon de un filolog Al. Rosetti, e limitată la câte un
singur glorios tom. Ca în felul acesta să se afle la un
loc – respirând în voie, o, parcă, a unei istorii literare,
devenire – și începuturile parnasiene, puțin și
simboliste, „Casa amintirii”, „Visări păgâne”,
„Eternități de-o clipă”, și regăsirile într-un mai-intim
și afectiv, care sunt „Amăgiri” și „Grădina între
ziduri”; la fel, un experiment de lirism obiectivat și
etnografic, „Satul meu”, și o floare în iconostasul, cu
parfum de ortodoxism, al revistei Gândirea, care-i
„Grădina între ziduri”. În continuare, un „turn” de
șinteză și de referință, volumul „Limpezimi”, nu zidit
ci „urzit”, pentru că în el incluzând și o „Artă
poetică”, unde oficiantul spune: „Vierme de mătase
m-am făcut,/ Fluturul simțindu-l, ce-n aripă/ O să-mi
schimbe brațele de lut”, și o îndrăgostire de un ideal
clasic, ori peisaje idei: pământul Eladei, adieri de
Ciclade, de un Acrocorint, de asfodele și de Helicon,
„Țărm pierdut”, în asociere cu un volum numai din
sonete, „Scutul Minervei” – ca o antichitate, dintr-un
dor cultural, să fie întreagă. În fine, o descoperire în
câmpul formelor poetice, de brevetat, urmând a face,
într-un viitor, o epocă: „Poeme într-un vers”; și,
exercițiu de virtuozități, înaintea unor priviri într-o
oglindă, a unui spirit estet în prag de – fără a o ști –
ieșire din lume, un alt mănunchi de trei volume
frumuseți: „Versuri regăsite”, „Umbra timpului”, și,
replică unui moment de introspecții, care a fost

„Limpezimi”, un punct de sus, „Împlinire”.

*
Pentru ca, prin 1963, când, redactor, de la

înființare, al unei reviste care între punctele unui
program literar are și unul al refacerii legăturii cu
literatura interbelică, dar și unul al raportărilor la
literatura universală, pentru o sincronizare și o
apărare cu ea, propun sau mi se propune – nu-mi
amintesc bine, sau totuna – alcătuirea unei ediții,
pentru o „reconsiderare” critică, de versuri „Ion
Pillat”, cu o privire asupra întregii opere, poate și în
perspectiva unei aniversări, 20 de ani de la moarte,
dar și a, în condițiile unei lărgiri de orizont, din plan
politic, 10 ani de la moartea unui simbol al unor
vremi de interdicții și asprimi, mondial. Și într-un caz
și în altul, cu o experiență de antologator, în curs de
demonstrare, ca traducător dintr-un poet de care el a
știut, fiindcă i-a tradus o poezie, mă refer la volumul
meu Antonio Machado, Poezii și poeme, din 1964.

*
Între argumentele, pledoariile pentru cauză, în

vreo ședință nu încruntată, dar și în șuiete
scriitoricești, unele în București, stând și o publicare
într-un ziar, din Cluj, pe sub ochii cenzurii, dar și ai
unor formatori de opinie, la o rubrică de Condeie noi,
inclusiv cu o notă de recomandare, ca despre un
model de poezie a prezentului, cu încredere în viață,
a unei poezii semnată de un elev de liceu, un fantast
sau moralist, care mai târziu va deveni un regizor de
teatru, preluată din volumul Pe Argeș în sus, doar cu
schimbarea unui cuvânt-două, cu siguranță înlocuirea
lui „Argeș” cu „Someș”. Nu mai țin minte titlul, ar
trebui consultată colecția ziarului pe 1961-1963, sau
ar trebui explorat întregul volum, pentru a o
identifica, în funcție de cum numele râului apare o
singură dată, fără umblat la arhive. Destul că
întâmplarea oferea o dovadă că formula poetică Ion
Pillat în sine nu-și justifica o etichetare de lucru
dăunând formării unui „om nou”, și că, o
avanpremieră, implicit o aprobare a avut loc, într-un
„organ” de propagandă, iată, de partid.

*
Nu-mi amintesc de un contract al meu cu Editura

Pentru Literatură, sau dacă va fi existat așa ceva, dar
o corespondență, un schimb de scrisori, care trec la
intervale Carpații, între mine și doamna Maria Pillat,
văduva poetului, implicată de la început, cu toată
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ființa, în pregătirea acestei reîntoarceri a scriitorului
la cititorii săi, inclusiv printr-o relație directă cu
instituția de stat, situează munca mea de imaginator
al ediției, nu mai târziu de primăvara lui 1963. Dintre
cele pe care am reușit să le păstrez, una, prima, datată
28 decembrie 1963, vorbind despre o semnare de
contract, în ce o privește pe ea, astfel: „Cu editura n-
am făcut încă nici un contract – e vorba pe la 3 martie
să-mi telefoneze”. Scrisoare putând aneantiza un gol,
acesta, eventual, numai temporar. În text și cu această
formulare: „și când vei trece prin București sper să ai
răgazul să mai treci pe la mine”. La care, în legătură
cu acest „mai”, să adaugi faptul că în numărul 6, pe
iunie, 1963, eu voi publica în Steaua nu mai puțin de
7 postume Ion Pillat, o premieră, cea deschizând
grupajul numindu-se „Unui cititor peste veacuri”. Să
presupun că obținute de mine cu prilejul unei prime
vizite a mea într-o casă din strada Ion Țăranu 6, unde
păstrătoarea unui adevărat tezaur de manuscrise
(„Într-adevăr dețin textul tuturor traducerilor soțului
meu”), distinsă artistă plastică, autoare, între cele
două războaie, de poetice „Balcicuri”, printre zeci de
cartoane cu picturi în acuarelă, de flori, mă primește
într-o locuință în care se va fi mutat, după mari
încercări din partea unei politici a lupei de clasă, din
Strada Toamnei (?), într-un salonaș curat și de
distincție, la o masă cu cărți, împreună cu nora ei
Cornelia Pillat, soția lui Dinu Pillat, prozator și
cercetător literar aflat în detenție, condamnat pentru
mulți ani într-un proces politic numit „al rugului
aprins”, mama Monicăi Pillat, care va deveni
profesoară universitară și poetă de mari interiorizări,
la rândul ei. Vizită care, judecând după ritmul în care
sunt pregătite pentru tipar numerele la o revistă
lunară, ar trebui să coboare, (umplutură din belșug)
punctual, în luna mai (1964). 

Scrisoarea conținând, în răspuns la un răvaș al
meu, și un alt pasaj, care să vorbească, indirect, de o
altă componentă a proiectului începând a primi un
contur: în vederea pregătirii pentru începerea lucrului
la studiul „de reconsiderare”, prefața a ceea ce va
urma, în paralel cu o așternere pe lecturi, un asediu
concentric, din cât mai mult din tot ce s-a scris despre
poet, de către oameni care lau cunoscut, cărți nu toate
ușor de găsit, apoi asupra întregii opere, deci și a
volumelor Tradiție și literatură și Portrete lirice, cu
insistență mult pe „Mărturisiri”, o mană cerească
fiind Ion Pillat, mărturii despre om și operă, apărută
în 1946, primită de la sursă – cu o referire la o

descindere documentară, care n-ar fi trebuit să fie
mai târziu de începutul toamnei, același an ‘63, în
teren argeșean: „Îmi pare bine că ai avut o zi
frumoasă pentru trecerea dumitale «pe Argeș în sus»
și că ai putut evoca toate motivele care au inspirat
creația poetică, din acel ciclu”. Când reușesc să văd
(deodată, „pe vremuri”!) un triunghi: castelul (vila)
(?) de la Florica, a înaintașilor 48-iști Brătieni, pe
zidul de la intrare, într-un basorelief antic cu
imaginea cavalerului trac, și interiorul, cu mobile stil,
în unele vitrine și secretaire-uri cu soiuri de semințe,
etichete și soiuri de cereale, pentru că acum, aici,
găzduită o Casă a agronomului, sau o secție a unei
stațiuni pomicole, de Stat, dar vizitez și parcul, unde
într-o denivelare, între arbori bătrâni, pune un fior
cavoul cu „Mormântul bunicului”, în ambianța unei
colonii de greci, refugiați politici, „comuniști”; moșia
și casele Goleștilor, unde e atras printr-un vicleșug și
ucis mișelește, într-un foișor de la poartă, de către
Ipsilanti, Tudor Vladimirescu – și de unde un boier
Constantin, autorul Călătoriei, fermecând cu portul
lui exotic femeile în șaluri de mătase din „Șenbrun”,
parcă încă nu s-a mutat în poemul „Bătrânii”; casa nu
mare, numai cu parter, din Izvorani, care a fost chiar
locuința de vară a familiei Ion Pillat, unde cântărețul
viei mirosind „a tămâios și-a coarnă” e fotografiat nu
odată, dacă nu și pictat. 

Scrisoare având a ridica și un văl de deasupra
unei strategii: planul de a asocia, operei poetice
originale, și traducerile din poeți străini; un chip de a
se sprijini, reciproc, pentru străpungerea unui zid,
luptători fiecare cu nevoie de un sprijin, sub scutul
„unde-s doi puterea crește”. Traducerile, într-un
volum separat, „II”. Deci o apariție prin două
volume. Plan, pe care-l am din plecare, cum s-ar
putea demonstra și prin încă un citat din același răvaș,
ca un răspuns la o solicitare a mea de a mi se trimite
o copie după o scrisoare, din 1924, trimisă de Rainer
Maria Rilke, lui Ion Pillat: „Părerea mea ar fi că
facsimilul (…) ar fi mai indicat într-un volum de
traduceri – după cum îmi scrii că poate s-ar realiza
acest lucru”. 

Idee, în care se va lucra, cu un regret din partea
deținătoarei și a unui proiect, zis „Testament literar”,
acesta gândit la propriu pentru 3 volume, într-o
reeditare la un mod ideal. Un regret, într-o scrisoare
din 29 februarie, în acești termeni, de umbre și
lumini: „Aș dori să văd cât de curând apariția
volumului de versuri pe care dumneata îl proiectaseși
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în 2 volume. Îmi închipui că dacă 3 volume (…) apar
într-un singur volum se va reduce mult din material”.
Dar și cu un avânt din partea antologatorului, acesta
reușind să ducă, prin aceeași lună, la capăt, lucrul la
studiul introductiv, astfel ca textul să poată fi
publicat, întâi, în Steaua, în aprilie, și, într-o scrisoare
din luna mai, să aibă parte de aceste aprecieri: „l-am
citit cu mare plăcere și admirație, pentru felul
documentat și cald cu care este întocmit, și cu
priceperea unui poet față de sufletul altui poet”. Ca și
din partea unui partener în aceeași acțiune, cu
îngrijorările lui: „E o vibrație de caldă intuiție și o
serioasă analiză care readuce în actual lirica și
personalitatea lui Ion Pillat – și îți sunt
recunoscătoare pentru felul în care ai rezolvat-o”.
Aprecieri urmate și de câteva la obiect observații
critice. Într-o următoare scrisoare trimițându-mi-se
lista tuturor traducerilor făcute de poet, iar în alta, din
22 mai, spunându-mi-se că, la editură,
dactilografierea traducerilor, pentru volumul 2, ar fi
„în terminare”. Pentru ca, în 16 octombrie, după o
pauză a verii, cu introducerea: „E mult de când nu
mai știu nimic de dumneata – te-am urmărit însă prin
versurile din Steaua, și cu aceste noutăți: „Fiul meu,
care de câteva luni se bucură de libertate și a aflat cu
mare satisfacție de viitoarea apariție a versurilor
tatălui său și a citit studiul dumitale prefață, ar fi dorit
să te cunoască”, și „Fiul meu și-a recăpătat postul de
cercetător la Institutul de Folklor și Literatură a prof.
Călinescu”, să existe și acest pasaj: „Sunt cam
nedumerită de cum va apărea acuma într-un singur
volum tot materialul care trebuia să formeze trei
volume”, despre o decizie dinspre arbitri de mai de
sus, și o astfel de formulare: „o surpriză cam
neplăcută, dar îmi închipui că nu s-a putut realiza
altfel”. Realizare, unde în egală măsură atât poeziile
originale cât și cele traduse, care trebuiau să-și fie
reciproc avocați, trebuie să plătească, prin ciuntiri din
sumar, un tribut.

Dar, și cu aceste prețuri, ediția într-un singur
volum, care va apărea numai prin iunie 1965, după ce
fusese dată la cules în 25. 08. 1964, iar bunul de tipar
l-a primit în 6.04.1965, într-un tiraj de 12160 de
exemplare, va fi un deosebit succes. Numărând 420
de pagini, din care peste 250 afectate originalelor, cu
selecții din toate volumele și, cu poezia „Menire” în
facsimil, aproape întreagă „Cumpăna dreaptă”, scrisă
între 1941 și 1943; cu traducerile ocupând peste 200
de pagini, și ilustrând câteva mari literaturi: cu toți

modernii nord-americani, nici unul de plan secund;
un imbatabil escadron german Goethe, Schiller,
Hölderlin, Lenau, Stefan George, Hugo von
Hofmansthal, Rilke și Trakl; francezii într-o
glorioasă replică Charles Baudelaire, Mallarmé, Jean
Mauréas, al „Stanțelor”, Francis Jammes, Paul Valery
și Saint-John Perse, din care reușesc să includ întreg
poemul „Anabasis”; din spaniolă Rubén Darío, Juan
Ramón Jiménez și Antonio Machado; și din engleză
Shakespeare, Schelley, Yeats, și, cu întreagă „Țara
pustie”, T.S. Eliot.

Cu un astfel de ecou, în trei scrisori, toate din
1965: „Volumul de poesii văd că se bucură de mare
succes, de la început nu s-a mai găsit prin librării”;
„ca prezentare a reușit mai bine decât credeam – mă
cam speriase bogăția materialului adunat într-un
singur volum, dar mi-am dat seama că realizarea s-a
efectuat estetic destul de satisfăcător”; și această
atitudine critică: „Trebuie să-ți spun cât de
decepționată am fost cu unele din articolele critice
consacrate volumului (…) Nu pot decât să prețuiesc
cu atât mi mult felul cald cu care te-ai aplecat asupra
operei (…) în prefața pe care ai scris-o – și să-ți
mulțumesc pentru înțelegerea și simpatia cu care ai
scris despre firea lui, despre dragostea lui pentru
poesie, despre plenitudinea operei lui originale cât și
a «echivalențelor lirice», de care ceilalți nici nu
pomenesc”; „Volumul Ion Pillat se bucură de mult
succes, și zilele acestea am avut plăcerea să aud de la
televizor versuri de toamnă de el iar luni și joi la
Radio și televiziune va fi iar citit”. Deci un drum,
ceea ce ediția, antologia, studiul meu și-au propus, a
fot deschis. O tăcere a încetat.

Aici putându-și găsi locul o paranteză, pentru o
cozerie despre o potrivire: că prin măsura de
restrângere, a „întregului material”, sau
constrângerea, la un singur volum, nu s-a rostit atât o
reticență dinspre „ideologic” – altfel, acesta, foarte
prezent în faptul că între datul „la cules” și data
apariției se scurg circa 8 luni – cât o punere în acord
cu soluția găsită la Editura Fundațiilor, în fața unui
cantitativ, unde, judecând după felul cum e scris
coloncifrul, cu numerotarea paginilor, în cele trei
volume, cum am mai spus, de la 1 la 845, deci nu
începând fiecare cu cifra 1, simplă rezolvare
tipografică, ele sunt unul singur.

Problema „regimului”, mânuind o armă a ruperii
de trecut, fiind, în cazul dat, una dintr-un cadru mai
general, ca o consecință a felului cum problemele
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sfârșitului războiului de-al doilea mondial s-au
soluționat: a principiului luptei de clasă, când, spre
deosebire de alte cazuri din sfera „reconsiderări”,
după o rărire a unor asprimi, trebuie să se accepte o
excepție: în spațiul unei biografii, omul să fie salvat,
Harap Alb din fântână, de către operă. Biografie sub
cel puțin trei apăsări: autorul, nepot de foști
conducători la vârful vieții politice, liberali; fiu de
moșier moldovean gospodărind și el un conac și
proprietăți, în nord, lângă Prut; și chiar cu implicări,
în viața politică interbelică, a statului burgherzo-
moșieresc, între altele ca parlamentar, în
circumscripție probabil și cu un „Ilie Baciu”, un
„Secretarul primăriei”, o „Baba Vișa”, din „În satul
meu”, volum amintind o „Spoon River Anthology”,
de un Edgar Lee Masters, autor nelipsit dintre poeții
traduși de el. 

Un caz biografic, de înconjurat altfel decât unul al
unui filosof idealist și poet mistic, fost diplomat,
ajungând o clipă chiar ministru, de-o pildă; sau al
unui ermetic, surd la categoriile largi de cititori,
profesând într-o știință pozitivă, matematici
superioare. De aceea, în gândul forțării unei uși, sau
pentru o sugestie de reproș, măsură de precauție, sau
pentru o ferire de o acuză de avarie a spiritului critic,
în aplecarea asupra mirajului afectiv din ciclul
evocărilor argeșene, cu o cădere într-o admirație – în
timpul redactării găsesc cu cale să recurg la o lovitură
de pamflet, alegând, drept jertfă care să poarte întreg
greul, sau ca să bată la ochi, o piositate „Mormântul”,
glosând, plebeu (după un elogiu ferm adus poeziilor
„Odaia bunicului”, în dreptul căreia, în volumul de la
Fundații, notasem pe margine, în creion, inscripție
rămasă până azi, „divină”, și „Ochelarii bunicii”,
pentru „senzația materială a trecerii timpului” și
„sentimentul de evlavie față de cei care ne-au vegheat
primii pași”), astfel: „Nu același lucru se poate spune
despre cealaltă poezie, unde, într-un pasaj cu
inflexiuni de odă, frâna artistică e scăpată din mână,
Pillat, crezând că realizează o generalizare istorică
valabilă, folosind, pentru cel „cununat cu moartea»,
metafora «păstorule de oameni». Într-un asemenea
caz convenția artistică dispare, și bunicul patriarhal,
punct de reper în scurgerea generațiilor, devine dintr-
odată personajul concret istoric, deloc anonim,
exponentul politicii burghezo-moșierești reacționare
care a fost Ion Brătianu”. Ispravă la care, doamna
Maria Pillat se va referi în scrisoarea de după apariția
studiului în revistă, din care am mai citat, prin

cuvintele: „Bineînțeles că unele considerente m-ar fi
putut indispune dar îmi dau seama de necesitățile
vremii”, și pasaj pe care, după ce s-a trecut o punte,
pentru o despărțire de un corp străin, la includerea
prefeței în volumul meu de critică Elogii, din 1965,
„maurul și-a făcut datoria…”, îl voi elimina. Fapt de
asemenea remarcat, într-un răspuns de mulțumire le
primirea volumului, de către cititoarea atentă, într-o
scrisoare din 12 iunie 1968, în acești termeni: „Țin
să-ți mulțumesc pentru volumul Elogii, și să-ți spun
că mi-a făcut mare plăcere să văd că ai rectificat
unele aprecieri în legătură cu familia”.

În aceeași scrisoare, înaintea unei încheieri „cu
expresiunea celor mai bune sentimente”, fiind și
această afirmație: „Îmi pare bine că te vei ocupa iar
de o Ediție Ion Pillat”. Precedată de o alta, din
începutul de an, vorbind de o ediție definitivă: „Fiul
meu ți-a scris acum vreo trei săptămâni – și în
scrisoare era vorba de Ediția Definitivă Ion Pillat pe
care ținem neapărat să o faci dumneata împreună cu
Dinu”. Un proiect în care contribuția acestuia ar fi
constat din „punerea la dispoziție a unei bibliografii
de referințe critice complecte”, care din păcate, din
cauza nici unui impediment de rea voință, nu va
deveni fapt. Mie rămânându-mi să păstrez, ca
îngrijitor de ediție, numai amintirile de mai sus, o
soartă bună având să rezerve împlinirea lui, după o
muncă de ani, doamnei Cornelia Pillat, a cincea parte
din dinastie, sub o formă de patru volume, pe care mi
le va trimite, cu date numai de la sursă, „tabel
sinoptic și cronologic, note, variante”, eșalonată între
1983 și 1988. Autoare de ediție de Opere, care într-o
dedicație pusă pe volumul ultim, al traducerilor, își va
aminti sub forma: „Prețios omagiu poetului și
cercetătorului de poezii care a scuturat praful de pe
uitatele «tălmăciri» ale lui Ion Pillat”.

Neimplicarea mea, după involuntare amânări,
într-o acțiune nouă editorială Ion Pillat, n-a însemnat,
evident, (câtuși de puțin) o despărțire de (îndepărtare
de o dragoste pentru) opera lui. Într-o scrisoare din
1968 (…?), doamna Maria Pillat, putând să mă
felicite pentru ducerea la capăt, o urgență de care mă
achit nu ușor, a unei alte ediții de reconsiderare a unei
operei poetice. A unui – act, până la un punct, similar
– prieten al său, aproape alter ego, într-o anumită
măsură frate, cu un volum Destin, de destin,
întemnițat pentru idei religioase și scris, într-o
dezinteresare de sarcini stând în fața unei „literaturi
noi”, sonete: V. Voiculescu. 
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Când s-au împlinit 20 de ani de la moarte exact,
deci puțin după încheierea studiului, pe care îl
intitulasem „Un virtuos al emoției…”, am scris un
articol de evocare „Poet și cărturar”; când s-au
împlinit 25 de ani, și, într-un climat mai posibil,
oaspete de familie, dar și al unor autorități culturale,
scriitori, la Miorcani, și când Dinu era și el prezent,
putându-se recomanda, ca un personaj din Sthendal,
Ferrante Pala, într-un film, „homme libre”,
întâmpinat, într-o mașină cu care intrăm pe poarta
micului conac devenit între timp spital comunal, de
către săteni înșirați pe o parte și alta a unei alei, cu
pălăriile ridicate, emoționat, prin înserare, ca un
melancolic boier reîntors de prin străini, sau după o
lungă absență, l-am evocat într-un scurt text
„Sărbătoare la …”; când se vor împlini 80 de ani de
la naștere, voi scrie un articol recapitulativ
„Recitindu-l pe Ion Pillat”, în care am această frază,
de regăsiri: „De la juvenila În catedrală, scrisă în
1906, până la volumul… lumină”; când s-a tipărit la
București o traducere în limba greacă din versurile
lui, în 1981, mi s-a cerut, și am scris eu prefața, într-
o bucurie, un articol cu titlul „Cu Ion Pillat în
Grecia”; când m-am angajat într-o lucrare grea, de
transpunere în românește a operei complete a lui
Saint-John Perse, am amânat vreo 40 de ani
procedarea și la încercarea unei echivalări a poemului
„Anabase”, pe care el îl tradusese, un moment literar
de referință, în 1922, pe motiv că este transpus într-o
limbă românească la cote de neatins; când
întâmplător am găsit la un anticariat un volum frumos
de versuri, în franceză, a poetei Anna de Noailles,
prietenă cu Proust și Paul Valery, purtând o dedicație
în cerneală către el, în care-i mulțumește „din toată
inima pentru prietenia literară”, mi-am zis că
exemplarul a ajuns la mine nu întâmplător – nu l-am
găsit, ci m-a găsit. 

Și vor fi și două evocări în versuri. Un poem, scris
în drumul din Cluj la Miorcani, până în Botoșani, în
tren, din 12 părți a câte două strofe, ca din volumul În
satul meu, ultima încheind aventura, privindu-se într-
o oglindă, astfel : 

„Ion Pillat, în bronz s-a-ntors acasă.
Plopi, ulmi și paltini, avocați buni i-s.
Ca doisprezece-apostoli stați la masă,
Poeme-n două strofe, de transcris”. 

Și o poezie cu subtitlul „In memoriam”, scrisă în

„noiembrie 1972”, cu mers pe jos, prin Insula Cos, de
la platanul lui Hippocrat la templul zeului Asklepios,
într-o dimineață, înaintea luării unui avion de
întoarcere în Atena, auzind peste un braț de mare
cântece de cocoși, venind din Turcia. În semn de un
prinos, sfârșindu-se cu aceste două strofe, să spui
parodice, de la neofit la neofit:

„Un rug de portocali pe rod, sub focul
Țâșnit din Halicarnas îți aprind.
Tămăduim cât stă-n puteri: știi, locul,
De mii de ani, și el e suferind.

Ci de crezut eu cred. Cu prețul sfadei 
De rime-arhee, scut stau, neclintit.
Sticlească, dar, coloanele Eladei,
O clipă, pentru neofitul scit!”.

Iar când se vor împlini 50 de ani de la dispariția
lui, voi scrie mai scrie un articol, „In memoriam Ion
Pillat”. În momentul când închei această înșiruire
realizând, sau descoperind, că articolele în număr de
cinci au fost reluate, la intervale, în 5 cărți, Elogii
(1958), False proze (1972), Flori din cuvinte (1980),
Efigii (1989) și Expo 99 (999), cum s-ar fi însemnat
un drum cu tărâțe, într-un basm.

*
Un fapt, să nu-l uit, fiind și întâmplarea că la o

recepție de la ambasada României din Paris, aflându-
mă în Franța în așteptarea unei delegații de scriitori
din care urma să fac și eu parte, cred că de 1 mai, în
anul 1968, la care erau invitați și români din diaspora,
când se nimerește să mă aflu cot în cot, în dreptul
unei mese, cu un ins între două vârste, zvelt, smead,
cu mustăcioară neagră, ciocnind, lângă o pralină, un
pahar de Cotnar, el recomandându-mi-se, nu mai țin
minte numele de botez: Pillat. Surpriză, pe care o
primesc cu un fior, fiindcă omul semănând ca două
picături de apă cu fotografia unui Ion Pillat din
tinerețe, făcută în grădina Luxembourg. Eu
spunându-i că seamănă izbitor cu acesta, iar el
răspunzându-mi că îi este frate! Ca după câteva
cuvinte de exuberanță, între care și despre ediție, să
fie de acord, după o clipă de gândire sub un surâs, cu
propunerea mea, să ne vedem mâine, pentru o
discuție fie și pentru un sfert de ceas, poate am cu
mine și cartea, alegem podul Mirabeau („Sous le pont
Mirabeau coule la Seine”), promisiune care nu va
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mai fi îndeplinită. Să mai precizez că nu am dat
niciodată peste vreo referire, în tot ce am citit, despre
existența lui. Și că nici nu s-a întâmplat să-mi
amintesc să pun vreodată o întrebare, cuiva din
familia Pillat, despre el. Încât să mă întreb dacă
recepția de la Ambasada României a chiar existat.

*
În aceeași perioadă, având parte și de o altă

făcătură (ispravă) a unui spiriduș dintr-o Noapte de
vară, produsă cu vreo 10 zile mai înainte, când
făceam parte dintr-o altă delegație decât cea pe care o
așteptam, parlamentară, în orașul lumină. Dăduseră
peste mine mai multe noroace, la pachet, după
crearea unor relații de deschidere, într-un climat de
dezgheț, între țări din Est și din Vest, fiindcă în
intervalul scurs am putut să am o întâlnire, să-i duc o
scrisoare din țară, să ne cunoaștem, cu Emil Cioran;
și pe neașteptate să pot fi spectator, vreo trei zile, la
un Festival Internațional de poezie, unde între invitați
se număra și italianul Eugenio Montale. Deputăția
românească fiind condusă de academicianul Ilie
Murgulescu, ministrul Învățământului, în ajunul unei
importante vizite de stat, a președintelui Charles de
Gaulle, în România. În programul nostru, de felurite
întâlniri, figurând – după o ceremonie la Arcul de
Triumf, unde s-a semnat în cartea de onoare – și două
puncte care au o legătură, în grade diferite, cu viața și
opera poetului cu o licență în drept, de care eu nici nu
mă despărțisem bine, ca pledant, sau care în 1919, la
Conferința de pace de la Trianon, a jucat un rol ca
secretar al delegației ardelene condusă de Al. Vaida
Voievod. O vizită, să-i spui ședință de schimb
experiență, la palatul Adunării Naționale, unde un
tânăr Chabane Delmasse, președinte, și viitor
președinte al Franței, care, închinând cu noi
șampanie, una adevărată, are, într-un cuvânt cald, de
salut, o strofă din Vasile Alecsandri. Și una la
Ministerul Afacerilor străine. Aici întâmplarea făcând
să fim primiți în fostul birou, ni se spune, cum o
mână i-ar întinde sufletului meu un trandafir, fostului
secretar general, sau director general al politicii
externe a Franței, în deceniul 4, până în 1940, Louis
Léger, alias poetul Saint-John Perse. O încăpere ca un
salon, pe un perete cu un mare tapet oriental, din care
eu dețin o fotografie cu întreaga delegație, unde Ion
Pillat, venit să-i înmâneze autorului ascuns sub un
pseudonim traducerea poemului „Anabase”, într-o
ediție de lux, a beneficiat, cum se știe, de acordarea

unei întrevederi, despre care, într-o carte, se
relatează: „La început francezul îl întâmpină cu
răceală. Dar se prinseră să discute despre comuna lor
pasiune. Și secretarul general uită locul și timpul,
goni grijile complicațiilor europene, literatura se
substitui diplomației. Vreme de două ore, lucrările de
la Quai d’Orsay fură suspendate, pentrucă doi poeți
vorbeau despre poezie”.

*
Dacă lucrul la o nouă ediție, cu Dinu Pillat, prin

1968, ar fi avut loc – Mihail Șora spunea, cum sunt
avertizat într-o scrisoare penultimă, din același an, că
„trebuie să aibă planul până în până în 1 martie dacă
vrem să apară în 1969” – eu urma să scriu studiul
introductiv, iar el să se ocupe de aparatul critic. Mi-
am spus adesea, împotriva unui regret, că el l-ar fi
putut scrie mai bine. L-am întâlnit ultima dată, în
prag de seară, în prezența soției lui, doamna Cornelia
(Nelii), cu care este fotografiat, amândoi tineri, pe
coperta unei cărți, de scrisori, din 2008, ediție
îngrijită de Monica Pillat, Biruința unei iubiri, parcă
întâmplător, ultima dată, într-o biserică mică,
monument istoric, la care coborai un taluz, din
vecinătatea podului peste Dâmbovița, cum vii
dinspre strada Doctor Staicovici, a casei lui V.
Voiculescu, spre Calea Victoriei, unde, la intrare,
aprindeau lumânări.

Soarta vrând să am doar un singur studiu, dacă
studiu, dacă „studiu”, al meu, despre Ion Pillat. Cum
s-a vrut: un document în primul rând de timp. Cu
care, revăzându-l, la vreo peste zece ani de la
absolvirea în 1953 a Universității din Cluj, m-am
hotărât să mă înscriu, probabil și cu gândul că prin
părinți autorul „Cumpenei drepte” a refăcut, pe cont
propriu, Unirea mică, din 1859, în raport cu cea
Mare, din 1918 – pentru un examen de licență, la
Universitatea „Al.I. Cuza”, din Iași; în același an
1965. Altă amintire și o altă poveste. 

Ion Pillat, poet, traducător și eseist, de la a cărui
naștere se împlinesc 130 de ani. 
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Antologiile de autor Întoarcere (1928) și Pasărea
de lut (1934), precum și edițiile revăzute și adăugite
ale volumelor Pe Argeș în sus (1936) și Caietul verde
(1936) indică, prin compararea cuprinsurilor lor cu
cele ale volumelor inițiale, înclinația lui Ion Pillat nu
atât spre reeditarea narcisistă a propriei creații, cât
spre jonglarea continuă cu poezii și cicluri, în
încercarea de a găsi pentru fiecare locul perfect,
niciodată eminamente cronologic, în considerabila
materie poetică ce se adunase în cele două-trei
decenii de activitate literară. 

Aceeași căutare a desăvârșitei potriviri, dublată
de această dată și de asumarea deplină a pozei poetice
de tinerețe, îl determină, pe la sfârșitul anilor ’30, să
se gândească la o nouă ediție, definitivă, a culegerii
Întoarcere, cuprinzând majoritatea poeziilor de
început din primele sale patru volume scrise între
1906-1919: Visări păgâne, Eternități de-o clipă,
Amăgiri și Grădina între ziduri. La acestea adăugase
deja din 1928 ciclul Casa Amintirii, întrucât volumul
proiectat cu acest titlu încă din 19121 nu mai apucase
să fie tipărit ca atare. Pentru noua ediție a Întoarcerii,
poetul așterne pe hârtie un plan amănunțit2, cu un
cuprins aproape dublat față de prima ediție, plan datat
„Miorcani, 12 august 1939”. Alcătuirea tablei de
materii, ce însuma 153 de poezii dispuse cronologic,
îl va fi împins spre o plonjare în trecut, rememorarea
începuturilor sale poetice fiind necesară pentru
ordonarea textelor, adesea inter-schimbate și
distribuite diferit până atunci. La un moment dat, în
procesul acesta al regândirii unei antologii
cuprinzând versurile de tinerețe, hotărăște ca titlul
volumului să devină pur și simplu Întâile Poezii3,
încolțindu-i în minte din acel moment și ideea unui
plan pentru editarea operelor sale complete. Cărturar
și bibliofil notoriu, avusese în mână, în nenumărate
rânduri, ediții din clasici francezi, apărute în
„Bibliothèque de la Pléiade”, sau din cei germani,

tipărite la „Insel Verlag”, așadar era familiarizat cu
modul de alcătuire, formatul, detaliile, până și cu
noțiunile tehnice și tipul de hârtie care s-ar fi pretat
unui asemenea proiect. 

În același an, în colecția „Scriitori români
moderni” a Fundației pentru Literatură și Artă
„Regele Carol II”, apăruseră primele două volume
din operele complete (poezii și teatru) ale fostului său
mentor Alexandru Macedonski, ediție critică, cu
studiu introductiv, note și variante semnate de Tudor
Vianu. El însuși fiind un perfecționist, va fi existat o
dorință tainică de a-și vedea creația aidoma ordonată,
explicată, disecată și comentată, de vreme ce
testamentul literar din toamna lui 1943 înregistrează
dispoziția lăsată fiului, de a întocmi ediția operelor
sale complete, după modelul Macedonski-Vianu.

Ideea pritocită peste iarnă este pusă în aplicare în
primăvara anului următor, la 9 aprilie 1940, pe
versoul unei invitații cartonate, poetul schițând un
prim plan al operelor sale complete, proiectat în 8
volume4. Poezia originală însuma patru volume, însă,
cum se va vedea, aceasta nu urma o ordine strict
cronologică (decât după o anumită dată), ci mai
degrabă una a receptării operei, primele sale volume,
care nu îi aduseseră consacrarea, fiind puse oarecum
la index. De asemenea, poezia originală era curios
scindată între primele trei volume și ultimul, cel de-
al optulea. Traducerile erau repartizate în două
volume, iar proza, în alte două, după cum urmează:

„Ion Pillat, OPERE COMPLECTE, 9/IV/1940
POEZIE ORIGINALĂ
Vol. I Pe Argeș în sus, Satul meu, Biserică de

altădată, Limpezimi
Vol. II Caietul verde, Scutul Minervei, Poeme

într-un vers, Țărm pierdut, Balcic și Umbra timpului
Vol. III Opera de tinerețe: Casa amintirii, Visări

păgâne, Eternități de-o clipă, Amăgiri, Grădina între
ziduri, Poeme în proză (Povestea celui din urmă
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sfânt. Iubita de zăpadă. Lanterna magică) Anexe,
note și variante

TRADUCERI
Vol. IV Tălmăciri: Poezii de Georg Trakl, Poezii

[alese] din Francis Jammes, Stanțe din Jean Moréas,
Țara Pustie urmată de Animula, Marina și Drumul
Magilor de T.S. Eliot, Poezii din Baudelaire, Din
poezia germană etc.

Vol. V Tălmăciri: Cornetul5 (R.M. Rilke),
Panama-Kanal (Yvan Goll), Centaurul și Bacanta
(Maurice de Guérin), Anabasis și Amitié du Prince
(St.-J. Perse), Îngerul a vestit pe Maria (Paul
Claudel) etc.

PROZĂ-ESSAY
Vol. VI Portrete lirice (la care se adaugă studiile

despre La Fontaine, Racine, Ronsard etc.)
Vol. VII Tradiție și literatură. Pentru «Pagini

alese» din clasicii noștri etc.
POEZIE
Vol. VIII Împlinire etc.”6

La numai câteva zile distanță, mai exact între 12-
14 aprilie 1940, Ion Pillat alcătuiește un nou plan al
operei sale7, de data aceasta în numai două volume,
întrucât se concentrează numai pe poezia originală,
eliminând traducerile și textele în proză. Deși
intitulate „opere complete”, numai astfel nu puteau fi
denumite, de vreme ce poetul renunță integral la
creația de tinerețe (fie ele volume de versuri sau
poeme în proză), rezumându-se, de fapt, numai la
primele două volume din planul anterior. Este
limpede și totodată curios că, mai mult sau mai puțin
conștient, poetul matur își considera întreaga fază
pariziană, fără să mai vorbim de primele încercări
românești, drept „inferioare cu mult ca realizare”,
după cum va nota în propriile Mărturisiri. Noutatea
în acest proiect din primăvara anului 1940 este că
sunt enumerate titlurile și ordinea tuturor poeziilor
reținute din volumele selecționate, în final fiind
trecut și numărul total al acestora: 207 în primul
volum și 288 în al doilea. Pe ultima filă a
manuscrisului, Ion Pillat pusese pe hârtie și
lămuririle ce ar fi trebuit tipărite la sfârșitul
volumelor. „La volumul I: Acest volum, întâiul din
Opere complecte, cuprinde materia cărților Pe Argeș
în sus, Satul meu, Biserică de altădată și Limpezimi,
mai puțin traducerile, dar la care se adaugă poeziile
Trei îngeri, Hellada, Unei amfore, Poruncă și Seară
la Miorcani din Grădina între ziduri. La volumul II:
Acest volum, al doilea din Opere complecte,

cuprinde materia cărților Caietul verde, Scutul
Minervei, Poeme într-un vers, Țărm pierdut, Balcic și
Umbra Timpului, mai puțin traducerile, la care se
adaugă poezia Sâni și 27 Poeme într-un vers
nepublicate în volum.”8 Așadar, în acel moment, Ion
Pillat era tentat să renunțe complet la creația din
tinerețe.

Ni-l imaginăm asamblând și dezasamblând poezii
și cicluri întreaga vară și toamnă ale acelui an, dar și
interesându-se de posibilitățile reale existente la acea
vreme în țară pentru editarea unui astfel de proiect.
Repliindu-se probabil pe ceea ce se putea întreprinde
cu adevărat, la 4 decembrie 1940 renunță,
deocamdată, la ideea operelor complete în favoarea
unui volum de vreo 200 de pagini, de opere alese „de
publicat la Fundațiile Regale în colecția «Ediții
definitive»”9. Selecția, foarte riguroasă, însumând
doar 99 de poezii și 9 poeme într-un vers, era dispusă
în ordinea cronologică a apariției volumelor princeps
și nu mai excludea primele volume pronunțat
parnasiene și simboliste, nici poeziile de început din
Casa Amintirii. Pe ultima filă, poetul nota câteva
observații: „Poeziile au fost alese în așa fel ca să
cuprindă:

Poeziile de tinerețe (18): 
Întoarcere (1908-1916) 9
Grădina între ziduri (1916-1919) 9
Pe Argeș în sus, Satul meu, 

Biserică de altădată 27 (3x9)
Limpezimi, Caietul verde 27 (3x9)
Țărm pierdut, Umbra timpului, Balcic 27 (3x9)
și Poeme într-un vers (9 poeme)
Total: 99 de poezii și 9 poeme într-un vers, ceea

ce permite o echilibrare geometrică, dar care e și
sufletească și pe care o socotesc necesară”.

După tot felul de detalii tipografice, Ion Pillat
preciza că poeziile din „Scutul Minervei (1933) și
Împlinire (1940) nu pot intra în cadrul acestei
culegeri. Ele vor forma un volum aparte, al doilea din
Opere alese de Ion Pillat, fiind luate integral.”
Vedem bine că, oricât s-ar fi chinuit, nu putea să
opereze nicicum o reducere atât de severă în creația
sa, încât să rezulte un singur volum reprezentativ.

După numai două zile, la 6 decembrie 1940,
poetul revine asupra planului din 12 august 1939, cel
de la care pornise totul, notând pe prima filă, cu
cerneală diferită, noul titlu Întâile Poezii și hotărârea
ca acel cuprins să devină de fapt primul volum din
operele sale complete, idee la care, iată, nu renunțase
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cu una, cu două. Perseverând în următoarele trei
săptămâni, după un intermezzo de recitire și adăugire
a volumului Întâile Poezii10, Ion Pillat revine cu o
nouă schiță de plan pentru opere complete11, datat
„29 decembrie 1940”, pe care îl proiectează tot în 8
volume, întorcându-se astfel la ideea din 9 aprilie
1940, dar, spre deosebire de cel de atunci, acesta
adunând poezia originală în primele patru volume,
nescindate de traduceri și dispuse strict cronologic:

„POEZIE ORIGINALĂ
Vol. I: Începuturi (1906-1907), Casa Amintirii

(1908-1910), Visări păgâne (1910-1912), Eternități
de-o clipă (1912-1914), Amăgiri (1914-16), Grădina
între ziduri (cu Porumbieii morții) (1916-1919),
Poeme în proză: Povestea celui din urmă sfânt
(1911), Iubita de zăpadă (1915), Oglinda fermecată
(1918) (publicată în «Gândirea»), Jucării pentru tine
(1918) (idem în «Flacăra»)

Vol. II: Pe Argeș în sus (ed. definitivă din
«Biblioteca pentru toți», dar fără Cântece de demult),
Satul meu, Biserică de altădată. Anexă: Bătrânii
(prima versiune) și Călătorul (prima versiune din
Ctitorii)

Vol. III: Limpezimi, Caietul verde, Țărm pierdut,
Balcic, în versiunea lor definitivă din cele trei
manuscrise din 1941

Vol. IV: Scutul Minervei, Poeme într-un vers,
Umbra timpului, Împlinire. Addenda: Inscripții
pentru cărțile mele

TĂLMĂCIRI
Vol. V: Poezii de Georg Trakl, Poezii alese din

Francis Jammes, Stanțe de Jean Moréas, Poezii din
Baudelaire, Din poezia germană, Poezii de T.S.
Eliot, Sonetul lui Ronsard, Lui José María Palacio
(Antonio Machado), Zimbrul de Alfred Sperber,
Poezia tradusă din polonă, din «Universul» etc.

Vol. VI: Cornetul (R.M. Rilke), Panama-Kanal
(Yvan Goll), Centaurul, Bacanta (Maurice de
Guérin, inedite), Anabasis (St.-J. Perse), Amitié du
Prince (idem), Îngerul a vestit pe Maria (Paul
Claudel) etc.

PROZĂ-ESSAY
Vol. VII: Autobiografia poetică, Portrete lirice (la

care se adaugă studiile despre La Fontaine, Racine,
Ronsard, Poezie și plastică etc.)

Vol. VIII: Tradiție și literatură; [Prefețele] pentru
«Pagini alese» din clasicii noștri etc.”

Luând în calcul dificultățile tipografice și
editoriale ridicate de un astfel de proiect în 8 volume,

Ion Pillat adaugă la sfârșitul planului o observație
prin care se arată dispus să lipească două câte două
volumele menționate, varianta rezultată fiind o serie
de Opere complete în 4 volume: „În caz de nu se va
găsi un editor pentru 8 volume, se vor publica câte
două volume împreună, cu un text tipografic mai
dens. Astfel, volumele I și II vor forma volumul întâi,
volumele III și IV, volumul al doilea, V și VI,
volumul al treilea și VII și VIII, volumul al patrulea.
Poezia originală va cuprinde 2, Tălmăcirile și Proza,
câte 1 volum fiecare”.

Această formă primară a schiței de plan (de
numai două file, așternută rapid pentru prima oară la
29 decembrie 1940) este regândită pe îndelete până în
26 martie – 12 aprilie 1941, poetul reținând aidoma
doar poezia originală din primele patru volume și
transcriind pe curat, pe 21 de pagini, ordinea și
titlurile tuturor poeziilor și ciclurilor alese12. În
paranteză fie spus, alcătuirea primului volum din
această serie de opere complete va fi dusă până la
capăt de poet în acel an, rezultând un volum
dactilografiat13, de 279 de pagini, intitulat Întâile
Poezii, 1906-1920, Ediție definitivă revăzută de
autor, și datat „București, 1941”, semn poate că
intenționa să poarte negocieri cu o editură, pentru
publicarea lui în cursul anului respectiv.

Ion Pillat va renunța și la acest plan finalizat în
aprilie 1941, trimițând cercetătorul viitor la un nou
plan definitiv, de data aceasta în cinci volume, datat
20 iunie 1942 și considerat pierdut până de curând14.
Dactilografiat în întregime și doar semnat și datat de
Ion Pillat cu cerneală albastră palidă, planul
repartizează întreaga creație pillatiană după cum
urmează:

„Volumul I15

Versuri (1918-192816): Pe Argeș în sus (Florica;
Toamna amintirii; Trecutul viu). Satul meu. Biserică
de altădată (Drumul magilor; Povestea Maicii
Domnului; Chipuri pentru o Evanghelie; Morții (I-
V). Limpezimi (Limpezimi; Interior; Calendarul viei;
Elegii). Caietul verde: (I-XII)17

Volumul II
Versuri (1928-1942): Țărm pierdut (Helladă;

Scutul Minervei; Balcic). Poeme într-un vers. Umbra
timpului. Cules de zi. Împlinire (Cartea priveliștilor;
Cartea tăriilor; Cartea mărturiilor). (Volumele I și II
vor forma, tot în două volume, ediția definitivă a
poeziilor mele cerută de Fundațiile Regale.)

Volumul III
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Întâile Poezii (1906-1919): Începuturi: În
catedrală (N.[otre] D.[ame] de Chartres și N.[otre]
D.[ame] de Paris) (1906-1907). Casa amintirii
(1907-1910). Visări păgâne (1910-1912). Eternități
de-o clipă (1912-1914). Amăgiri (1914-1916).
Grădina între ziduri (1916-1919). Poeme în proză
(1911-1918): Povestea celui din urmă sfânt; Iubita de
zăpadă; Oglinda fermecată («Gândirea»); Jucării
pentru tine («Flacăra»); Ca anexă: Bătrânii
(versiunea întâia în 12 părți – complectă)

Volumul IV
Echivalențe (Experiențe lirice): Poezii de Georg

Trakl (cu O.W. Cisek). Poezii alese din Francis
Jammes (cu N.I. Herescu). Stanțe de Jean Moréas.
Poezii din Baudelaire. Din poezia germană – o
antologie. Din West-östlicher Divan al lui Goethe.
Poezii de T.S. Eliot (The Waste Land; Animula;
Marina; Drumul Magilor). Poezii de Antonio
Machado: Lui José Maria Palacio. Alfred Sperber:
Zimbrul. Câteva sonete: al lui Ronsard («Quand vous
serez bien vieille»); al lui Shakespeare («How like a
winter hath thy absence been»); al lui Mallarmé («Le
vierge, le vivace et le bel aujourd’hui»); al lui Valéry
(Le vin perdu). R.M. Rilke: Cornetul (cu O.W.
Cisek). Anabasis (St. J. Perse). Prietenie a Prințului
(idem). Centaurul (Maurice de Guérin). Bacanta
(idem). Îngerul a vestit pe Maria (Paul Claudel). O
odă de Paul Claudel (de sfârșit) etc.

Volumul V
Proză: Mărturisiri. Portrete lirice (complectate).

Tradiție și literatură. [Prefețele] pentru «Pagini
alese» din clasicii noștri (prefețele numerilor 1-50).
Dintr-un jurnal de vară18”.

Compararea acestui plan cu cele anterioare indică
o concentrare prin comasare (impusă în primul rând
de necesitatea condensării textului în pagină): a liricii
pillatiene în doar trei volume (din patru odinioară), a
traducerilor, într-unul singur (din două odinioară), de
asemenea, a prozei și a eseurilor, într-un singur
volum (din două odinioară). Se mai constată
revenirea la mai vechea, bine înșurubata,
desconsiderare a poeziei de tinerețe, în totalitatea ei,
rezultatul fiind indexarea acesteia în cel de-al treilea
și ultim volum corespunzător creației originale,
volum marginal și marginalizat care, după cum se
poate citi în nota ce succede cuprinsul primelor două
volume, nu urma să intre în ediția definitivă de autor
de la Fundațiile Regale. Micile adăugiri (Mărturisiri,
Dintr-un jurnal de vară etc.) țin de scrierea și

tipărirea, între timp, a unor noi texte, inexistente la
data întocmirii planului inițial.

Stârnit de febra alcătuirii schemelor și planurilor
de opere alese sau complete, în vara aceluiași an
1942, poetul intenționează să adune poeziile răzlețe
scrise în ultimul timp într-un nou volum de poezii, pe
care inițial voise să îl intituleze Din rodul vremii, apoi
Cules de zi, în cele din urmă abandonând de tot ideea,
pe de o parte, în favoarea conturării ciclului denumit
Versuri regăsite în cel de-al treilea volum al ediției
definitive din 1944, pe de alta, a includerii unor texte
recente în volumul Drum lăuntric, devenit ulterior
Cumpănă dreaptă.

Revenind la periplul operelor alese și complete,
cum am putut constata mai devreme, Ion Pillat
inițiază încă de prin 1942 tratative de publicare cu
editorii de la Fundațiile Regale. La început negociase
o ediție definitivă în două volume (cf. indicația
poetului din planul de mai sus), care să cuprindă
numai poezia de maturitate care îl consacrase, apoi
tratativele ajunseseră la un singur volum19, așa cum
notează în august 1943, la Miorcani, trimițând la un
cuprins definitiv pe care îl alcătuise în acest scop, dar
care, din păcate, nu s-a păstrat. Presupunem un
volum de poezie originală, condensat fie din primele
două descrise în planul operelor în cinci volume, fie
prin alipirea tuturor celor trei volume de lirică proprie
(dispuse cronologic sau nu), așa cum va apărea în
dispozițiile testamentare. Ulterior, cu modelul
Macedonski-Vianu în minte, este posibil să fi purtat
discuții cu aceeași editură pentru trei volume de
opere complete, care să cuprindă atât poezia
originală, cât și traducerile și proza. În fine,
nereușind să înduplece editura pentru acest proiect,
probabil pentru că era un autor încă în viață și la o
vârstă creatoare, convenise până la începutul toamnei
să își publice acolo numai opera poetică originală de
până atunci, cuprinsă tot în trei volume (însă omițând
poemele în proză și varianta inițială a Bătrânilor,
precum și poeziile aflate încă în manuscris din
proiectatul Cumpănă dreaptă), proiect materializat în
anul următor prin ediția de autor.

Testamentul literar20 și Planul Operelor mele în 3
volume21 redactate în aceeași zi, 2 septembrie 1943,
consfințesc dorința ultimă de publicare a întregii sale
opere, după un plan care arondează poezia originală
primului volum, traducerile, celui de-al doilea, iar
proza și eseurile, celui de-al treilea:

„Testament literar
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Manuscrisele mele, publicate sau nepublicate, le
las – bineînțeles acele care n-au fost donate
Academiei Române – soției mele Maria, cu dorința să
revină mai târziu fie fiului meu Dinu, de se va
consacra cum o dorește azi literelor sau carierei
universitare, fie Academiei Române sau Fondului Ion
I.C. Brătianu (Bibliotecii), cu condiția expresă să
poată fi consultate de cercetători.

În ce privește publicarea Operelor mele
complecte – o veche și neîmplinită dorință: în caz de
nu apuc a o face din viață –, îl rog pe fiul meu Dinu
ca să îngrijească dânsul de apariția lor, în condițiile
tehnice cele mai bune și cu tot aparatul critic necesar
(așa cum a făcut-o, de pildă, Tudor Vianu pentru
Opera lui Al. Macedonski). Pentru aceasta se va
conforma planului aci alăturat în trei volume (tipărite
de preferință pe o hârtie subțire așa cum s-au editat –
și în același format – clasicii francezi în
«Bibliothèque de la Pléiade» sau cei germani la
«Insel Verlag»), plan care anulează cele precedente,
în 8 și apoi în 5 volume. Dacă moartea mea survine
la o epocă în care fiul meu Dinu ar fi încă prea tânăr
sau nu s-ar simți în stare să preia singur o astfel de
răspundere și de muncă, dorința mea e ca, împreună
cu Mamă-sa, să consulte pe cei mai buni cunoscători
și prieteni ai poeziei mele sau să treacă această
însărcinare unuia sau, eventual, mai multora dintr-
înșii. Mă gândesc la V. Voiculescu, N.I. Herescu,
Horia Furtună, T. Păunescu-Ulmu, Tudor Vianu,
Ștefan Nenițescu, Ovidiu Papadima, Mihai
Niculescu, Alexandru Dima, Const. D. Ionescu, Ion
Diaconu – dar lista nu e limitativă câtuși de puțin.

Dinu, dacă întreprinde singur această sarcină, va
putea fi sfătuit și ajutat cu mult folos de doi buni
prieteni ai poeziei mele: Alfred Sperber și Constantin
Stelian. Aș dori ca la sfârșitul acestei publicații să
apară o «bibliografie» cât de completă atât a operei în
sine, cât și a criticelor sau studiilor suscitate de ea.

Scris și iscălit de mine, azi, 2 septembrie 1943, în
București, Ion Pillat”.

Planul menționat, în trei volume, se găsește în
formă identică atât pe pagina verso a testamentului,
înghesuit după iscălitură (cf. I varia 10 BAR), cât și
pe alte două file (cf. I varia 17 BAR), prima fiind o
ciornă neterminată, a doua, cuprinzând planul în
întregime, semnat și datat din nou în colțul din
dreapta jos, în stânga purtând indicația în limba
engleză „Thin paper edition”, poetul fiind conștient
de dificultatea tipăririi pe hârtie groasă, cu precădere
a materiei primului volum de poezie. Că și acest plan
testamentar a fost revăzut, chiar dacă minimal, o
dovedesc micile tăieturi și adăugiri făcute ulterior cu
cerneală albastră de culoare mai închisă, care trimit,
pentru volumul întâi de poezie originală, la volumele
de la Fundațiile Regale, ce urmau să intre în lucru.
Comparând cu atenție cele două manuscrise BAR,
tindem să credem că ultima versiune, corectată și
adusă la zi în 1944, după apariția ediției de autor, este
cea din testamentul literar, pe care o și reproducem
mai jos:

„Planul Operelor în 3 volume:
Volumul I
POEZII: identic cu cele 3 volume din colecția

«Ediții definitive» de la Fundația Regală pentru
Literatură și Artă – la care se va adăuga la sfârșitul
vol. 3, viitorul meu volum de versuri Drum lăuntric
și Inscripții pentru cărțile mele (18); ca Addenda:
Poeme în proză (1911-1918) și Bătrânii (întâia
versiune în 12 părți).

Volumul II
SUFLETUL ALTORA – Exercițiu de Echivalențe

lirice22 (adică traducerile). Partea I: Poezii de Georg
Trakl (cu O.W. Cisek); Poezii alese de Francis
Jammes (cu N.I. Herescu); Stanțe de Jean Moréas (13
la număr); Poezii din Baudelaire; Din poezia
germană – o antologie; Din West-östlicher Divan al
lui Goethe; Trei Imnuri târzii de Hölderlin; 4 sonete
de Shakespeare, Ronsard, Mallarmé și Valéry; Poezii
de T.S. Eliot (Țara pustie, Animula, Marina, Drumul
Magilor) etc… etc… etc… Partea II: Cornetul
(Rilke) (cu O.W. Cisek); Anabasis (St.-J. Perse);
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Prietenie a Prințului (St.-J. Perse); Centaurul,
Bacanta (Maurice de Guérin), Odă (Paul Claudel)/de
sfârșit/ etc…

Volumul III
PROZĂ: Mărturisiri. Portrete lirice I și II (vol. II

cu eseurile și conferințele posterioare). Tradiție și
literatură. Răsfoind clasicii noștri (Prefețele nr. 1-50
din «Pagini alese», serie nouă, care n-au fost
încorporate volumului precedent). Dintr-un jurnal de
vară.

I.P.”
Cele trei volume apărute în timpul vieții la

Editura Fundațiilor Regale nu pot fi și nu trebuie
confundate cu dorința testamentară, rămasă din varii
motive neîmplinită până în ziua de astăzi. Ediția
definitivă de autor din 1944 are meritul asumării
poeziei de tinerețe, cele trei volume urmând, cu mici
excepții, cronologia compunerii și tipăririi volumelor
princeps. Primul tom cuprinde următoarele volume
(devenite cicluri) și cicluri (devenite subcicluri):
Casa Amintirii (Prima Verba; Cântece de demult;
Casa Amintirii), Visări păgâne, Eternități de-o clipă,
Amăgiri, Grădina între ziduri (inclusiv Porumbieii
morții). Al doilea volum cuprinde: Pe Argeș în sus
(Florica; Trecutul viu; Bătrânii – în versiunea
prescurtată), Satul meu, Biserică de altădată
(Drumul Magilor; Povestea Maicii Domnului;
Chipuri pentru o Evanghelie; Morții), Limpezimi
(Limpezimi; Interior; Calendarul viei; Elegii I-XII).
Cel de-al treilea volum cuprinde: Caietul verde, Țărm
pierdut, Scutul Minervei, Balcic, Poeme într-un vers,
Versuri regăsite, Umbra timpului și Împlinire (Cartea
priveliștilor; Cartea tăriilor; Cartea mărturiilor).

SINTEZĂ ILUSTRATIVĂ
12 august 1939 Proiect pentru o nouă

ediție a antologiei Întoarcere (1928): Întâile Poezii
9 aprilie 1940 Opere complete în opt

volume (inclusiv traduceri și proză). Lirica originală
este scindată între primele trei și ultimul volum,
versurile de tinerețe ocupând locul al treilea.

12-14 aprilie 1940 Opere complete în două
volume (numai poezia originală, însă fără cea de
tinerețe). Practic se rezumă la primele două volume
din planul anterior, titlurile și ordinea poeziilor
selectate fiind așternute pe 10 file.

4 decembrie 1940 Opere alese într-un volum
(cca 200 pagini) sau două (pentru Fundațiile Regale).

6 decembrie 1940 Revine la planul inițial,
din 12 august 1939, hotărând ca acel cuprins

(reprezentând poezia de tinerețe) să devină primul
volum din operele sale complete.

29 decembrie 1940 Opere complete în opt
volume (inclusiv traduceri și proză), revenind astfel
la proiectul din 9 aprilie 1940. Față de acela, cel nou
adună poezia originală în primele patru volume
dispuse cronologic. La nevoie, cele opt volume ar
putea fi alipite două câte două. 

26 mar.-12 apr. 1941 Opere complete în patru
volume (doar poezia originală), de fapt, primele patru
din planul anterior. Va așterne pe 21 de file titlurile și
ordinea acestora.

20 iunie 1942 Opere complete în cinci
volume (trei de poezie, unul de traduceri și unul de
proză-eseu). Poezia originală nu este dispusă
cronologic, cea de tinerețe ocupând locul al treilea.
Primele două volume, conținând versurile ce l-au
consacrat, sunt menite Fundațiilor Regale.

august 1943 Ediție definitivă într-un
singur volum pentru Fundațiile Regale (plan
nepăstrat în arhiva poetului), probabil condensând
materia celor două volume menționate mai sus.

2 septembrie 1943 Opere complete în trei
volume (unul de poezie, unul de traduceri și unul de
proză-eseu – Testament literar).

1944 Ediția definitivă de autor în trei
volume la Fundațiile Regale (numai poezia originală,
dispusă relativ cronologic, fără Poemele în proză sau
varianta lungă a Bătrânilor).

*
După moartea subită a poetului la vârsta de 54 de

ani, survenită la 17 aprilie 1945, familia a descoperit
testamentul acestuia, precum și testamentul literar, cu
ultimele dorințe ale soțului și tatălui care fusese Ion
Pillat. După cum am văzut, sarcina alcătuirii și
publicării operelor complete, în ultima formă girată
de poet, aceea în trei volume, revenea, potrivit
dispozițiilor testamentare, fiului Dinu. O premoniție
stranie îl făcuse pe Ion Pillat să își excludă fiica, Pia,
dintr-o atare întreprindere, deși era mai în vârstă cu
cinci ani decât mezinul Dinu. Că s-ar fi priceput,
fiind extrem de talentată, chiar dacă nu optase pentru
o carieră literară ca fratele său, o dovedesc volumele
îngrijite peste decenii de nepoata Monica Pillat. Ion
Pillat nu își pune la socoteală fiica pentru împlinirea
dorinței ultime, intuindu-și profetic nu numai
trecerea prematură în lumea umbrelor, ci și faptul că
Pia nu va mai rămâne în țară multă vreme, aceasta
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fugind în Occident în 1946, împreună cu soțul Mihai
Fărcășanu, și reușind să se reîntoarcă, numai ca
turistă, abia după douăzeci de ani. 

La un an de la moartea soțului, Maria Pillat
alcătuiește, cu ajutorul prietenilor, un prețios volum
omagial, intitulat Ion Pillat. Mărturii despre om și
poet23, iar Dinu Pillat finisează în 1947
impresionantele Contribuțiuni la biografia lui Ion
Pillat, o anexă a tezei de doctorat24, cerută stăruitor
de îndrumătorul G. Călinescu. Despre editarea
postumă a volumului aflat în pregătire în momentul
morții, Cumpănă dreaptă, sau reeditarea altora mai
vechi, necum despre publicarea operelor complete
pillatiene, nu mai putea fi vorba în noul regim
instaurat în România. Numele lui Ion Pillat și poezia
lui vor intra într-o interdicție totală timp de două
decenii, perioadă în care familia va trece prin
tribulațiile epocii: va părăsi apartamentul cumpărat
de poet în strada Pia Brătianu (devenită Olga
Bancic), va pierde rând pe rând proprietățile deținute,
va fi nevoită să vândă, pentru subzistență, la talcioc
sau unor cumpărători cunoscuți, mai bine așezați în
noua orânduire populară, tablouri, obiecte de
mobilier și mare parte din celebra bibliotecă a
poetului, în cele din urmă, fiica va fugi din țară, soția
va face o vreme pușcărie pentru neplata unor
impozite către stat, ulterior impunându-i-se domiciliu
forțat la Miercurea-Ciuc, iar fiul va fi urmărit, apoi
arestat, anchetat și condamnat la 25 de ani de muncă
silnică în procesul lotului de intelectuali Noica-Pillat.

În asemenea condiții, ultima dorință a lui Ion
Pillat era suspendată sine die, în așteptarea unor
vremuri mai bune. După amnistierea deținuților
politici, din vara anului 1964, și revenirea din
închisoare a lui Dinu Pillat, precum și după semnele
de ușor dezgheț ideologic și literar, materializat în
cazul poetului prin publicarea primelor antologii
postbelice2, fiul, apăsat de datoria testamentară, va
încerca constant, însă fără succes, să convingă
diverse persoane și instituții pentru includerea în
planul editorial a ediției de opere complete ale tatălui
său. Când, în sfârșit, la 2 septembrie 1975, va încheia
râvnitul contract de editare a celor trei volume
testamentare cu Editura Minerva (termenul pentru
publicare fiind fixat la 31 decembrie 1977),
înfăptuirea va fi zădărnicită din nou, Maria Pillat
stingându-se, după o lungă suferință, în primăvara
acelui an, fiul însuși urmând-o prematur în
decembrie, la aceeași vârstă fatidică la care dispăruse

și Ion Pillat.
În noile circumstanțe, ștafeta insistențelor va fi

preluată de soția lui Dinu Pillat, supraviețuitoarea
acestor numeroase și grele încercări. Tenace,
găsindu-și rostul în încercarea de a materializa
dorința socrului și a împlini datoria soțului defunct,
Cornelia Pillat va face în van demersuri anuale la
editură, punând la dispoziție întregul material
documentar de care dispunea, căci la data aceea nici
nu visa că ar putea avea vreo altă contribuție la ediția
Pillat. După cinci ani de așteptare fără rezultat, se va
adresa Editurii Eminescu, al cărui director Valeriu
Râpeanu va accepta cu entuziasm proiectul,
propunându-i pentru întâia dată să îngrijească ediția
ea însăși, secondată de tânăra Doina Uricariu, în
calitate de redactor. Se familiarizase în toți acei ani de
așteptare cu numeroasele „personaje” ce populau
fotografiile din cutii, într-un vârtej al Brătienilor,
Pillaților și al cunoscuților acestora. Fără a fi totuși
specialist în domeniu, neinițiată în tainele unui
demers de o asemenea amploare și, presupunem,
neavând siguranța publicării întregii serii de opere,
cât mai degrabă, pentru început, a unui volum de
poezii din tinerețe26, Cornelia Pillat, aflată în fața
unui uriaș material neorganizat, format din acte de tot
felul, fotografii, manuscrise, ciorne și bruioane,
planuri și liste, proiecte și tăieturi din ziare, a încercat
să înțeleagă resorturile adânci ale creației și gândirii
pillatiene, să ordoneze și să catalogheze
documentele, în cele din urmă propunând publicului
și lumii literare o ediție Ion Pillat, mai timidă la
început, apoi îmbunătățită de la un volum la altul. 

Cornelia Pillat anunța în nota asupra ediției că
dorea să respecte testamentul literar al lui Ion Pillat.
În ciuda acestei declarate intenții, îi aducea
modificarea esențială de a „defalca” poezia originală
în trei volume dispuse cronologic, „corespunzând
fiecare celor trei faze ale creației lui Ion Pillat: I
parnasian-simbolistă, II tradiționalistă, III
neoclasică”27. Urmau volumul IV, al traducerilor, și
V, al prozei și eseurilor28. Era practic o întoarcere la
planul de opere complete în cinci volume, redactat de
Ion Pillat în iunie 1942, dar anulat ulterior în favoarea
celui în trei volume. Motivul, cât se poate de prozaic,
va fi pus pe hârtie, ușor aburit de amintire, la
încheierea ediției: „Editura neavând hârtie subțire de
țigară ca Pléiade, am fost nevoită să împart opera lui
Ion Pillat în 6 volume, cel de-al șaptelea fiind dedicat
Scrisorilor.”29 Așadar, o ediție în cinci (devenite
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șase) volume, completată cu un al șaptelea, totuși alta
decât cea gândită de poet și cerută în mod expres în
testament. Cu acest amendament, prima ediție a
operei pillatiene de la Editura Eminescu a avut
următoarea structură:

1983: Poezii 1906-1918. Cuprinde poeziile în
ordinea stabilită de autor în primul volum al ediției
definitive de la Fundația Regală pentru Literatură și
Artă din 1944. În procesul transcrierii s-au strecurat
câteva regretabile greșeli în titluri și o eroare de
împărțire a unei poezii în două, „indicația de regie”
pentru intrarea unui personaj devenind, din păcate,
titlu. La cuprinsul primului volumul al ediției de
autor din 1944, Cornelia Pillat a adăugat șase poezii
„nepublicate în volum”, patru preluate din revista
„Manuscriptum” (decembrie 1973), una din „Viața
românească” (nr. 6-7/1973) și una descoperită printre
manuscrisele Muzeului Literaturii Române. De
asemenea, urmând parțial dispozițiile testamentare,
corespunzătoare perioadei acoperite de acest prim
volum, editoarea a adăugat o Addenda ce cuprinde
poemele în proză în ordinea strictă indicată de poet.
Studiul introductiv al volumului, Farmecul
evanescent al melancoliei, este semnat de Adrian
Anghelescu, iar postfața, Ion Pillat: Din laboratorul
creației, de Cornelia Pillat.

1985: Opere 2 (Poezii 1918-1927): Cuprinde
poeziile în ordinea stabilită de autor în al doilea
volum al ediției definitive de la Fundația Regală
pentru Literatură și Artă din 1944. Dincolo de
opțiunea personală, fixată în mentalul colectiv până
astăzi, pentru varianta articulată Biserica de altădată
(ca titlu de volum și poezie), spre deosebire de
volumul anterior, editoarea nu mai respectă dispoziția
testamentară, și anume a publicării poemului
Bătrânii, în forma prescurtată, iar versiunea inițială,
în douăsprezece părți, în Addenda. De asemenea,
ținând cont de observațiile criticilor după apariția
primului volum, Cornelia Pillat adaugă, începând cu
cel de-al doilea, un set de referințe critice, uneori
comentate.

1986: Opere 3 (Poezii 1927-1944): Cuprinde
poeziile în ordinea stabilită de autor în al treilea și
ultimul volum al ediției definitive de la Fundația
Regală pentru Literatură și Artă din 1944. Editoarea
a adăugat, conform dispozițiilor testamentare,
volumul inedit Cumpănă dreaptă (fost Drum
lăuntric, cu o ordine și un cuprins modificat totuși
ușor față de manuscris) și Inscripții pentru cărțile

mele. Studiul introductiv este semnat de Monica
Pillat: Ion Pillat și poetica ființei întredeschise.

1988: Opere 4 (Tălmăciri 1919-1944): Cuprinde
indicațiile poetului din testamentul literar, cu
adăugarea textelor uitate de acesta, dar cu și
modificarea majoră, sugerată de prefațator, a
ordonării poeziilor pe literaturi. Prefața este semnată
de Ovid S. Crohmălniceanu.

1990: Opere 5 (Proză 1929-1944) (Partea întâi):
Cuprinde Portrete lirice. Prefața volumului,
Voluptatea lecturii, erudiție și entuziasm la Ion Pillat,
este semnată de Cornelia Pillat, iar postfața, intitulată
Tradiția modernității și modernitatea tradiției, de
Mircea Martin.

1994: Opere 6 (Proză 1916-1942) [Partea a
doua]: Cuprinde Tradiție și literatură și Răsfoind
clasicii noștri (prefețele lui Ion Pillat pentru colecția
„Pagini alese” a Editurii Cartea Românească).
Postfață de Cornelia Pillat.

1998: Ion Pillat, Scrisori (1898-1944)30. Cu o
postfață de Cornelia Pillat, intitulată Istoria unei
ediții.

Simțind nevoia unei reeditări a seriei de volume
apărute în decursul a 15 ani, demarată într-un regim
și încheiată într-altul, Cornelia Pillat va gira
retipărirea celor șase volume de Opere la Editura DU
Style a Doinei Uricariu (vol. 1: 2000, vol. 2-3: 2001,
vol. 4: 2002, vol. 5: 2003, vol. 6: 2004), cu minime
modificări constând mai ales în adăugiri de texte
căzute la cenzură înainte de 1989 (precum Ștrul
Leiba din Satul meu), dar și cu reverberarea
regretabilă a unor lecțiuni, erori și inexactități. 

La o cercetare amănunțită a numeroaselor
manuscrise pillatiene, volante sau strânse în caiete,
aflate în fondurile bibliotecilor și muzeelor din țară,
au apărut în ultimii cinci luștri prețioase texte inedite,
sporite de curând și de altele aflate în manuscrise
inedite puse în circulație pe piața de artă din
România, iar la o verificare minuțioasă a periodicelor
frecventate de poet de-a lungul vieții, s-a dovedit, de
asemenea, că sumarul operei lui Ion Pillat nu este
încă epuizat, ci deschis adăugirilor, deci împlinirii.
La 130 de ani de la naștere, templul creației, imaginat
de poet în felurite chipuri în ultimii ani de viață,
precum un architect ce caută proiectul desăvârșit
pentru mausoleul în care își va dormi somnul de veci,
se dovedește a fi, pentru punerea în practică, o
împreună-lucrare a autorului cu cercetătorii operei
sale chemați peste și dincolo de timp. 
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Note:
1. În 1912, pe coperta interioară a Visărilor păgâne, la

rubrica „Sub tipar”, era anunțat un volum cu titlul Casa
Amintirii, poezii 1906-1910, proiectat să apară în aceeași
colecție a Editurii Minerva, „Cărțile Albe”, inițiată de poet.

2. Arhiva Ion Pillat BAR, I varia 13 (7 file).
3. Cuvântul înainte scris pentru antologia Întoarcere

(1928) se încheia tocmai cu această sintagmă: „Volumul de
față ar vrea să fie, nu suma versurilor scrise în tinerețe, ci
însăși – realizată în lumina de azi – cartea întâilor poezii
(subl. n. C.B.)”.

4. Din grabă sau din neatenție, Ion Pillat sare, la
numerotarea volumelor, de la VII la IX, fapt ce a făcut ca,
peste ani, editoarea Cornelia Pillat, referindu-se la același
manuscris BAR, să preia și să redea eronat informația con-
form căreia ar fi existat un plan de opere complete în nouă
volume. 

5. Prescurtare folosită de Ion Pillat pentru a desemna
poemul rilkean Cântecul vieții și al morții stegarului
Cristoph Rilke, tradus împreună cu Oscar Walter Cisek în
1922 și publicat în „Cugetul românesc” în 1924.

6. La acest plan va renunța peste un an, poetul notând pe
manuscris cu cerneală roșie: „Anulat, vezi planul definitiv
din mart. 1941”.

7. Arhiva Ion Pillat BAR, I varia 14 (10 file).
8. Va renunța și la acest plan, notând, succesiv, mai întâi

cu cerneală roșie „Vezi plan definitiv din martie 1941 care-l
anulează”, apoi cu creion roșu „Anulat. Vezi planul definitiv
din 18 iunie 1942”, în fine, cu cerneală albastră „Vezi Ediția
definitivă în 3 volume de la Fundații (1944)”.

9. Arhiva Ion Pillat BAR, I varia 7 (8 file).
10. Cf. datarea „Buc., 19 dec. 1940”, aflată pe ultima filă

a manuscrisului I varia 13, Arhiva Ion Pillat BAR.
11. Arhiva Ion Pillat BAR, I varia 15 (2 file).
12. Arhiva Ion Pillat BAR, I varia 16 (21 file).

Manuscrisul este datat cu cerneală albastră: „29 dec. 1940 –
26 martie – 12 aprilie 1941”, apoi tăiat cu creion roșu:
„Anulat la rândul său de mine la 20 iunie 1942 (vezi planul
definitiv de la acea dată), București, Ion Pillat”.

13. Arhiva Ion Pillat BAR, I mss. 5, manuscris neex-
ploatat de cercetătorii operei pillatiene până în prezent.
Textul olograf inițial fusese trimis de poet spre dactilo-
grafiere biroului de copiat acte „ROYAL” din București, Str.
Brezoianu, 24, vis-à-vis de „Universul”, colț cu Str. Sărindar,
unde funcționa o școală de dactilografie, așa cum se poate
constata din antetul dosarului de carton crem, cu chenar
negru, în care sunt cuprinse foile dactilo.  

14. La sfârșitul manuscrisului menționat în nota ante-
rioară se găsesc și câteva file disparate, între care și acest
plan în cinci volume.

15. Pe fila următoare, Ion Pillat dăduse spre dactilo-
grafiere și o Addenda, intitulată „Observații la planul
Operelor mele în 5 volume”, în care notase detaliat ordinea
poeziilor din primul volum.

16. În manuscris, inițial, fusese dactilografiat ca an final

al volumului „1932”, însă poetul va scrie ulterior deasupra
cu cerneală „1928”. Vezi și nota următoare. 

17. Cu cerneală albastră, poetul va muta ulterior ciclul
Caietului verde la începutul celui de-al doilea volum, de aici
și modificarea anului din nota anterioară.

18. Acest din urmă titlu a fost adăugat de poet cu
cerneală albastră, după august 1942, când planul detaliat fus-
ese scris la Miorcani. 

19. Cf. Arhiva Ion Pillat BAR, I varia 12, ultima filă.
20. Arhiva Ion Pillat BAR, I varia 10 (o filă față-verso).
21. Arhiva Ion Pillat BAR, I varia 17 (două file).
22. Anulat: „ECHIVALENȚE – experiențe lirice”.
23. Editura Publicom, București, 1946.
24. Romanul de senzație în literatura română din a doua

jumătate a secolului al XIX-lea.
25. Ion Pillat, Poezii, antologie și prefață de Aurel Rău,

Editura pentru literatură, București, 1965; Ion Pillat, Pogány
álmok (Visări păgâne), antologie în limba maghiară, cu o
prezentare introductivă de Domokos Sámuel, Európa
Könyvkiadó, Budapesta, 1966; Ion Pillat, Poezii, antologie
în două volume de Dinu Pillat, cu o prefață de Mircea
Tomuș, Editura pentru literatură, colecția „Biblioteca pentru
toți”, București, 1967; Ion Pillat, Versuri, Editura
Tineretului, colecţia „Cele mai frumoase poezii”, cu un
Cuvânt înainte de Al. Piru, București, 1968 etc.

26. În ciuda afirmației din Nota asupra ediției, conform
căreia era vorba de „primul volum dintr-o ediție a operei lui
Ion Pillat”, volumul întâi se intitulează simplu Poezii 1906-
1918, abia de la al doilea titlul devenind Opere și subtitlul
Poezii urmat de anii compunerii textelor. În nesiguranța și
teama acelor ani, editura va fi făcut un test: dacă primul
volum era bine primit de critică, seria de opere complete
continua, în caz contrar, se sista, principala răspunzătoare
pentru orice fel de neplăceri fiind… nora poetului. Mai
trebuie subliniat și faptul că cenzura și-a făcut simțită
prezența, din prima formă a ediției, cea de la Editura
Eminescu, unele texte fiind suprimate.

27. Cornelia Pillat, Notă asupra ediției, în Ion Pillat,
Poezii 1906-1918, Editura Eminescu, București, 1983, p.
XXXV.

28. În timpul redactării și tipăririi efective, acest volum
va fi împărțit în două, din pricina materialului abundent,
rezultând volumele V și VI, corespondența fiind considerată
mai târziu cel de-al VII-lea volum, deși nenumerotat ca atare
pe pagina de titlu.

29. Cornelia Pillat, Istoria unei ediții, în Ion Pillat,
Scrisori (1898-1944), Editura DU Style, București, 1998, p.
504.

30. Considerat îndeobște drept al șaptelea și ultimul
volum al ediției de Opere Ion Pillat, el este, totuși, un volum
de corespondență de sine stătător, tipărit la o altă editură (DU
Style) decât cea inițială, Eminescu, la reluarea ediției în anii
2000. 

3434 CONVORBIRI  LITERARE



Alături de Teodoreni și de Lovinești, Pillateștii
sunt o mare familie a culturii române din secolul XX,
cu un ADN stilistic de regăsit în calofilia atentă, în
aerul când melancolic, când exuberant ce îmbracă
fiecare text sau tablou, de asemenea, de observat într-
o percepție-reprezentare aproape materială a trecerii
timpului, ca și în religiozitate profundă și balsamică.
Discreția, decența, demnitatea, asumarea suferinței
dar și dăruirea față de semeni devin coordonate nu
doar ale operelor, ci și ale unor vieți trăie în virtutea
„culturii ca interior”, după cum își numește în mod
fericit Monica Pillat unul dintre volume.

Cu destine exemplare (iar titlul monografiei lui
Carmen Brăgaru, Dinu Pillat. Un destin împlinit nu
putea fi mai potrivit), generațiile succesive de
creatori din familia Pillat vor completa fericit
arhivele culturii române pe parcursul a mai bine de
un secol cu poezie (Ion Pillat, Monica Pillat), pictură
și istoria artei (Maria Pillat-Brateș, Cornelia Pillat),
proză (Dinu Pillat, Pia Pillat, Mihail Fărcășanu alias
Mihail Villara, Monica Pillat), memorialistică
(Cornelia Pillat, Pia Pillat, Monica Pillat), istorie și
critică literară (Dinu Pillat, Monica Pillat). Publicate
în ultimii ani, paginile de corespondență ale lui Dinu
Pillat cu viitoarea soție, Cornelia-Nelli, și cele ale
Piei Pillat cu familia și prietenii rămași în țară au
devenit deja mari cărți paideice ale culturii noastre,
cu titluri-manifest – Biruința unei iubiri, Sufletul nu
cunoaște distanțele, Minunea timpului trăit – și o
receptare entuziastă întru totul îndreptățită de
calitatea scrisului și frumusețea morală a
expeditorilor-destinatari.

Într-o cultură marcată în mod exagerat de
„complexe” și „iluzii”, deplânsă excesiv din cauza
minoratului și a marginalității, asemenea mari familii
demonstrează contrariul: continuitatea, în ciuda
vremurilor nefaste de după Al Doilea Război
Mondial, tradiția solidă, valoarea estetică și etică în
interdependența lor, configurând în mod fericit

personalitatea culturii române, ca să adaptăm un titlu
celebru al lui Constantin Ciopraga.

Dacă de cele mai multe ori când se compară
operele unor autori făcând parte din aceeași familie
se insistă asupra diferențelor născute firesc din
„anxietatea influenței” și din individualitatea
creatoare a fiecăruia, la fel de justificat este să
observăm și notele comune, matricea stilistică
familială, ca să-i adăugăm încă un atribut expresiei
faimoase a lui Lucian Blaga.

Intimismul ar putea fi o primă trăsătură a acestei
matrici stilistice în creațiile Pillateștilor. Interioarele
lui Ion Pillat și ale Mariei Pillat-Brateș sunt, pe de o
parte, spații protectoare și vindecătoare, pe de altă
parte – martore ale trecerii timpului și arhive ale
memoriei. O înțelegere superioară a destrămării și a
morții învăluie aceste creații, pentru că infinitul mic
recuperează ființa rătăcitoare, aproapele salvează,
virtuțile domestice compensează deziluziile
metafizice și toate ale lumii capătă un sens.
Biblioteca, biroul, tablourile, scoarțele oltenești,
icoanele pe sticlă și alte obiecte cu încărcătură
spirituală alcătuiesc decoruri predilecte. Filonul
reflexiv și notele melancolice vor fi transmise
deopotrivă copiilor Pia și Dinu, ca și nepoatei
Monica, la fel de sensibili la viața obiectelor estetice
și spirituale. Reconstituind biografia tatălui, Dinu
Pillat va comenta astfel o fotografie a părinților săi
din 1920: „Scena include virtualitatea unei vieți de
interior, fără mari drame, împăcată cu destinul.”1 sau,
în alt context: „Ion Pillat era un om de interior, care
se complăcea în intimitatea de natură moartă a
încăperilor sale.”2 Observația poate fi extinsă la toți
membrii familiei, atașați de aceste spații care
înseamnă mai mult decât o locuință, unele dintre ele
ajungând, ca și proprietarii, victime ale războiului sau
ale totalitarismului comunist.

Pe de altă parte, interioarele sunt completate de
cadre naturale deosebite, încât Miorcanii, Florica,
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Izvoranii, moșiile familiei sau Balcicul devin repere
spațiale deja celebre ale culturii noastre. Licențiat în
geografie și istorie la Paris, Ion Pillat are o
sensibilitate aparte a locurilor, pe care o hrănește cu
numeroase călătorii și cu permanente reveniri în
zonele de obârșie, transformate în substanță poetică,
iar pictura soției sale sugerează același tip de
atașament față de peisaje familiare și familiale.

Portretistica este o altă direcție în care excelează
artiștii familiei Pillat. Caldele portrete ale soțului,
copiilor și nepoatei făcute de Maria Pillat-Brateș sau
umbrele celor de altădată din poezia lui Ion Pillat au
în comun o pronunțată notă afectivă, completând
fericit reușita estetică. Fizionomiile din proza lui
Dinu Pillat dovedesc o atenție aparte îndreptată spre
tainele personajelor, spre abisurile de nepătruns,
provocatoare de tenebre sau, dimpotrivă, salvatoare.
Evocările Corneliei Pillat și ale Monicăi Pillat
dovedesc aceeași grijă și fidelitate față de frumusețea
umană, autoarele dovedindu-se în mod constant
atente mai ales față de ceilalți, mai puțin față de sine,
cultivând atât de dificila smerenie obligatorie pentru
un creștin. 

Religiozitatea este o altă valoare a familiei,
transmisă de-a lungul generațiilor și regăsită
constant, explicit sau discret, în cărțile publicate.
Dacă în deceniile comuniste trebuia reprimată în
orice manifestare publică, superbul volum Povestea
Maicii Domnului, în care versurile lui Ion Pillat se
reflectă în desenele Mariei Pillat-Brateș, sau Drumul
către Emaus al Monicăi Pillat, ambele aparținând
unor vremuri mai prielnice, sunt exemple aparte de
exerciții spirituale. De asemenea, volumul
memorialistic Eterna întoarcere al Corneliei Pillat va
fi reeditat cu titlul Ofrande, valorificând sensul
creștin al termenului. Ultima frază din volum, făcând
parte dintr-un interviu, are forța unui credo
materializat în conduită în cazul tuturor membrilor
familiei Pillat: „Omul trebuie să dezvăluie numai
ceea ce e frumos în el, o spumă a experienței sale.
Am îndurat orice suferință pentru a păstra acest stil
de viață. Și pentru acest stil de viață au murit
oameni.”3

Portretul tatălui, Gheorghe Filipescu, mort în
detenție și aruncat într-o groapă comună, portretul
soțului condamnat în cel mai aberant proces politic al
comunismului, portretul femeilor dârze, nevoite să
reziste și să salveze ce se mai putea salva devin
modele de comportament eroic, înfruntând cu

demnitate răul politic. Religiozitatea se întrevede și
în proza lui Dinu Pillat, unde personajele rătăcesc pe
drumul Damascului, unele trezindu-se spiritual,
altele reificându-se într-o lume stupid desacralizată.
Ca și în cazul lui Vasile Voiculescu sau al lui Nicolae
Steinhardt, închisoarea a însemnat, atât pentru Maria
Pillat-Brateș, cât și pentru fiul ei, o probă de credință
trecută cu revelația „aurului suferinței”. Scrisul însuși
capătă o motivație și o finalitate superioare prin
efortul spiritual pe care îl presupune și prin forța de a
recupera o lume.

Aceeași religiozitate poate fi întrezărită și în
actele de mecenat cultural ale lui Ion Pillat: editarea
volumului Flori sacre al lui Macedonski, din 1912,
când încă era foarte tânăr, apoi editarea Plumbului
bacovian, multiplele antologii de poezie românească
sau traducerile. Activitatea de editor și cea de
traducător vor continua, de asemenea, în familie până
în zilele noastre. Activitatea de soră de caritate a
Crucii Roșii a Mariei Pillat-Brateș sau diversele
acțiuni umanitare în care a fost implicată Pia Pillat
dovedesc încă o dată rezistența credinței asumate
până la capăt și transformate în mod de viață.

Literatura de și despre familie
În ultimii ani, de o atenție aparte beneficiază așa-

numitele „Life Writing Studies”– un domeniu care
scoate literatura subiectivă din câmpul strict al
esteticii și o extinde spre istorie, sociologie,
psihologie și alte ramuri umaniste. Cultura
contemporană înregistrează o adevărată avalanșă
benefică a scrierilor despre familie: cărți cu bunici,
cu tați, cărți despre propriii copii și chiar despre
casele familiilor. Pentru perioada interbelică, Ion
Pillat, Tudor Arghezi și Ionel Teodoreanu sunt marii
scriitori care au inclus teme și motive familiale în
operele lor, prefigurând valul uriaș de biografism ce
va inunda literatura din perioada postmodernă și
actuală. „Conștiința de clan biblic” despre care scrie
Dinu Pillat în privința Brătienilor se va concretiza și
în viețile și operele urmașilor: „La Ion Pillat, cultul
contactului cu familia, mai ales cu ramura rudelor
dinspre mamă, era intrat în sânge.”4

Poveștile de familie sunt inserate în versuri (ca în
celebrele Casa amintirii sau Aci sosi pe vremuri ori în
superbul poem A doua elegie), atmosfera elegiacă a
poeziei dezrădăcinării se întâlnește cu cea idilică, a
eternei reîntoarceri, în virtutea unei armonii
definitorii și pentru clasicismul, și pentru
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tradiționalismul, și pentru modernismul creației unui
poet de sinteză estetică. Întoarcerea în timp – nu
întâmplător folosim cuvintele lui Ionel Teodoreanu,
ci pentru că au fost familii foarte apropiate – devine
un liant al scrierilor pillatiene, fie că ne referim la
beletristică, fie la studiile de istorie literară ale lui
Dinu Pillat, fie la amintiri. „Orice existență constituie
un roman în sine, iar pentru biograful viitor un
pretext de alt roman.” scria în introducerea studiului
Contribuții la biografia lui Ion Pillat fiul său.
Prezentând familiile din care proveneau părinții
tatălui său, istoricul literar constată că, în privința
acestuia din urmă, „nu avem să găsim nici spiritul de
fermieri de tip feudal al Pilăteștilor și nici vocația
combativității politice a Brătienilor.”5 În schimb,
constatăm că amprenta politicii demențiale asupra
destinelor celor doi copii va fi nemiloasă.

Dacă Ion Pillat evită literatura autobiografică sau
memorialistica propriu-zisă, preferând inserarea
biograficului și a familialului în poezie iar Dinu Pillat
reconstituie biografia tatălui într-o manieră cât mai
detașată, de istoric literar, femeile familiei au vocația
amintirii, a recuperării timpului pierdut și a celor
dragi prin scris. Descind dintr-un neam aprig și au în
sânge știința luptei cu vitregiile, scrisul devenind o
resursă de supraviețuire și de anulare a distanțelor în
spațiu și timp: „Femeile din acestă familie, între care
și mama poetului (Maria), a doua fiică a bătrânului
Ion Brătianu, sunt de obicei pline de energie, stăpâne
pe ele în nenorocirile personale, până a nu se pierde
niciodată cu firea, închise cu exclusivism în
principiile lor tradiționaliste.”6

Paginile Corneliei, ale Piei și ale Monicăi Pillat,
adunate în volume memorialistice și epistolare,
alcătuiesc o veritabilă și impresionantă antologie
familială, dar și un îndreptar deopotrivă moral și
estetic pentru cititorul care nu poate parcurge doar cu
detașarea specifică studiului asemenea rânduri. 

Pe lângă amintirile privitoare la membrii familiei,
în mod constant apar și prietenii, marea familie
spirituală, din care fac parte Teodorenii, Voiculescu,
Steinhardt și alți însemnați oameni de cultură ai
secolului XX, pentru care literatura și arta nu au
însemnat doar autonomie estetică. În spiritul
autenticei comuniuni, prietenii se influențează și se
sprijină reciproc, ajung împreună după gratii, suportă
nedreptățile cu mult curaj și ies învingători dintr-o
luptă absurdă: „De la Lili am învățat că viața trebuie
trăită cu grijă, cu veghe, pentru că ea nu este numai a

ta ci și a celor dragi, duși de pe astă lume, pe care îi
porți în ființa ta mai departe, până în ceasul din
urmă”.7

Mi-am permis un discurs îndrăgostit, pentru că
întâlnirea cu familia Pillat și operele lor înseamnă,
pentru fiecare cititor și/ sau privitor în parte, o ofertă
de destin, iar pentru cultura românească – o mare
șansă.

Note:
1. Dinu Pillat, Mozaic istorico-literar. Secolul XX, Ed.

Eminescu, București, 1971, p. 240
2. Idem, Itinerarii istorico-literare, Ed. Minerva,

București, 1978, p.19
3. Cornelia Pillat, Ofrande, Ed. Humanitas, București,

2011, p. 327
4. Dinu Pillat, Mozaic istorico-literar. Secolul XX, Ed.

Eminescu, București, 1971, p. 231, p. 249
5. Idem, Itinerarii istorico-literare, Ed. Minerva,

București, 1978, p.3, p. 5
6. Dinu Pillat, Mozaic istorico-literar. Secolul XX, Ed.

Eminescu, București, 1971, p. 231-232
7. Monica Pillat, Cultura ca interior, Ed. Vremea,

București, p. 104
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Profesorul băimărean Florian Roatiș este
autor al încă unui substanțial volum de
publicistică culturală, îndeosebi din domeniul
istoriei filozofiei românești: Dreptul la
sinceritate, Casa cărții de știință, Cluj-Napoca,
2020. Spun publicistică culturală pentru că, în
ceea ce întreprinde autorul, el extinde domeniul
criticii literare înglobând și domenii conexe, cel
al filozofiei dar nu numai. Predominant în scrisul
acestuia fiind un ton pozitivist, de predilecție
aparținând științei, preocuparea de informație
fiind capitală, adică nu atât mecanica ideilor,
dialectica lor cât mai ales culegerea de date,
muncă științifică prin excelență, universitarul în
cauză fiind în primul rând cercetător științific și
nu un scriitor în accepțiunea artistică a noțiunii.

Mai întâi să luăm în seamă titlul cărții care
afirmă un drept la sinceritate dar acesta, cel
puțin în ultimele trei decenii, este și la noi în țară
unul subînțeles, cum nu se poate mai presupus.
De ce am mai scrie dacă nu am fi sinceri în tot
ceea ce întreprindem?! Nu cumva ne manifestăm
public tocmai pentru a ne afirma cu orice preț
crezurile?! Ori poate autorul are în vedere prima
dintre cele trei secțiuni ale cărții sale, întitulată
Polemice, mai contondentă în conținut, căreia
însă îi poate fi argument nu apelul la sinceritate
cât cel la un eventual adevăr. Iar aici profesorul
de filozofie procedează asemeni mentorului
nostru Titu Maiorescu despre care monografistul
lui, E. Lovinescu, a presupus că citea mai întâi
textul pe care îl avea de combătut, subliniindu-i
greșelile și apoi relua lectura dar doar a pasajelor
astfel subliniate și scria numai despre acestea ca
și cum altceva nu ar fi existat în opul respectiv.

În felul său și Florian Roatiș în textele sale
polemice scrie cu ochii țintă exclusiv la greșelile
identificate, executându-i pe autorii respectivi.
Face totuși o excepție cu admirabila scriitoare
Magda Ursache căreia, înaintea enumerării
inadvertențelor depistate în scrierile acesteia, îi
adresează câteva justificate cuvinte de laudă,
dând astfel complexitate imaginii autoarei pe
care o comentează. În celelalte cazuri îmi pare
dezechilibrată imaginea autorilor abordați,
văzuți mai mereu exclusiv prin ochiul rău al
exegetului. Ca să nu mai spun și că noțiunea de
autoplagiat, utilizată cu insistență la un moment
dat, din punctul meu de vedere este discutabilă
întru totul, fiindcă autorul, oricare, este presupus
deplin stăpân pe textul său, liber să revină asupra
lui, să și-l reproducă de cât ori consideră că îi
este necesar. A-l suspiciona că urmărește scopuri
ascunse este de prisos.

Dar nu aceste puneri la punct fac substanța
noii cărți a lui Florian Roatiș ci îndeosebi ceea ce
putem numi cu îndreptățire contribuțiile sale
științifice, texte care ne îmbogățesc cu cantitatea
de informații pe care le conțin, rezultat al
cercetărilor universitare ale autorului. Exemplar
în acest sens este studiul despre Iosif Hodoș (p.
64 și urm.). O figură din trecutul cultural al țării
noastre, complet ignorată astăzi, căruia
universitarul băimărean îi descrie biografia, cu
insistență pe datele mai importante ale activității
acestuia, îndeosebi în cadrul Academiei române.
Chiar dacă unele dintre realizările lui Iosif
Hodoș, precum participarea sa, alături de Barițiu,
la volumul al doilea al marelui dicționar al limbii
române, cunoscut ca fiind al lui August Treboniu
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Laurian și al lui I.C. Massim, precum și strădania
acestuia de a contribui la editarea în premieră a
operei lui Dimitrie Cantemir, preluând misiunea
de la vărul său, Alexandru Papiu Ilarian, care se
îmbolnăvise, chiar dacă ele au fost infirmate
ulterior în ceea ce le privește calitatea. Un caz
similar, de a-l scoate dintr-o nedreaptă uitare, îl
are în vedere pe maiorescianul Ion A. Rădulescu-
Pogoneanu, primul editor al Însemnărilor
zilnice, autorul unei teze de doctorat, în
Germania la Leipzig, consacrată filozofului
Vasile Conta. În principal, învățatul băimărean
nu scrie despre subiecte la care se înghesuie
mulți alții ci își îndreaptă eforturile erudite spre
revendicarea unor poziții mai degrabă ignorate.
Aceasta cu o singură mare excepție. Am în
vedere devotamentul său din exegezele pe care le
consacră lui Nicolae Steinhardt.

Cel care și-a sfârșit viața în calitate de monah
la mânăstirea Rohia din Țara Lăpușului,
cunoscut ca autor al unei cărți ce trece pentru
unii exegeți ca fiind o capodoperă: Jurnalul
fericirii, un evreu care a stârnit mare admirație
prin convertirea radicală la ortodoxia română, a
fascinat mulți comentatori dar dintre toți Florian
Roatiș se dovedește a fi nu doar cel mai harnic ci
și cel mai de îndelung devotament. Prin autori ca
acest universitar din Baia Mare, Nicolae
Steinhardt are parte de o atenție exegetică ca
niciun alt membru al generației urgisite din acea
jumătate a secolului XX. Se dovedește astfel că
el are o foarte bună așezare în veac, evreu
creștinat până la a impresiona până și pe
sarcasticul Emil Cioran care îl identifică drept un
être rare, quelque chose comme un sainte (p.
141). Este de amintit că acesta, iconoclast cum
era, nu a mai identificat ipostaza sfințeniei decât
atunci când l-a evocat pe Mircea Vulcănescu pe
care îl vedea ca fiind evadatul dintr-o icoană,
adică un sfânt! Va fi existat, oare, vreo
asemănare între cei doi? Cu erudiția sa,
profesorul Roatiș dă un citat din corespondența
călugărului în care acesta, într-o scrisoare
conspectată în paginile cărții la care mă refer, se
exprimă cu destulă luciditate dar și cu entuziasm

despre vocația sa de monah: „Eu duc în suflet
dorul Coziei – se confesează el lui Virgil Ierunca
– și al acelui amestec de mizerie, de îndărătnicie,
de sublim și de aventură ce se cheamă monahism
– și care mi se pare forma superioară a curajului“
(p. 139). Așadar, în acest fapt al călugăririi sale
poate că nu ar trebui să vedem atât de mult numai
consecința unei credințe, o mărturie a unei resort
mistic, cât îndeosebi gustul pentru aventură și
dovada unui curaj, temeritatea de a se pune la o
încercare, la o probă inițiatică.

Nicolae Steinhardt îmi pare ca va fi fost un
om sucit în felul său, un evreu care și-a
aprofundat evreitatea tocmai devenind creștin,
tot astfel cum a străbătut toate vămile suferinței
penitenciare până la a răsturna perspectiva
detenției afirmându-și o extraordinară, extra-
ordinară capacitate de a fi fericit, cu atât mai
fericit cu cât privațiunea era absolută. E un fel
rar, poate chiar imposibil, al unei mistici
negative, în care superlativul unei atitudini este
chiar negația ei radicală, precum în evul mediu
orice afirmație despre Dumnezeu însemna o
scădere a acestuia, ne mai lăsând omului decât
superlativul printr-o negație absolută. Ființa
supremă există atât de mult încât o putem slăvi
numai spunând că ea nici nu există, a cutezat să
afirme aceasta doar Toma din Aquino. Aceeași
mișcare a intelectului, pe schema totuși
personală, a teologiei negative, și-a produs
efectul maxim când cu faimoasa interpretare a
piesei de teatru O scrisoare pierdută. Căci cine
plânge la finalul spectacolului, precum viitorul
călugăr, când pe scenă, toți în devălmășie, eroii
lui Caragiale, ai ultimului ocupant fanariot, își
cer unul altuia iertare, renunțând la luptele lor, la
pretinse principii, la închipuite intransigențe,
impresionat de spectacolul concordiei în
ticăloșie, în turpitudine, acela nu cumva comite
această iertare fiind în același timp chiar cel mai
necruțător cu sine însuși, intratabilul,
neconsolabilul pe veci, evreu cuibărit în
ortodoxia română tocmai pentru fi, fie și în mod
contorsionat, și mai evreu?! Românismul lui de
împrumut a fost mai degrabă o concesie mistică
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radicală față de nevolniciile neamului nostru.
Devotamentul lui Florian Roatiș față de

memoria celui care a sfârșit ca monah la Rohia
stă de veghe la postumitatea aceluia, gata oricând
să mitralieze pe cei care atentează la integritatea
eroului său, sancționând eventualii adversari cu
rafale de observații critice. Așa se întâmplă, legat
de personajul său predilect, atunci când ia seama
la prezența acestuia în Wikipedia (îndeosebi la p.
242) cu cascada de Nu-uri din text. Din
perspectiva faptului că, atunci când scriem
despre cărțile vreunui autor, nu este exclus să ne
găsim în ele chiar pe noi înșine și atunci ne
putem întreba ce vede autorul nostru la cei pe
care îi comentează. Astfel pe cineva prezentat cu
entuziasm, lucru mai rar în această carte, îl află
ca fiind unul dintre cei mai harnici cercetători ai
trecutului filozofic românesc, ins remarcabil prin
răbdare și acribie, dovedind o aleasă erudiție (p.
277). Sunt detalii dintr-un portret făcut unui
confrate de-al său care pot sta cu deplină
îndreptățire și într-un autoportret al acestui autor.

Profesor de filozofie care s-a format la școala
clujeană a profesiei sale până la gradul suprem
de a fi doctor în respectiva disciplină, Florian
Roatiș s-a specializat în istoria filozofiei
românești, erudit în aceasta, la zi ca informație,
manifestând în scrisul său un devotament față de
cei din gruparea intelectuală coregională lui,
reticent cu subtilitate față de destui dintre
„regățenii“, din categoria cărora Nicolae
Steinhardt s-a salvat călugărind în Maramureș,
astfel că binemerită și el toată admirația.
Fidelitatea sa față de clujeni merge până la a le
împărtăși și postum idiosincraziile. Este cazul cu
Marin Ștefănescu, căruia i se desenează în carte
un portret succint cu severa precizare că avem
de-a face cu un filosof minor (p. 273 și urm.). La
un ins atât de exact și de complet în informațiile
pe care le dă uimește faptul că din schița de
portret lipsește o informație capitală: cel puțin
menționarea dacă nu și comentarea principalei
lucrări de filozofie a acestui profesor rătăcit în
veacul trecut prin Clujul universitar. Mă refer la
studiul Le Problème de la méthode al acestuia.

Despre el ni se mai spune că în 1916 este
trimis pe front, Ei da!, este trimis la război, de
parcă s-a dus la luptă pentru că nu a avut încotro.
Și totuși, alții dintre cei de o aceeași vârstă au
știut cum să se sustragă, ca de exemplu, viitorii
săi colegi de la Universitatea clujeană, camuflați
pe durata războiului într-o instituție de
învățământ teologic, pentru care nu aveau nici o
vocație dar prin apartenența la care erau scutiți
de a fi militari, pe front. Grea povară va fi fost
pentru aceștia să fie colegi ca profesori la aceeași
facultate. Cu atât mai mult cu cât Marin
Ștefănescu stătea și în fruntea unei fundații,
Cultul patriei, care desfășura ritualuri în
memoria eroilor căzuți în război. Pe vremuri, cu
o enormă oroare față de fostul său profesor,
criticul literar Cornel Regman mi-a descris cum
decurgeau lecțiile de filozofie ale aceluia. Intra
în sala de curs, urca pe podium catedrei, se punea
în genunchi în fața studenților săi și rostea cu
glas tare rugăciunea, și abia mai apoi își începea
expunerea. Ideea sa cea mai de seamă,
consemnată în altă parte și de distinsul profesor
băimărean, deși fără să o aprobe, era că suprema
metodă de cunoaștere e rugăciunea. Dar Florian
Roatiș afirmă chiar prin titlul recentei sale cărți
nu dreptul la rugăciune ci cel la sinceritate,
Dreptul la sinceritate! Însă când este omul cel
mai sincer, nu cumva tocmai atunci când se
roagă?! Fiindcă sunt unii, nu chiar toți oamenii și
nu neapărat creștini însă credincioși, care se pun
în poziția de a lua act de faptul că Zeul există și
în fața aceluia rugându-se comit ei chiar cea mai
aprofundată introspecție, identificând universul
ce îi locuiește, explorându-l, cunoscându-l,
sinceri până în absolut, adică niște posibili inși
care cunosc, care se cunosc. Din această
perspectivă constat că nu era chiar atât de absurd
profesorul de filozofie din Clujul de altădată. 
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Realul provoacă visul astfel cum un toreador întărîtă
taurul spre a-și arăta dexteritatea, știind că-l va ucide.

*
Lupta cu suferința e o formă a luptei cu tine însuți.

*
Originea echivocă a jurnalisticii. Blaga socotește că

aceasta a început în Europa „cînd Luther a aruncat călimara
cu cerneală după dracu”.  

* 
„Kant spunea că politica înseamnă destin. Acea

rumoare care, în societățile noastre ubuești, reprezintă unul
dintre chipurile fatalității. Iar împotriva rumorii, a
scornelilor, a informațiilor false care se propagă precum un
virus am plătit ca să aflu că, de fapt, nu putem face nimic”
(Bernard Henri Lévy). 

* 
Vulgaritatea: un cinism degradat. 

* 
Noi vorbim provocați, lucrurile vorbesc de la sine.

* 
Scriptor. A crea înseamnă a pune în joc și ceva

incomunicabil. 
* 

„Poți acum, în măsura în care mai există o posibilitate,
să o iei din nou de la început. Nu pierde șansa asta. Dacă
vrei să pătrunzi adînc în tine, n-ai să poți evita toată mizeria
care are să iasă la iveală din tine însuți. Dar nu te mai bălăci
în ea. Dacă rana din piept este doar un simbol, așa cum tot
susțin, un simbol al rănii a cărei inflamație este Felice și
căreia profunzimea îi este justificarea, dacă așa stau
lucrurile, atunci și sfaturile medicului (lumină, aer, soare,
liniște) sunt tot simboluri. Ia în stăpînire simbolul acesta”
(Kafka). 

* 
Clipele „bune” contează în sine, nu neapărat prin

urmările lor. Nu mai e necesar să le confirmi, căci rostul lor
e de-a te confirma ele pe tine. 

* 
Oare logoreicul nu socotește tăcerea sa drept o

nedemnitate?
*

Ne impresionează lucrurile care cad în prezent sau cele
care au căzut în trecut, dar nu ne gîndim la cele care, chiar

sub ochii noștri, se prăbușesc dramatic în viitor.
* 

Visele incomodează luciditatea astfel cum un parfum
senzual incomodează virtutea. 

* 
„Dacă te întristezi din cauza unui lucru exterior, de fapt

nu acesta te tulbură, ci felul tău de a-l judeca; stă în puterea
ta, chiar din acest moment,  să-l înlături. În schimb, dacă te
întristează ceva care se găsește în dispoziția ta interioară,
cine te oprește să modifici principiul care a determinat
aceasta?” (Marcus Aurelius). 

* 
Scriptor. A tenta descrierea a ceea ce nu poți cunoaște. 

* 
Scriptor. Inteligența audiază lamentațiile emoțiilor prin

medierea unui translator.
*

„Dacă o călătorie este încheiată, ea își atinge scopul
chiar dacă nu e întotdeauna la locul prevăzut. Ea poate și să
fie întreruptă; sunt epoci în care evenimentele neprevăzute
sunt regula. Capătul este întotdeauna și pretutindeni
posibil; călătorul îl poartă asupra lui cum își poartă ceasul.
Dacă drumul e conceput ca o patimă, crucea e prezentă de
la început. Nimeni nu moare înainte de a-și îndeplini
sarcina. De cele mai multe ori ea e necunoscută” (Ernst
Jünger). 

*
Rodata, egoista, imbatabila normalitate, detașîndu-se

discret atît de viciu cît și de virtute. 
*

Unamuno a învățat limba daneză pentru a-l putea citi în
original pe Kierkegaard. 

*
Coșmar nocturn. Imagini anapoda cum paginile

amestecate la întîmplare ale unei cărți. 
*

„Vai, ușa fericirii nu se deschide spre interior și n-ar
folosi la nimic să te arunci cu toată puterea asupra ei ca s-
o forțezi. Se deschide spre exterior. Deci nu e nimic de
făcut” (Kierkegaard).

*
Moment negru. Un altădată halucinant, atît de

fascinant dureros, încît te îndeamnă să-ți iei viața.
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*
„Orice posesor de cîini cunoaște următorul proces, care

nu poate fi imitat într-un laborator. Stăpînul zice fără
intonație, fără să rostească numele animalului, ba chiar fără
să pronunțe cuvîntul «cîine»: «nu știu, să-l iau cu mine?»
Cîinele se agită, știind că este vorba de o plimbare mai
lungă, care ar putea fi foarte distractivă. Dacă stăpînul ar fi
spus: «trebuie să-l duc afară», animalul s-ar fi arătat mai
curînd plictisit și s-ar fi ridicat fără prea multă vioiciune.
Dacă omul spune apoi: „Cred că mai bine nu-l iau cu
mine”, cîinele își lasă urechile pe spate, pe care mai înainte
le ridicase plin de așteptare, dar ochii rămîn ațintiți rugător
la stăpîn. Dacă acesta spune definitiv și ferm: „Îl las acasă”,
cîinele se întoarce supărat la locul lui. Cînd te gîndești cîte
încercări complicate și dresuri obositoare sunt necesare
pentru a reproduce un comportament analog în condiții
artificiale, și cît de simplu și de firesc decurge totul în
relația de zi cu zi dintre stăpîn și cîine!” (Konrad Lorenz). 

*
Semenii încearcă mereu și prea adesea izbutesc a găsi

o denivelare existențială, fie și una imprecizabilă, obscură,
între ei și tine. Odată stabilită în mentalul lor această falie,
ei nu întîrzie a te măsura cu superioritate.

*
Suficiența pedantă a celor ce vorbesc despre „lecția

vieții”, ca și cum aceasta n-ar fi indiscernabilă de viața
însăși, ca și cum n-ar dura în impredictibilul său pînă la
capătul vieții.

*
„O carte despre liderul opoziției de extremă dreaptă din

Italia, Matteo Salvini, De ce Salvini merită încredere,
respect și admirație, s-a aflat în topul vînzărilor pe
Amazon, din această țară: are 110 pagini goale și costă 6,99
euro. «Această carte este plină de pagini goale. În pofida
anilor de cercetare, noi nu am putut găsi nimic de spus
despre acest subiect, așa că vă rugăm să nu ezitați să
utilizați această carte pentru notițele voastre», scrie în
descriere” (Dilema veche, 2020).

* 
Un premiu e un soi de compromis al vieții. Nu-ți mai

aparții decît pe jumătate ție însuți, nu mai aparții decît pe
jumătate lumii. La intersecția dintre real și posibil,  biata ta
persoană capătă pentru o clipă o identitate dublă,
mitologică. 

*
Cu timpul nici nu mai simți nevoia exprimării

exteriorizate. Mistui verbalizările în tine însuți prin ceea ce
poartă numele de endofazie.

*
Admirația, un sentiment ce ține pasul cu noi doar în

copilărie și în tinerețe. După care se uzează, devine
capricioasă, superficială, nevolnică. La vîrstnici e aproape
terminată (prețuirea e altceva: un mecanism cu precădere
logic). 

*
„Recitit Preotul de țară. Moartea doamnei Graslin e un

lucru foarte frumos. Totuși, gîndesc că acest gen de roman
a murit, cel puțin pentru oamenii de mare talent. Este un
trompe d’oeil. Face o impresie puternică, dar efectul nu
durează și ajungi să zîmbești un pic. Vreau să spun că în
acest caz Balzac nu-i decît un Montepin talentat, genial
dacă vreți, și cred că scriitorii într-adevăr înzestrați nu vor
mai putea scrie asemenea cărți, cu seriozitate” (Jules
Renard). 

*
Scriptor. Vîrste, încercări, rostiri, tăceri deopotrivă

redutabile.
* 

Metafore dar și cogitații adesea obținute din zdrențele
unei stări unitare. Din fîșiile ce atîrnă dintr-însa, doritoare a
avea un sens.

*
A.E.: „Știu că nu-ți place să dezlegi «cuvinte

încrucișate». De ce?” Din măcar trei motive: reprezintă o
speță de enigme minore, sunt prea multe la pachet, îmi
răpesc timp.  

*
„Cînd ești prea singur, te înstrăinezi și de tine însuți. Te

regăsești devenindu-ți familiar, cînd ești cu alții” (Blaga). 
*

Însăși alegerea unui model poate fi un factor al
confesiunii.

*
O pastișă atît de subtilă încît, după o vreme, nici

autorul-model n-o mai poate recunoaște ca atare. 
* 

„În gîndirea științifică conceptul funcționează cu atît
mai bine, cu cît este îndepărtat de orice arière-imagine. În
plin exercițiu, conceptul științific e debarasat de toată
lentoarea evoluției sale genetice, evoluție care crește încă
de pe atunci din simpla psihologie. (…) În schimb, nici eu,
chiar afirmîndu-mi dragostea fidelă pentru imagini, nu le
voi studia cu o mare cantitate de concepte (…). Imaginea
nu poate fi studiată decît prin imagine, visînd imaginile,
astfel încît ele să se asambleze într-o reverie. E un non-sens
să pretinzi că studiezi obiectiv imaginația, fiindcă nu
dobîndești imaginea pe care o admiri atît de mult. Deja
comparînd o imagine cu alta, riști să pierzi participarea la
individualitatea ei” (Bachelard).

*
Poezia ca și erosul se nutresc cu predilecție din

incipituri, continuarea fiind aleatorie. 
*

A.E.: „Bizar! După 1989, Buzura se buzurluia
împotriva autorilor care au dobîndit permisiunea de-a
critica anii comunismului…”.
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După 1989, sectoarele funcționale ale
economiei românești au fost puse la pământ după
o rețetă clară, pe care o cunosc de acum toți
românii: firmele de stat au fost căpușate de firme
particulare aparținând membrilor de familie sau de
famiglie ai celor aflați la conducerea acelor
instituții. În urma căpușării, care a supt viața din
acele companii, ele au căzut în paragină, părând pe
moarte. Invocându-se ineficiența lor, au fost
privatizate. Fie au fost cumpărate de concurența
directă, care le-a închis pentru a monopoliza piața,
fie au fost cumpărate pe nimic de aceleași
companii căpușă care le-au pus pe butuci și, brusc,
sub noua veche conducere, au început să meargă.
Astfel, s-a operat lichidarea sau transferul
economiei românești din proprietatea publică în
buzunare private. Ca urmare a acestei operațiuni,
părinții a milioane de copii din România anilor
’90-2000 au fost transformați în șomeri sau în
emigranți, au plecat din țară sau au murit.

În privința sistemului de învățământ, lucrurile
au mers cumva mai greu pentru că era un sistem pe
care toată lumea îl folosise și de ale cărui
performanțe foarte puțină lume era nemulțumită.
Spre deosebire de industria și agricultura de stat
din România, sistemul de învățământ reușise să
furnizeze țării oamenii educați necesari dezvoltării
(multilaterale, desigur), nu lăsase țara cu goluri de
producție a competențelor. Principalele neajunsuri
țineau mai degrabă de faptul că toate acele
competențe produse de sistemul de învățământ din
România nu erau folosite la întregul lor potențial
de sistemul de producție din România, subminat de
incompetență managerială și planificare excesiv
ideologizată. Se mai simțea și că, în general, solida
cultură generală sădită în elevi de învățământul

preuniversitar nu primește nutrienții necesari –
teoretici și practici – de la un sistem universitar
mai puțin performant decât sistemul preuniversitar.
Și la acel nivel, tarat mai ales de sărăcie, se iroseau
competențele zidite cu grijă în cei opt ani de
edificare a culturii generale în clasele primare și
gimnaziale și competențele științifice antrenate în
cei patru ani de liceu teoretic. Dacă trebuia ceva
revigorat, era universitatea.

Primul bătut de reformă a fost însă sistemul de
învățământ preuniversitar, deși acesta funcționa
foarte bine. Prima mare mișcare vizibilă – după
diferite mici tatonări care au inclus eliminarea
treptei a II-a, adică a examenului de promovare în
clasa a XI-a, care ținea elevii în priză, nelăsându-i
să doarmă pe întreg parcursul liceului, și
modificarea structurii bacalaureatului – a fost
introducerea manualelor alternative în timpul
ministeriatului lui Andrei Marga, în a doua
jumătate a anilor ‘90. 

Introducerea manualelor alternative a dat
startul căpușării învățământului românesc după
modelul a ceea ce se petrecuse în toate ramurile
economiei. Imediat s-au format grupurile de
interese speciale și lobby-urile. De la mijlocul
anilor ’90 au apărut oengeurile finanțate din
străinătate, care au înflorit spectaculos după 2000.
Schimbarea manualelor a fost și ea finanțată de
rețele și organisme internaționale, de la Fundația
Soros, la Banca Mondială. Sistemul de învățământ
preuniversitar a fost încetul cu încetul deconstruit
și apoi reconstruit ca baterie pentru diverse grupuri
de interese speciale: au apărut specialiștii în
curricule, specialiștii în științele educației,
producătorii de softuri, angrosiștii de ideologie (de
gen, multiculturală, neoliberală, civică șamd),
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motivational speakers și tot felul de brigăzi
artistice care, sub pretextul luptei împotriva
drogurilor sau violenței domestice au expus elevii,
cu finanțare europeană și cu aprobarea autorităților
statului, la propagandă virulent imorală și
antisocială. Directori de școli private au fost
numiți în structuri de conducere din Ministerul
Educației dirijând reforma învățământului
românesc de stat: cazuri clare de conflict de
interese nesesizate de nicio agenție de integritate.
Dacă patronul unei firme de taxiuri ajunge
directorul unei companii de transport public,
dereglând întregul transport public pentru ca
lumea să meargă doar cu taxiul, ziarele și
televiziunile fac tam-tam. Dacă antreprenori
educaționali sau directori de școli private dau peste
cap sistemul de învățământ de stat – concurența, cu
alte cuvinte – nu interesează pe nimeni. 

La exemplele pe care le-am dat deja de-a
lungul cărții, adaug, din mulțimea personajelor de
pretutindeni care au ajuns să creadă că au ceva de
a face cu școala noastră și care intră și ies din scenă
cu iuțeală și locvacitate de teatru bulevardier, pe
Brian Male, expert curricular din Marea Britanie
care a declarat, cu prilejul unui simpozion
organizat la Sinaia în 29-30 martie 2019 de
Fundația Alexandrion (până și fabricile de băuturi
spirtoase se ocupă de reforma educației noastre) și
dedicat reformei învățământului românesc, că:
„Trebuie să renunțăm la un sistem de educație
creat pentru secolul al 19-lea și să îl înlocuim cu
unul potrivit pentru secolul 21”1. Declarațiile de
felul acesteia, lansate de occidentali care trec prin
spațiul mental al românilor ca bombardierele,
lansând și fugind, au aplatizat peisajul cultural
național, l-au redus la sloganuri prinse din zbor, au
oferit un fals sistem de orientare, au oferit pretexte
tuturor celor dornici și grăbiți să pună pe butuci
sistemul de învățământ din România. În fine, ne-au
obișnuit să nu mai avem încredere în noi înșine și
să ne considerăm inferiori oricărui comis-voiajor
al schimbării modului nostru de viață. 

Nu e clar ce anume cunoaște Brian Male despre
școala românească, dar e sigur că românii care i-au
citit sentința nu știu nimic despre el și deci nu pot
pune fraza respectivă, larg mediatizată, în
contextul unui CV ignorat în România.

Brian Male e unul din directorii de la The
Curriculum Foundation, o organizație care a oferit
asistență curiculară unor state precum: Sudanul de
Sud, Uganda (inclusiv în taberele de refugiați),
Siria, Palestina (tabere de refugiați), Liban, Qatar,
Rwanda, Lesotho, Jamaica, Maroc, Irak, Zambia2.
Male a mai lucrat și pentru Building Schools for
the Future, un program al guvernului Laburist
lansat de Tony Blair în 2004 cu scopul de a
renova/remodela/construi școli secundare (adică
pentru elevii cu vârste cuprinse între 11 și 16 ani,
sau clasele VII-XI) din Marea Britanie. În 2010,
Michael Gove, ministru al educației din guvernul
de coaliție Conservator&Liberal-Democrat de
atunci, a închis programul deoarece, după cum s-a
constatat și s-a scris și în presă, inclusiv în presa de
stânga care susținea guvernele Laburiste, Building
Schools for the Future era un tip de parteneriat
public-privat prin care, de fapt, „un consorțium de
oameni de afaceri, companii de construcții și firme
de IT preluau controlul bunurilor publice în dauna
autorităților locale”. Consorțiumul privat căpăta
control asupra clădirilor școlilor și asupra
administrării lor, încasând chirii, taxe pentru
servicii și rate de la autoritățile locale care se
vedeau dotate cu școli de care nu aveau nevoie3.
Oamenii politici, ziariștii și mulți din cei care au
analizat fenomenul au observat că 800 de școli din
Marea Britanie fuseseră deja reparate sau
consolidate înainte de lansarea acestui proiect, care
a constat în investirea a 45 de miliarde de lire
sterline fără un plan bine stabilit și a dus la
construirea a zeci de clădiri de școală de proastă
calitate arhitecturală, lipsite, de exemplu, de
modalități adecvate de aerisire și de acces la
lumină naturală.4

Cu alte cuvinte, există și în Vest multă
expertiză în sifonat fonduri publice și în transferat
proprietăți ale statului în portofolii private, și
românii trebuie să știe că mulți dintre experții care
vin la noi sunt veniți în prospectare de oportunități
de afaceri. The Curriculum Foundation a lucrat
pentru guvernele unor țări de care România
obișnuia să fie la mare distanță școlară. A lucrat, în
țări dezvoltate, și pentru școli private, cum ar fi cea
mai scumpă școală privată din lume, Institut Le
Rosey, din Elveția, cu 120 de profesori la 420 de
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elevi împărțindu-și timpul între violoncel
dimineața și ski la Gstaad după-amiaza. Cum
România nu e nici stațiune de ski, nici tabără de
refugiați, am putea spune că ar fi nimerit să ne
dispensăm de sfaturile unor asemenea experți, în
ciuda structurii lor flexibile de prețuri.

Dar Brian Male e un pedagog britanic de
renume și nu ar fi cinstit să îl trimitem de unde a
venit la chemarea unei fabrici de spirtoase, înainte
de a afla ceva despre filosofia sa educațională. Ce
anume vrea Brian Male de la școală, cum crede el
că ar trebui să fie? Sigur că școlile din România,
din motive evidente, nu pot fi precum școlile
private din Gstaad. Pe de altă parte, nu suntem nici
tabără unde refugiații învață sub atenta
supraveghere a experților mondiali cum să
împletească scaune din răchită și coșuri de nuiele.
În aceste condiții, trebuie să cercetăm cum anume
vede Brian Male un sistem de învățământ precum
al României, în care cei mai mulți elevi provin din
medii sărace dar neafectate de vreun război. Pentru
aceasta, am apelat la contribuția lui Brian Male la
volumul colectiv The Working Class: Poverty,
Education and Alternative Voices (2018)5,
considerat de experții britanici în educație un
adevărat manifest al educației progresiste și anti-
neoliberale6. Textul lui Brian Male susține, în
esență, că elevii provenind din medii înstărite au,
în copilărie, o gamă mai diversă de experiențe
decât cei din mediile mai sărace. Copiii din
familiile clasei de mijloc merg la muzee, la
concerte, în excursii în străinătate, li se citește și
citesc, în fine, își dezvoltă în acest fel un întreg set
de înțelesuri în care pot să cuprindă apoi tot ceea
ce le vine nou din școală sau din viață. Învățarea,
conform lui Male, depinde și de dezvoltarea
timpurie a vorbirii și a abilităților lingvistice,
limba fiind cea care permite asimilarea de noi
cunoștințe și înțelesuri care fac posibilă adecvarea
la realitate. De aceea, conchide Male, școala
modernă ar trebui să aibă ca scop extinderea acelor
experiențe de viață formatoare de înțelesuri și
asupra copiilor din clasele sărace, care sunt
văduviți de aceste experiențe. Școala, practic, nu
trebuie să insiste pe conținuturi, pe care elevii
săraci nu le pot cuprinde pentru că nu au fost
pregătiți de viața pe care o duc acasă, ci pe

experiențele formatoare de capacitate de absorbire
a conținuturilor7.

Ideile lui Male sunt o versiune generos
stângistă a ideilor lui John Dewey, care îndemna și
el ca școala să preia multe din rolurile vieții de
familie, să compenseze pentru modul în care viața
industrială a răpit omului contactul cu natura, cu
pământul. De aceea, Dewey voia ca școala să fie
versiunea ideală a casei, a fermei am putea spune,
în care copilul să învețe mai ales cum să fie și să
rămână în contact cu pământul, cu mediul, cu
natura și cu istoria. Progresismul lui Dewey era, de
fapt, un fel de reverie neo-puritană, un fel de
pedagogie de tip Peter Pan care pare gândită mai
ales pentru băieți pentru că, pentru fete, o școală
bazată pe antrenarea aptitudinilor (lucru manual,
gospodărie, țesut, gătit) nu reprezenta cu adevărat,
la 1890-1900, un progres, ci mai degrabă o
permanentizare a statutului domestic. Cu adevărat
emancipator pentru școlile de fete a fost accesul la
educația clasică atât de hulită azi, la carte, la citit,
la științe și la umanioare. Male adaugă acestui tip
de rousseausim (care era, de fapt, un tip de
neoplatonism, dar nu e necesar să intru aici în
această discuție), elementul lingvistic și conștiința
de clasă. Dar declarația lui referitoare la sistemul
de secolul XIX care se cere abandonat în favoarea
unuia de secol XXI se potrivește ca nuca în perete
cu România, o țară în care copiii claselor de
mijloc, ascendente, au început să aibă o gamă de
emoții și de experiențe de viață din ce în ce mai
limitată de accesul zilnic și obsesiv la ecrane, de
ceea ce neurologul german Manfred Spitzer

numește „demența digitală”8. Copiii din satele
României care nu au încă un contingent însemnat
de părinți plecați în Căpșunariade (pe când
Căpșunariada copiilor?) sunt mult mai diverși ca
experiență de viață decât copiii clasei de mijloc de
la bloc sau din curțile betonate definitiv ale caselor
cu termopane și coș de baschet din suburbii, copii
care nu consumă artă sau literatură, care stau cu
toții lipiți de ecrane și ale căror vacanțe nu sunt
culturale, ci de consum idiotizant de parcuri de
apă, tiroliene și fast-food. Filosofia educațională a
lui Brian Male e concepută pentru elevi urbani, din
Vest, în care diferența dintre copiii din ghetto și cei
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din suburbiile înstărite e clară. Dar nu se aplică la
diferența dintre mediul rural și cel urban din
România. Și nu se aplică nici la rapid ascensionala
clasă de mijloc din România, la care iuțeala
parvenirii a luat-o cu mult înaintea achizițiilor și
sedimentărilor culturale. Nu există corelație între
venit/statut social și cultură în România. Ceea ce ar
fi trebuit să spună Brian Male în România, o țară
în care modernizarea învățământului înseamnă
digitalizarea lui, ar fi fost mai degrabă ceva legat
de o apologie a culturii, a cărții. Conform teoriei
cognitive a lui Male, vagul său slogan a fost și va
fi interpretat de publicul român în termeni
restrânși, formați de contactul cu ecranul, nu cu
viața. Îndemnul lui Male e de natură a ne sărăci
conținuturile de înțeles, structurile culturale prin
care percepem viața.

Note:
1. https://comunicate.wall-street.ro/dezbaterile-de-la-

s inaia-edit ia -a- i i i -a-nevoia-conectar ii-mediului -
educational-cu-cel-profesional-2074.

2. https://www.curriculumfoundation.org/#about-us.
3. ”It’s an issue that may exercise a growing number of

local authorities around the country, as falling secondary
school rolls coincide with one of the biggest school-build-
ing programmes Britain has seen. Over the next 15 years,
the government plans to rebuild or refurbish every second-
ary school in England at a cost of £45bn under its
Building Schools for the Future (BSF) programme.
Roughly half the cost will be covered by PFI contracts with
the private sector, under which the schools’ buildings and
land are owned and sometimes managed by the contractors
under long-term lease agreements. In some quarters, seri-
ous questions are being raised about the wisdom of
embarking on such a programme when secondary school
rolls are falling. There are currently 758,000 surplus places
in England […] The House of Commons education and
skills committee has added its voice to the chorus of con-
cern. In a little-noticed report published during parlia-
ment’s summer break, it welcomed the investment, but
demanded reassurance from the government that it would
not lead to the country being dotted with beautiful but half-
empty school buildings” (Fran Abrams, “Building up a sur-
plus”, The Guardian, 30 October 2007, https://www.the-
guardian.com/education/2007/oct/30/schools.newschools).

4. Katherine Demopoulos, ”Half of rebuilt schools
‘architecturally substandard’”, The Guardian, 3 July 2006
și http://image.guardian.co.uk/sys-files/Education/docu-
ments/2006/07/03/SchoolsReport.pdf.

5. Ian Gilbert, editor, The Working Class: Poverty,
Education and Alternative Voices (Independent Thinking

Press/Crown House Publishing: Bancyfelin, 2018).
6. ”This brimming, unfettered multiplicity of forms is

an antidote to the bleak, sterile, smooth diktats of neoliber-
al rhetoric”, scrie pe coperta a IV-a a cărții Gabrielle
Ivinson, Professor of Education and Community,
Education and Social Research Institute de la Manchester
Metropolitan University.

7. ”The theory of triple jeopardy seeks to explain this
phenomenon by looking at die way in which children learn,
and considering three factors, or jeopardies, that conspire
to make learning more difficult for those children from
lower socio- economic groups. The theory is based on four
propositions:

1) Early experiences develop sets of understandings
into which new learning needs to be absorbed. The wider
thetfange of early experiences, the more extensive these
sets of understandings become. The more exten sive they
become, the easier it is to absorb new learning into them.

2) Children from lower socio-economic groups tend to
have a narrower range of early experiences than those from
higher groups. (This may sound prejudiced or provocative,
but there seems to be much evidence for this, as we shall
see.) They therefore have less extensive sets of understand-
ings into which to fit new learning. 

3) Because they have had a narrower range of early
experiences, children from lower socio-economic groups
have needed to change their sets of understandings to fit
new information less frequently and are therefore not used
to doing so.

4) Language develops in line with experience: the nar-
rower the range of experiences, the narrower the range of
language, and language is the medium by which the sets of
understandings are altered to accommo date new learning.

If these four propositions are accepted, then it can be
seen that the three jeop ardies faced by children from lower
socio-economic groups are:

1) They have less extensive sets of understandings into
which to fit new learning.

2) They are not used to changing those sets of under-
standings to accom modate new learning.

3) They haven’t developed the language that would
allow these accommo dations to be made.

On the other hand, children from higher socio-econom-
ic groups have wider sets of understanding into which new
learning is easier to absorb, they are more used to changing
these sets of understanding because they have already
needed to do so, and they have the language to make these
accommodations” (Brian Male, ”The Theory of Triple
Jeopardy”, The Working Class: Poverty, Education and
Alternative Voices, 69-70).

8. Manfred Spitzer, Demența digitală. Cum ne tulbură
mintea noile tehnologii, trad. Dana Verescu (București:
Humanitas, 2020).
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Homer, maimuţa cheală
În din ce în ce mai cunoscuta şi mai jinduita

colecţie „O sută şi una de poezii” a Editurii Academiei
Române, colecţie care tinde să devină un veritabil
corpus al poeziei româneşti (redactori principali, până
acum, Magdalena Bedrosian şi Nicolae Iliescu), a
apărut, la început de an 2021, şi volumul semnat de
Dumitru Radu Popescu (al 95-lea din colecţie), în
antologarea, prefaţarea şi selecţia reperelor critice de
către Cornel Ungureanu. Comparativ cu anvergura
operei de prozator, dramaturg şi publicist, poezia lui
D.R. Popescu se restrânge la un singur volum
autonom (Câinele de fosfor, 1982), extins, în ediţia de
faţă, cu partea a doua a romanului Falca lui Cain
(2001), care se constituie dintr-un amplu poem-jurnal,
Calendarul nebunilor, descoperit, în anchetele sale,
de procurorul Augustin Varză şi atribuit profesorului
de desen Lohinski. Dar stau şi mă gândesc: tot un
profesor de desen este implicat, simptomatic, în
intriga şi în destinul elevului său anamorfozat în leul
albastru din capodopera nuvelistică omonimă. Numai
că în Falca lui Cain e invers: anamorfoza din pictura
barocă, asumată de autoportretul elevului persecutat
de dascăl (Leul albastru), se împrăştie în 91 de
anamorfoze (zilele din jurnalul 1 ianuarie – 31 martie,
2000, plus încă un poem nedatat, Sârba Ignatovici
Moartea mamei celor nouă jugovi), considerate de
prefaţator, ca şi poemele din Câinele de fosfor,
„ironice, sarcastice, cu decupaje jurnalistice”, care ar
putea fi catalogate ca anti-literatură, contrapoezie (p.
9), încât geniul lui Lohinski însuşi este anamorfozat,
fiind, de fapt, al marilor predecesori, de la Homer şi
Shakespeare la Eminescu şi Nichita Stănescu, precum
intuieşte Cornel Ungureanu.

Deocamdată, la nivelul realizării ediţiei,
prefaţatorul se mai ciocneşte de o dificultate: din
uriaşa cantitate de texte critice ale exegezei
derepopesciene, se vede nevoit să se restrângă doar la
patru fragmente, luate din Eugen Simion, Nicolae
Manolescu, Valentin Silvestru şi Laura Pavel. Cel

puţin trei motive stau la baza neaşteptatei opţiuni: 1)
foarte puţinele referinţe la poezia din Câinele de
fosfor; 2) lirismul, cât există în scrierile lui D.R.
Popescu, este disipat organic în întreaga operă; 3)
oprirea la criticii importanţi ai generaţiei ’60 pare a fi
una cu înţeles… calendaristic! Excepţie făcând
Valentin Silvestru şi autoarea de comentarii literare,
destinate elevilor, Laura Pavel (Dicţionar analitic de
opere literare româneşti, ediţia a II-a, 2007,
comentariu la nuvela Duios Anastasia trecea, un
excepţional poem tragic).

Pe de altă parte, cititorul are a se confrunta cu
„suceala” artistică a întregii opere derepopesciene,
barocă în tradiţia a două singularităţi canonice din
literatura română: Istoria ieroglifică a lui Dimitrie
Cantemir şi Ţiganiada lui Ion Budai-Deleanu1. În
consecinţă, scriitorul contemporan ne atrage
magnetic-fosforescent în capcana unei contradicţii
oximoronice: ca poet (dar nu numai), este de o
modernitate izbitoare, cu nimic mai prejos decât
confraţii întru generaţie Nichita Stănescu şi Marin
Sorescu, configurându-se chiar un fel de împletire
transdisciplinară de oglinzi concave şi convexe între
cei doi, iar pe de altă parte, dominanta, la fel de
izbitoare, a opţiunii pentru marea literatură clasică, de
la Homer şi tragicii greci şi până la Shakespeare şi
Eminescu, dincolo de trecătoarele curente şi şcoli
literare1. Într-un interviu, mărturiseşte: „Îi iubesc
foarte mult pe clasici, mai ales pe «bătrânii» greci şi
am învăţat de la ei că nu există foarte multe soluţii de
viaţă”.

Din acest punct de vedere, el este un întârziat, în
sensul clasificării scriitorilor de către Baudelaire, în
progresişti sau profeţi şi întârziaţi sau sintetizatori. E
o compartimentare departe de a fi valabilă doar pentru
scriitorime. În politică, acum bântuie rivalitatea dintre
progresişti (liberalism radical, etichetat ca
„neomarxist”) şi întârziaţi, numiţi, cu euforie
ideologică, iliberali. Progresiştii sunt privilegiaţii
zilei, inovatorii admiraţi în toate domeniile, inclusiv
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în poezie, pe când întârziaţii, ca vai de soarta lor.
Primii stabilesc noile „table de valori”, pe când
întârziaţii se văd aruncaţi la margine. Baudelaire se
considera, cu mândrie, un întârziat, explicând că
progresiştii sunt ca piloţii orbi din articolul interbelic
al lui Mircea Eliade3, pe când întârziaţii au supremul
atu de a privi mai departe şi mai bine decât toţi:
„situaţia scriitorului care vine în urma tuturor, a
scriitorului întârziat, are avantaje de care scriitorul
profet (...) nu dispune. Mai liber, pentru că e singur ca
unul rămas în urmă, are aerul celui care rezumă
discuţiile şi, constrâns să evite vehemenţele acuzării şi
apărării, se consideră dator să-şi deschidă o cale nouă,
fără alt imbold decât dragostea pentru Frumos şi
pentru dreptate” (Doamna Bovary de Gustave
Flaubert, 1857). Convingerea aceasta o găsim şi la
D.R. Popescu, atunci când invocă pe „orbul” Homer,
cel care eronat a fost cotat ca orb, având, în realitate,
ochi numeroşi, văzând adevărul ca Oedip, abia după
ce eroul lui Sofocle a ales auto-orbirea. 

Poemul Homer este una dintre capodoperele lui
D.R. Popescu. Începe polemic, kynic: „S-a spus:
grecul era orb!/ Şi gata, s-au repezit pozarii/ Şi i-au
făcut chipul fără vedere./ Doctorii docenţi au devenit
aca-/ Demicieni, pe văzul său stins./ Şi-au primit câte
o decoraţie şi-o aca-/ Dea./ Şi minciuna a învins./
Când, în realitate, totul a fost pe/ Dos”. (A se vedea că
ultimul cuvânt pare a fi scos din locuţiune, prin
majusculă, restituindu-i-se sensul crud, popular, sub
aparenţe îndulcite!). Kynismul4 se insinuează aici în
fragmentele de cuvinte Demicieni, Dea, Dos, cinism
cvasieufemistic, căci provine de la un câine de fosfor,
fratele criptic, fosforecent, de astă dată, al lui Diogene
Câinele. Se ştie, fosforul este un element otrăvitor, dar
aflat, în măsură potrivită, în creier, dă strălucire
minţii, care fosforescenţă s-a manifestat, cu asupra de
măsură, în filosofia lui Diogene Câinele. Homerul lui
D.R. Popescu e ca surzenia lui Beethoven în căutare
de sunete pierdute spre a le potrivi în orb, cu un chin
de meşteşugar eminescian sau arghezian: „Aşa că el
dimineaţa, când se/ Mijea de ziuă,/ Scotea cuvintele
pe prispă la/ Aerisit,/ Le curăţa de purici şi le/ bătea cu
coada măturii,/ Pe cele noduroase le trăgea/ La
rindea./ Pe cele în care intrase ciu-/ Perca/ Şi
putrezeau/ Le da cu sare şi le tăbă-/ Cea cu
T.A.N.I.N./ De la o cooperativă ilicită/…/ Sigur, n-am
să înşir aici/ Toată povestea acestui/ Grăjdar de
cuvinte./ Ei! ce făcea el cu ce-/ Le împăiate, îmbălsă-
/ Mate, în-/ Mauzeolate, eleate?/ Mai lua cărămidă

roşie,/ Le mai freca, le mai/ Ţesăla,/ Le mai da cu
glaspapir/ Ca să iasă rugina din ele,/ Pe cele rebele,
pline de ele,/ Pe cele freatice, alunecoase,/ Atice,/ Pe
cele carnasiere?/ Lucra, lucra la ele!”, cu gândul „Să
lase averea sa moştenire/ Grecilor”. Dar, pentru asta,
„A început să-şi jupoaie pielea/ De pe el, întâi de pe
spate/ Ca s-o poată scoate pe cap/ Ca pe o cămaşă de
noapte…/ A băgat-o apoi în saramură/ Şi în zemuri de
tăbăcit/ Şi-a început să scrie pe ea/ Ce avea de spus”.
A lăsat, ce n-a putut isprăvi, sarcină grea fratelui său
din secolul al XIX-lea, Eminescu: „Ah! atuncea ţi se
pare/ Că pe cap îţi cade cerul:/ Unde vei găsi cuvântul/
Ce exprimă adevărul?”

Homer este „maimuţa cheală”, figură demnă de
confratele clasic Diogene pe care, simultan, îl „dez-
anamorfizează”, trimiţând la eminesciana „Cât geniu,
câtă putere – într-o mână de pământ” (Memento
mori). La D.R. Popescu, toate iau aparenţa deriziunii,
dar încuscrite cu seriozitatea cea mai adâncă: „Din
somnul materiei moarte/ Ies oalele sparte/ Din
maimuţa cheală s-a ivit, dară,/ Gândirea istorică
exemplară./ Ştiinţele tipice ale exactităţii,
matematicile,/ Ordinea din haos, bobul spumii,/
Lancea lui Achile,/ Elena, Troia şi Restul lumii,/ Şi
chiar poezia, care este, se pare,/ Elocvenţa de a spune
mai mult/ Decât minciunile necesare.// Pentru
maimuţa cheală, Homer,/ Văzul era un simţ stingher/
Care-l cam enerva când mânca ostropel./ Cuvintele
însă erau nişte oi deşarte/ Care păşteau oalele sparte”
(Homer maimuţa cheală, Sâmbătă, 12 Februarie)5. 

Cum bine se arată, ordinea din haos s-a ivit din
eminescianul boaba spumii („Bobul spumii”, în textul
derepopescian), punctul din care au răsărit toate, după
ştiinţa bătrânului dascăl, care punct s-a insinuat şi-n
matematică, şi-n poezie, şi-n creaţia divină. Este
extraordinară imaginea aceasta a creaţiei din ceva care
nu are nici o dimensiune, care închide în el Cuvântul
dintâi din care au crescut toate cuvintele literaturii, ale
culturii şi civilizaţiei. După Eminescu, D.R. Popescu
aduce cel mai înalt elogiu Punctului, din care toate s-
au făcut şi-n care toate se desfac, întorcându-se la
nimicul primordial care este punctul înghiţitor a toate:
„Punctul doarme între litera mică şi litera mare/ A
încheiat o născare, oare?/ A deschis o poartă moartă?/
Toate literele sunt plecate la vânătoare/ Cu mic cu
mare/ Punctul, spânzurat./ Ca visele de ele însele
străine./ Prin coridorul de aer/ Propoziţia simplă
palpită./ Într-o lume de virgule şi de semne de
întrebare,/ De paranteze, de semne ale mirării,/ Într-o
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lume de ghilimele, vesele sau amare,/ Punctul rămâne
singurul mort/ Care ştie adevărul cu literă mare”
(Punctul, Sâmbătă, 29 Ianuarie). 

Ciudat, în acelaşi punct mort, care pe toate le
cunoaşte, se-ntoarce şi timpul, zice confratele
Eminescu, devenind veşnicie. Nu e de mirare că
moartea se arată autorului Luceafărul a fi enigma,
runa naturii, a istoriei şi a tot, iar lui D.R. Popescu –
chemarea punctul mort, întins în infinit, se arată ca de-
a berbeleacul: „Dulceaţa lumii se sleieşte/ Ca apa din
fântâni, când veacul/ Păros, bolând, ca un buhai,/ Se
dă, se dă de-a berbeleacul” (Legenda punctului mort,
Sâmbătă, 4 Martie). Şi dându-se de-a berbeleacul a
nimerit în Pălăria cetăţeanului Samuel Beckett cu tot
absurdul aşteptării noului Mesia: „Vă mai reamintesc,
domnilor şi doamnelor,/ Că în timp ce lui i-a pus pe
cap o pălărie-melon,/ Din bonton/ Lui Pozzo i-a pus în
mână un bici./ Şi din această ciocnire de idei/ A ieşit
aici o mare urdă,/ Gândirea absurdă”. Şi asta fiindcă
Macarie Luţurgui a fost în război (1 Iulie 1941 – 9
Mai 1945): „Ca să nu mai vorbim de/ Cât a stat în
prizonierat/ Totalmente nevinovat./ Macarie Luţurgui/
a împuşcat oameni şi/ Stând cu faţa la soare/ Şi stând
şi cu spatele/ Ca un profesionist gradat/ Aflat în slujba
soartei,/ Totalmente nevinovat./ Macarie Luţurgui/
Are o pensie/ Şi a fost operat nu/ O singură dată./
Toate organele în el sunt stricate/ De ploi şi de război./
Doamne, îl arată puştii cu degetul şi râd,/ Ce vietate!”
(Baladă).

Punctul acela mort, dar născător de cuvinte, adică
de lumi nesfârşite, trebuie să fi având şi aripi, altfel
nu se poate explica de ce Luceafărul a putut ajunge la
Dumnezeu, devenind Hyperion. Astfel, Vineri, 4
februarie, 2000, i s-a arătat Poetului Pasărea cu mai
multe aripi: „Dintr-o nevoie de înălţimi pure şi
albastre,/ dintr-un nesaţ de a străbate cerurile
suprapuse/ peste ceruri, de a trece dincolo/ de stelele
suprapuse peste alte stele,/ dintr-o luminare divină,
dintr-un/ imbold interior malign, dintr-un/ accident
vascular, genetic, dintr-o/ iradiere cosmică sau
cernobâlică, dintr-o/ iluminare, dintr-o
întunericizare,/ dintr-o îngroşare, dintr-un preaplin/
sudoripar, vitaminic, hormonic, dintr-un/ neplin,
dintr-o sperietură,/ că poate să cadă pe pământ ca o
piatră/ inertă, dintr-o groază de-a aluneca prin/ aer
spre hăul lichid al mărilor,/ din toate acestea, şi din
ochi, şi/ din descântec, din toate acestea,/ sau din
altceva,/ păsării au început să-i crească aripi/ pe plisc,
asimetrice, la gheare, la/ guşă, în coadă simetrice,/ să-

i crească lângă cele două aripi, alte nouă,/ şi din
aceste aripi, alte aripi,/ nouăzeci şi nouă, viu
colorate,/ argintate, aurite, curcubeiforme,/
curcubeicizate, aripi grele, uşoare,/ semigrele,
semiuşoare, lungi,/ ultralungi, scurte, ultrascurte, cu/
pene, fără pene, cu puf, fără puf,/ în formă
triunghiulară, de/ patrulater, de triunghi isoscel,/ aripi
în formă de cerc,/ de flori de tei, de ardei gras”
etcaetera. O inflaţie sufocantă de aripi, o pasăre-
Babilon, aripi cu care „nu se ştie încotro zboară, în/
sus, la dreapta, la stânga, în jos,/ către cine, ce, nu se
ştie precis dacă/ zboară sau se tăvăleşte prin/ nori,
prin nisipuri, prin ape, dacă e/ o iluzie, un monstru, o
divinitate,/ un găinaţ, dacă răcneşte, cântă/ sau numai
prin pliscurile ei multicolore şi multiforme/
babilonizează… Vom trăi şi vom/ vedea. Vom vedea
şi vom trăi”. Ce năvală fosforescentă de cuvinte,
kynică plinătate a limbii române, cum ar spune
creatorul lingvisticii integrale, Eugeniu Coşeriu, cel
care a respins facila teorie a poeziei ca abatere de la
gradul zero al scriiturii: „În limbajul poetic trebuie
să vedem aşadar limbajul în întreaga lui
funcţionalitate. Poezia – şi prin poezia înţeleg nu
doar poezia, ci literatura ca artă – este locul
desfăşurării depline a funcţionalităţii limbajului.
Uzul poetic al limbii nu este o deviere de la uzul
«normal» al limbii, ci lucrurile stau exact invers:
toate celelalte modalităţi ale limbii, ca, de exemplu,
limbajul cotidian sau limbajul ştiinţific (ar trebui să
spunem mai bine «modul ştiinţific de a vorbi»,
respectiv «modul de a vorbi orientat spre latura
practică») reprezintă abateri în raport cu limbajul
integral, cu limbajul ca atare”6.

Fireşte, abuzul ca agresare a limbii, duce la
inflaţie, la beţie de cuvinte (Titu Maiorescu), cum i s-
a întâmplat textualismului fără măsură. Asta spune şi
paralelismul dintre babilonizarea limbilor şi
babilonizarea zborului, ambele intruziuni care duc la
babilonizarea Logosului, surprins de strigătul
hamletian „Vorbe, vorbe, vorbe”, după ce poeţii
cuceriseră cerul ca o compensaţie a marii veşti aduse
de Friedrich Nietzsche: Dumnezeu a murit! Dacă nu
mai există speranţă/credinţă în Dumnezeu, poeţii au
înţeles că a venit vremea mântuirii prin poezie,
Cuvântul lor devenind suficient sieşi, în splendoarea
gratuităţii, a ceea ce s-a numit poezie pură, autonomă
faţă de adevăr. Aceasta a făcut gloria poeziei
moderne, triumfând irezistibil în postmodernism. Nu
e de mirare că un căutător al Adevărului ca Eminescu
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a fost declarat „anacronic”, adică un întârziat din
specia asumată de Baudelaire. Noii profeţi au crezut
că ei înşişi sunt variante de Iisus, panestetici, uitând
că Iisus nu s-a născut decât o singură dată, duplicaţii
neputând fi decât homunculi antihristici: „Pruncul nu
mai poate sta în pântecul mamei/ Tremură, ţipă, se
zbate./ Ea e palidă şi-ar vrea să scape/ Şi nu poate!/
Intră moartea pe uşă ca o căţea/ Hameşă, în cerul
gurii neagră./ Pielea pământului se zbârceşte sub nea/
Ca de pelagră./ Şi fătul turbă în placentă înecat/ Ca
într-o galaxie de colastră./ Dumnezeu se naşte doar
odat’/ Sub lumina cerului albastră” (Noul Iisus, Luni,
7 februarie). Am „analizat”, dacă se poate spune aşa,
la D.R. Popescu, apocalipsa fără finalitate din
inegalabilul ciclu de romane F. Cred că şi poezia o
arată în toată „fosforescenţa” câinelui de pază al
absurdului absurdoid, arătându-şi propria neputinţă.
Căci Noul Iisus panestetic (cum se pretinde) trăieşte
însă eşec după eşec: „Nu înţeleg de ce cu tălpile
mele/ Asprite de fierbinţeala dulce a nisipului/ Nu pot
umbla peste ape./ Ridic mâna şi-i spun mortului/ Să-
şi ia patul său şi să umble,/ Şi el nu mă ascultă!/ Şi-i
zic lui Petru că-i voi da/ Cheile împărăţiei cerurilor –/
Şi el surâde./ Sunt şi eu din carne şi oase/ Făcut, şi am
gură şi urechi, ca şi/ El. Dar degeaba fug după oaia/
Cea pierdută, căci n-o mai găsesc!/ Şi toţi îşi zic când
îi învăţ/ Adevărurile: De/ Unde are el înţelepciunea
aceasta/ Şi puterile?/ Nu-i cunoaştem/ Noi mama,
surorile, verişoarele,/ tatăl, fraţii, verişorii?/ Pot
spune şi eu ca şi/ El: Nu este prooroc dispreţuit/
Decât în patria lui şi în casa lui./ Căci în patria lui n-
a făcut minuni nici/ El, din cauza necredinţei lor./ Şi
totuşi l-au răstignit./ Pe mine nimeni nu vrea să mă
pună pe cruce. Sunt/ Sunt siguri că eu nu m-aş ridica/
La ceruri. Râd şi-şi/ Dau coate, iar eu nu/ Înţeleg de
ce nici chiar acum,/ Când mângâi cu palma ochii
acestor doi orbi,/ Ochii nu văd nimic şi nu/ Mă
urmează” (1995, Miercuri, 16 Februarie).

În acest poem, citat integral, se ascunde tragedia
lumii moderne care crede că s-a lepădat de toate
tragediile pământului, cuprinse, altminteri, în
întreaga poezie (şi operă) a lui D.R. Popescu, care
este Calendarul de la facerea lumii până la
Calendarul nebunilor, ca într-un nou catalog al
corăbiilor din Iliada universală. De data asta,
ameninţat oricând a fi unul pe… Dos. Presimţit încă
de divinul Michelangelo, care-şi mărturisea, ca şi
Eminescu, neputinţa artei sale: „Nici dalta, nici
penelul nu mai poate/ s-aline duhul meu cuprins în

braţă/ de Cel ce ni le-a-ntins murind pe cruce” (Rime,
285). D.R. Popescu îi vine pe urme relatând marea
pasiune a „filosofului zăpezilor”, Lorenzo
Magnificul, moştenită de fiul său cel mare, Pietro,
care, uimit de o ninsoare ce s-a abătut asupra
Florenţei şi de oamenii de zăpadă iviţi prin grădini,
„Şi-a zis că numai Michelangelo/ Poate fi în stare să-
i fixeze într-o idee./ Drept pentru care a hotărât să-l
cheme./ Michelangelo a fost adus şi pus/ Să facă
statuia efemerului om de zăpadă./ Lucru ce s-a şi
întâmplat, relatează o/ Mărturie contemporană.
Popoarele/ Şi oraşele care vor triumfa în tot felul de
bătălii/ Vor avea geniul de partea lor./ Ascultaţi cum
curg zăpezile de altădată!/ Iar în grădini?.../ În grădini
şi în pieţe publice, statuile oamenilor de zăpadă/ Stau
gânditoare” (Michelangelo. Statuia omului de
zăpadă, Luni, 3 ianuarie).

Note:
1. Pentru detalierea filiaţiei stilistice, a se vedea

Theodor Codreanu, Dumitru Radu Popescu – Istoria
absurdoidă, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2020.

2. Un critic din noile generaţii, Răzvan Voncu, observă:
„El scrie stăpânit, parcă, de o devorantă obsesie a
autenticităţii, căutând – paradoxal – un echilibru «clasic»
între poveste şi text, în ciuda meandrelor unei naraţiuni
parabolice, luxuriante. Textul este baroc, fastuos, deoarece
imaginaţia prozatorului – şi, pe cale de consecinţă,
poveştile şi personajele sale – este fabuloasă. În cadrul
textului însă, exact ca la Creangă şi Sadoveanu, limbajul,
tropii şi modalităţile narative sunt coerente şi motivate. Ca
dovadă, faptul că şi ele variază de la un ciclu la altul, de la
o etate narativă a autorului la alta” (Dumitru Radu Popescu
– prozatorul, gazetarul şi sinteza genurilor, în Leul albas-
tru. D.R. Popescu 80, p. 308-309).

3. Mircea Eliade, Profetism românesc, I-II, Editura
„Roza vânturilor”, Bucureşti, 1990, p. 143.

4. Distincţia dintre cinism şi kynism o face exemplar
filosoful german Peter Sloterdijk (n. 1947), în Critica
raţiunii cinice, I-II, trad. din germană, de Tinu Pîrvulescu,
Iaşi, Editura Polirom, 2000.

5. D.R. Popescu se dovedeşte a fi cel mai original şi
mai profund cititor român al lui Homer, alături de rafinatul
„târgoviştean” Radu Petrescu. (Vezi Meteorologia lecturii,
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1982, p. 7, carte
apărută în acelaşi an cu Câinele de fosfor).

6. Eugeniu Coşeriu, Despre esenţa limbajului poetic, în
„Convorbiri literare”, serie nouă, nr. 4 (208), aprilie 2013,
p. 32.
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„Suntem ceea ce avem curajul să fim!”
Martin Heidegger

În zorii înțelepciunii umane, unul dintre cei
Șapte Înțelepți ai Greciei Antice, Periandru din
Corint, spunea că: „Ființa trebuie păzită în
totalitatea ei!”. Ca apoi, în timp, trebuiau să
treacă mai bine de două milenii și jumătate ca
unul dintre cei mai importanți filosofi germani ai
secolului XX-lea, Martin Heidegger, să
completeze această profundă remarcă a
înțeleptului grec cu o cutremurătoare nuanță:
Omul trebuie să fie paznicul ființei sale. Și tot în
timp, noi cei de azi, parafrazându-i, am putea
adăuga, în plină legitimitate, că o conștință
înaltă a unui neam trebuie să fie paznicul
poporului din mijlocul căruia s-a ridicat. Și-
atunci te întrebi: oare câți paznici cunoscuți și
necunoscuți a dat pământul acesta românesc de
a putut dăinui în mod miraculos în fața
vremurilor nefaste ce se prăbușeau neîncetat
asupra lui, făcând din suferința continuă condiția
românească de a fi?

De la țăranul anonim al acestui pământ
românesc atât de aparte, care s-a născut cu ochii
spre Cer și care a intrat sub brazdă,
murmurându-și rugăciunea către Dumnezeu la
lumina care pentru o clipă a fulgerat bezna
istoriei ce ne împresura din toate părțile, prin
sabia curajoasă a vajnicilor noștri voievozi, la
cutremurătoarea jertfă a Brâncovenilor, la
înnebunirea de dor de țară a lui Avram Iancu, la
crucificarea acelei tragice lucidități care a fost
Mihai Eminescu, la sufletul căzut în sfântă
datorie mută a atâtor soldați ce și-au oferit viața

în cumplitele războaie ce ne-au însângerat ființa,
la martirii sfinți ai închisorilor comuniste și la
privirea infinitului de durere ce se uită la noi
prin ochii de icoană ai deportaților basarabeni,
toți, rând pe rând, și parcă și dintr-o dată într-un
soi de sfântă împreunare creștină, au fost, sunt și
vor fi mereu paznicii ființei noastre românești.
Din acest sfânt aluat frământat de atâtea
năpraznice dureri știute și neștiute s-a născut ca
o nădejde creștină, scoborâtă în veac, și Nicolae
Dabija!

Spirit înalt și nobil, spic de grâu înălțat
deasupra lanului său, nu din vreun orgoliu
oarecare, ci din datorie sfântă față de ogor,
Nicolae a săpat cu propria-i inimă în pământul
arid al istoriei, mereu neistovit, șanțuri prin care
să curgă din nou, ca prin niște artere, sângele
curat al acestui neam, visând nebun de dor ca
țara lui să reînvie, să se ridice în picioare în
demnitatea ei creștină și, mai ales, să aibă din
nou ființa întreagă și sufletul întregit. 

„O țară se apără la granițele ei prin
regimente înarmate sau printr-o statuie de care
sunt legate mii de inimi!” Așa scria undeva
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Octavian Goga, încercând să definească rolul de
sfânt paznic al neamului, pe care l-a jucat până
la mistuirea de sine Mihai Eminescu!... Căci el
era acea „statuie” de care erau legate inimile
unui popor întreg. Și nu știu de ce, eu
întotdeauna l-am văzut pe Nicolae Dabija ca pe
o lumină de copil, ce alerga veșnic îndurerat și
neliniștit în toate părțile, ca să relege cu fire
invizibile inimile noastre rătăcite, de acea atât de
singulară și cutremurătoare „statuie” ce ne-a
înălțat neamul din țărâna istoriei spre infinitul de
a fi român.

Cu mâinile tremurânde de emoție, îl zăream
cum dincolo de sârma ghimpată a istoriei ce ne
despărțea, încerca să lege în grabă, cum putea
mai bine, inimă de român cu inimă de român, și
toate către acea „statuie” numită Eminescu,
către trecut, către istorie, către voievozii, sfinții,
martirii și eroii noștri, ca dimpreună să facă un
trainic și indestructibil pod peste Prutul veșnicei
noastre suferințe. Îl vedeam păzind cu strășnicie

ca aceste firave legături sfinte pe care le făcea cu
mână-i tremurândă de copil, ca nu cumva să le
desfacă istoria desfrânată ce-l înconjura și-l
lovea fără de milă din toate părțile. Ce paznic
strașnic al poporului român a fost Nicolae!
Înarmat întotdeauna cu un zâmbet în spatele
căruia parcă se ascundeau discret și tăcut atâtea
cumplite suferințe ale pământului ce l-a rodit ca
pe un strigăt de izbăvire. Îl vedeam biruind
mereu viclenia istoriei cotropitoare prin acea
privire senină, venită din adâncurile lămurite, de
nezdruncinată credință ale neamului său. 

Un paznic aparte al ființei noastre românești
ne-a dăruit Dumnezeu prin Nicolae! Și-acum îl
zăresc prin noaptea rugăciunilor mele cum
aleargă neistovit printre sfinții și martirii
neamului nostru, întinzându-le cu mâna
tremurândă acele fire invizibile cu care ne legase
inimă de inimă, ca ei, cei de sus, să nu lase
neamul ăsta să dispară în neantul cumplit al
„civilizației” barbare de azi ce ne înconjoară. Îl
văd alergând neobosit, desculț, ca-n anii
copilăriei, când îi plăcea să pătrundă de unul
singur taina pădurii lui din sat atât de aparte. 

– „Ce fel de pădure este aceasta, Nicolae, în
care printre fagi, ulmi și stejari apare din când în
când un cireș?”, am întrebat plin de mirare.

– „Nu știu!”, mi-ai răspuns... „Dar am scris,
că eu cred că pădurea asta a fost făcută de
Dumnezeu când era copil!”

Ce sfântă vedere ai avut, Nicolae! Și-acum
merg prin viață, pustiit de lipsa ta, dar bucuros
că te am în inimă și-ți murmur: 

– „Este posibil, Nicolae, ca și Țara asta
Românească să fi fost făcută de Dumnezeu când
era copil!”

5252 CONVORBIRI  LITERARE



Junele Pușkin în așa-zisul exil basarabean (așa-
zisul, pentru că voiajurile anterioare prin Caucaz și
Crimeea și cercurile elitiste sau de boemă prin care
și-a rotit p-aci  zulufii  nu prea aduceau a exil),
deci, încă pe atunci tânărul poet a auzit, pare-se,
pentru prima oară, de cholera-morbus în
Basarabia: „Despre holeră eu aveam doar o vagă
și sumbră închipuire, cu toate că în 1822 o bătrână
contesă moldoveancă (?) pudrată și rumenită, a
murit în prezența mea de această boală”
(traducerea noastră): (A.S.Pușkin, Opere în 10
volume, vol. 7, p. 344  [Собрание сочинений в
10-ти томах, Изд.Современник, Москва, 1982])

Poemul dramatic Festin pe timp de ciumă (Пир
во время чумы) este scris de A.S. Pușkin la moșia
sa din Boldino, gubernia Novgorod, la 1830, fiind
inspirat (de fapt, o traducere liberă) din primul act
al poemului dramatic în 3 acte și 12 scene, al
poetului englez John Wilson (1785-1854) The city
of the plague. Originalul englez vorbește despre
ciuma londoneză din 1666. Se știe că în biblioteca
lui Pușkin se mai afla și romanul lui Daniel Defoe
Jurnal din anul ciumei.

Tema l-a absorbit, probabil, după ce, în drum
spre Boldino și înapoi spre Moscova, poetul a
trecut în repetate rânduri prin carantină și a
întâmpinat mai multe obstacole care l-au marcat.
Scena întâlnirii cu paznicii este descrisă alert în
Amintirile lui Pușkin, subcapitolul Despre holeră:
„Câțiva mujici cu bâte păzeau trecerea peste un
niscai râuleț. Am început să-i descos. Nici ei, nici
eu nu înțelegeam la ce naiba i-au pus aici cu
bâtele și cu ordin să nu treacă nimeni. Eu le
demonstram că undeva poate a și fost impusă
carantina, că dacă nu azi, mâine oricum dau de ea
și drept argument le-am propus o rublă de argint.
Mujicii imediat au căzut de acord cu mine, m-au

trecut și mi-au urat mulți ani înainte” (op.cit., p.
347).

La fel, din Notele pentru anul 1831: „Anul
trecut carantinele au oprit toată industria, au
blocat drumurile, au provocat sărăcirea
întreprinzătorilor și surugiilor, au curmat
veniturile țăranilor și ale boierilor  și mai că nu au
provocat răscoală în 16 gubernii. Abuzurile sunt
inseparabile dispozițiilor de carantinare, pe care
nu le înțeleg nici cei ce le scriu, nici poporul.
Lichidați carantinele, poporul nu va nega
existența molimei, își va lua măsurile de protecție
și va apela la leacuri și la guvernare…” (idem, p.
375-376). Similitudinile de peste veacuri sunt
izbitoare. Precum se vede, Pușkin nu doar din
cărți, ci și aievea a cunoscut „vremea ciumei” pe
care atât de veridic a oglindit-o.

… Este greu de stabilit cât Pușkin și cât Wilson
a rămas în această perlă dramatică de mici
dimensiuni și de maximă concentrare tectonică,
purtătoare de erupții vulcanice și de lave
sentimentale devastatoare. Se știe doar că
traducătorul-interpret a redus substanțial textul
englez, a introdus de la sine cântecul lui
Wolsingham –magistrul mesei și nota de suspans
final, sugerând ruptura existențială de nedepășit. 

Geniul lui Pușkin? E în intuirea adevărului
ontologic și a interpretării lui dramatice. Poate și
în hașurile pușkiniene aplicate energic peste
ridurile unei pânze învechite. În sfidarea
fatumului. În cele două cântece cu stări și accente
aforistice memorabile. Fiecare episod reprezintă
un racursiu inedit al comportamentului uman, un
test al credinței și al confruntării evlaviosului cu
dionisiacul și diabolicul.

Una dintre ultimele traduceri ale Ospățului în
timp de ciumă aparține poetului Aureliu Busuioc
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fiind editată la Chișinău, în 1984, împreună cu
celelalte cinci poeme făcând parte din suita,
convențională, a Micilor tragedii pușkiniene.
Ediția din 1984 este reluată, fără modificări, însă în
„transcriere”, din păcate, lacunară, de către editura
Cartea românească/educațională în 2019. Astăzi,
urgia prin care trecem cu toții m-a făcut să
redescopăr, cu uimire, modernitatea textului
pușkinian, provocându-mă la o nouă interpretare în
română. Este un text rebel, mustind de nuanțe și
predicții vizionare, care frizează teologicul,
demoniacul și metafizicul, într-un fel umanizând
„erezia” și emancipând polifonic, aș zice,
bethovenian, diapazonul de interpretare a condiției
umane. Încă mai poartă reflexele oglinzii pentru
anul 1830, fiind profetic fără voie și pentru 2020-
2021, așa cum se pliază pe realitățile pandemice
ale zilei de azi, cu mult mai devastatoare decât pe
vremea lui Pușkin.

Dincolo de spuma morbidă a freneziei
generale, prin replicile dramatice ale eroilor
surprinși în starea de limită existențială, prin
cântecele și umorile alarmante ale tabloului
general reverberează peste ani adâncul abisal al
sufletului omenesc, cu întreaga-i dramă, farsa și
frica, setea de viață, nevoia comunicării, declicul
abrupt și de declanșarea, în fața morții iminente, a
energiilor ascunse, nemaisolicitate și brusc
devenite inutile în fața clipei fatale…

Astfel, din radiografierea caleidoscopică a
„inutilităților” zădărniciei umane s-a cristalizat,
pentru posteritate, utilitatea de noblețe a unei
capodopere dramatice perene. Cel puțin, pentru
luciditatea vizionară a Poetului, cred că ar trebui,
acum, peste veacuri, să-i dăm Cezarului partea ce
o merită, adică să-i întoarcem cu prisosință de aur
irosita, pe vremuri, rublă de argint.

A.S. PUȘKIN
FESTIN PE TIMP DE CIUMĂ

(În plină stradă, o masă întinsă.
Bărbați și femei în toiul petrecerii)

UN TÂNĂR
Distins magistru! Rog să-ngădui
A-l pomeni pe comeseanul nostru,

Cel ale cărui glume sau istorii,
Replici tăioase, bășcălii spumoase,
(Mureai de râs văzându-i mina gravă
Când le rostea), ne-nviorau agapa
Și spulberau depresia, prin care
Molima de-azi, madama nepoftită, 
Subjugă minți, chiar cele mai ilustre.
Sunt două zile-abia de când prin râsul nostru-i
Gustam poveștile; deci nu se poate
Trapeza noastră veselă de astăzi
Să-l fi uitat pe Jackson! Acum locu-i
Stă gol, parcă așteaptă să-i revină
Stăpânul vesel – însă el departe-i,
Sun neagra, friguroasa-mpărăție…
Deși părea că limba-i ascuțită
Nici în sicriu nu pregeta să tacă:
Dar noi suntem în viață – n-are rost
Să ne cuprindă jalea. Așadar,
Propun să închinăm în amintirea-i
Cu zvon vioi de cupe și-n urale
De parcă viu ar fi. 

MAGISTRUL MESEI
El primu-i dus

Din rândurile noastre. Fie-n tihnă
Să bem în cinstea lui. 

TÂNĂRUL
Așa să fie!

(Toți beau în tăcere)

MAGISTRUL
Frumoaso, ai o voce îngerească
Atunci când zici cântările străbune;
Cântă-ne, Mary, cu prelungă jale,
Ca mai apoi să-ncingem veselia
Mai nebunește, decât cel pe care
L-a rupt din lume nu știm ce stafie.

MARY 
(Cântă)
Fost-au vremuri, când în lume
Țara noastră înflorea:
Cu biserici mari, străbune,
Pline-ochi duminica;
Era școala stup de-albine
Într-un zumzet de copii
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Și sclipeau pe-ntinse grâne
Seceri, coase argintii.

Azi biserica-i pustie;
Școala-n lacăt ruginit ;
Lanul, copt, stă-n bălărie,
Crângul tace mohorât:
Satu-și spulberă tărâmul
Pustiit ca de pârjol –
Totu-i stins – doar țintirimul
Nici nu tace, nici nu-i gol –

Morții, unul după altul,
Cad – și-n groază, cei distruși
Cruce-și fac înspre Înaltul
Ca să-i ierte pe cei duși!
Loc se caută întruna
Și mormintele-și dau ghes
Speriate, ca-n furtună, 
Cârdul oilor pe șes! 

Când o fi să mor ca mâine,
Floare stinsă-n primăveri,
Tu, iubirea mea, stăpâne,
Dorul meu, peste puteri
Te implor: nu te atinge
De iubita-ți ce-a murit,
Nu o săruta, nu plânge,
Mergi în urma-i, dar ferit.

Apoi pleacă din cetate!
Cât mai grabnic fugi de rău,
Undeva-n singurătate
Să-ți găsești aleanul tău.
Și când molima va trece
La mormântul meu să vii;
Căci cu tine-s în toți vecii
Până-n sfintele tării!

MAGISTRUL
Îți mulțumesc, duioasa noastră Mary,
Mulțam` pentru-acest cântec plin de jale! 
Se vede că și-n alte vremuri ciuma
La fel ne-a bântuit câmpii și neguri
Și-aceleași vaiere prelungi sunară
Pe maluri de pâraie și de râuri
Curgând acum și murmurând în pace

Prin vatra ta – sălbatic colț de rai;
Iar anul crud ce-a secerat atâtea
Suflete dragi, mărețe și frumoase,
Abia de-o fi lăsat vreo amintire
În vreo baladă simplă, păstorească
Tristă și dulce… Ba! nimic în lume
Nu ne sfâșie-n toiul veseliei
Precum ecoul dorului din piept.

MARY
O, ce n-aș da nicicând să nu-mi zic cântul
Departe de părinții mei, de-acasă!
Cu ce plăcere-o ascultau pe Mary;
Parcă și-acum m-aș auzi pe mine
Cântând în pragul casei părintești –
Aveam pe-atunci o voce mai duioasă:
Glas de fecioară… 

LUIZA
Nu mai țin de  modă

Asemenea cântări. Deși mai sunt
Naive suflete ce cred orbește
Și se topesc sun plânset muieresc.
Și ea-i convinsă că prin ochii umezi
Îi face praf – sau, de credea în râsu-i
Că are aceeași forță, atunci sigur
Ar fi zâmbit întruna. Wolsingham
E cel ce-adoră nordicele grații –
Poftim și scâncetu-i. Of, cum urăsc
`Cest luciu blond de plete scoțiene!

MAGISTRUL
Atenție! Aud bătăi de roți!
(Trece un dric umplut cu morți; 
cioclul fiind un negru)
Au! A căzut Luiza! Și-o crezusem,
Precum vorbea, să fie mai bărbată.
Se vede că și-n forță-i slăbiciune
Și-n sufletu-nfocat se-ascunde frica!
Stropește-i fața, Mary. Își revine.

MARY
Suntem surori și-n lacrimi, și-n păcate,
Hai, culcă-te la sânu-mi. 

LUIZA
(revenindu-și)
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Ce vis straniu
Visai: un demon – negru, cu ochi albi…
Mă tot chema în dricu-i. Iar în dric
Morți-nde ei vorbeau o limbă slută,
De ne-nțeles sau groaznic de-nțeles…
Spuneți-mi a fost vis sau nălucire?
Dricul cu morți trecut-a?

TÂNĂRUL
Hei, Luiza,
Zâmbește iar! Chiar dacă strada noastră-i 
Refugiu taciturn din fața morții
Și-azil pentru ospețe sfidătoare,
Dar vezi și-acceptă-l: dricu-acesta negru
Este în drept să circule oriunde –
Suntem datori să-i facem loc! Ascultă,
Tu, Wolsingham: pentru a stinge cearta
Și leșin de femei, mai bine cântă –
Un cântec liber, larg și plin de viață –
Iar nu-ngăimat prin tângă scoțiană.
Un cântec bahic zi-i, precum beția
Spumos vărsat din cupa bucuriei.

MAGISTRUL
Nu știu așa ceva. Dar pot să zic
Un imn în cinstea ciumei. Astă noapte
L-am scris, îndată cum ne-am despărțit.
De când trăiesc n-am mai cercat eu boala
Bizară de-a rima. Deci, ascultați
Un glas dogit cântării potrivit.

MULȚIMEA
Un imn în cinstea ciumei! Să-l gustăm!
Un imn în cinstea ciumei! Bravo! bravo!

MAGISTRUL
(Cântă)
Când iarna crudă-și ia avânt
Și peste omul tremurând
Și-asmuță armia pletoasă
De viscol, geruri și nămeți –
În ciudă-i facem focu-n case
Și-o ținem tot într-un ospăț.

Regina groaznică de-acum:
Ciuma ne taie orice drum,
Noi înșine să-i fim ospățul

Și-n orice clipă bate-n geam,
Sunându-și a pustiu hârlețul…
Ce facem? Cum salvatu-ne-am?

Precum de-al iernii suflu orb
Ne-om izola de-al Ciumei morb!
S-aprindem crengi, să curgă vinul
Și să-necăm amarul lumii
Tot în guleai și tot cu plinul
Slăvind împărăția Ciumei.

E un hazard nebun să-nfrunți
Și glonț și hăul dintre munți
Și-a oceanului furie.
Sub pleasna beznei de taifun,
Suflarea Ciumei vineție
Ca și arabicul simun.

Tot ce-i pândit de risc major
Stârnește-n omul muritor
Plăceri ascunse, temerare –
E poate-al nemuririi nimb!
Ferice-i cel ce-n exaltare
Le-a încercat în scurtu-i timp.

Deci, slavă ție, Ciumă rea,
Ne doare-n cot urgia ta,
Chemarea-ți tristă, mohorâtă!
Sorbiți, amici, vinu-nspumat
Și-apoi sărutul de fecioară –
Prea poate, pe deplin ciumat!

Intră un preot bătrân.

PREOTUL
Păgân festin, păgânilor bezmetici!
Voi chefuiți și-n cântece porcoase
Vă bateți joc de tihna resemnării
Ce-o seamănă azi moartea-n lumea-ntreagă!
Eu printre-nmormântări și fețe plânse
Port sfinte rugăciuni prin cimitire,
Pe când sminteala voastră dezmățată
Sperie pacea raclelor – și-n iureș
Spulberă-n vânt țărâna de pe morți!
Dacă prin rugă cei rămași în viață
N-ar fi sfințit mormântul lor comun – 
Aș fi crezut acum că tocmai dracii
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Trec suflet de păgân prin marea caznă
Și hohotind îl trag în fund de iad.

CÂTEVA GLASURI
Ce măiestrit vorbește despre iad!
Dispari, bătrâne! Pleacă-n drumul tău!

PREOTUL
Eu vă conjur prin sfântul sânge-al Celui
Mântuitor, vărsat printre voi toți:
Opriți sinistrul, monstruosul chef,
Dacă doriți să vă-ntâlniți în ceruri
Cu sufletele celor dispăruți –
Plecați acasă toți! 

MAGISTRUL
Dar casele

Ni-s triste – cere zbucium tinerețea.

PREOTUL
Tu, Wolsingham? Să fii același oare?
Care-n genunchi, trei săptămâni în urmă
Plângea îmbrățișând sicriul mamei
Și se zbătea-n delir deasupra gropii?
Sau crezi că maică-ta în loc să doarmă
Nu varsă-n cer, acum, lacrimi amare
Văzându-și feciorașul chefuind
În plin dezmăț? Și auzindu-ți vocea, 
Cum torni vociferări nebune printre
Prohoduri sfinte și cortegii noi?
Urmează-mă!

MAGISTRUL
De ce-mi vii să mă tulburi,

Sfinte padre? Nu, eu nu pot, nici nu-s demn
Să te urmez: eu sunt aici captivul
Negrei depresii, sumbrei amintiri,
Nelegiuirea-mi mustră conștiința, 
Iar golul casei mele mă-ngrozește,

Pustiu-i de mormânt m-alungă-n lume –
Aici, în chiot vesel îmi joc nunta
Și sorb otrava cupei până-n fund,
De parc-aș mângâia (mă iartă, Doamne!)
Consoarta mea devreme decedată…
Acum, de umbra mamei nu-mi mai pasă,

E prea târziu – prea bine-ți aud vocea
Chemându-mă – și-apreciez efortul
De-a mă salva…Bătrâne, pleacă-n pace;
Dar cine te-o urma – blestem pe el!

GLOATA
Bravo, bravo! Destoinic ni-i Magistrul1
O predică pe cinste! Pleacă, popo!

PREOTUL
Matilda ta prin duhul pur te cheamă!

MAGISTRUL
(se ridică)
Jură-mi pe Crez, cu mâna ta slăbită,
Că vei deda uitării mormântale
Numele-i stins în vecinica tăcere!
O, de-aș putea ascunde-acest spectacol
De ochii ei eterni! Eram odată
Liber, curat și mândru pentru ea –
Și-ntregul rai ea-l cunoștea la pieptu-mi…
Azi unde sunt? Copila mea icoană, 
Te văd prea  sus, unde nu poate-ajunge
Sufletul meu căzut… 

UN GLAS DE FEMEIE
A-nnebunit!

Vorbește cu soția îngropată!

PREOTUL
Să mergem, hai…

MAGISTRUL
Ce Dumnezeu, părinte,

Zic să mă lași! 

PREOTUL
Te aibă-n pază Domnul!

Mă iartă, fiul meu!
Pleacă. Ospățul continuă. Magistrul rămâne,
dus adânc pe gânduri.

1830

Traducere de Ion HADÂRCĂ
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Am crezut că „uioara” este un subs tantiv
comun, poate, un diminutiv de felul „ulicioara”.
Din cea mai recentă carte de versuri a Emiliei
Poenaru Moldovan, Uioara felix (Editura
Colorama, 2020), aflu că Uioara e un loc, în Alba,
unind Uioara de Sus cu aceea de Jos, fixat pe Harta
Iosefină a Transilva niei, cu o istorie ce pleacă din
neolitic (cel mai mare depozit de bronzuri din
Europa), apoi, din donjonul castelului Teleki,
pentru ca, trecut prin filtrul conştiinţei artistice,
Uioara să capete substanţa unui topos al poeziei
noastre de azi în textele Emiliei Poenaru
Moldovan care, cum spune Al. Cistelecan într-o
caldă şi pertinentă prezentare de pe coperta a patra,
„ridică din neguri o lume candidă” şi Aurel Pantea,
tot acolo, observă că Uioara felix spune „povestea
unei copile ce-şi trăieşte copilăria marcată nu o
dată de frisoanele dramatice ale istoriei”.

Uioara felix este o carte a biografemu lui,
excomunicat din poezie, prin anii ‘70, revenind
ulterior, ca o sursă esenţială a lirismului; la noi,
generaţia ‘80 îl foloseşte începînd cu ultimele două
decenii ale secolului trecut, impunîndu-se şi
susţinînd, şi azi, prim-planul liricii noastre în ceea
ce unii numesc „biografism”. Cărţi precum Uioara
felix n-ar fi fost luate în seamă în anii cînd spaţiul
literar era tutelat de suprarealism, expresionism şi
onirism, de căile imaginarului; substanţa poemelor
Emiliei Poenaru Moldovan ar fi fost circumscrise
autobiogra fiei literare, fie ea şi în versuri. Ceea ce
scrie, însă, Emilia Poenaru Moldovan corespunde
perfect configuraţiei pe care o are as tăzi paradigma
de sensibilitate a cititorului şi orizontul aşteptă rilor
sale. Întoarcerea spre vîrsta de aur a fiinţei, eterna
reîntoarcere, cum îi spunea Mircea Eliade, fixează
un demers (şi) liric, în esenţa sa; chiar şi în

Amintiri din copilărie de Ion Creangă, iată. Poetul
şi proiecţia sa în illo tempore şi în Uioara se
întîlnesc într-un eu care îşi pierde consistenţa
materială, nu mai trimite la persoana de pe coperta
cărţii, ci devine o metafo ră a fiinţei interioare.
Uioara felix este o carte despre timp şi
temporalitate, despre un loc şi o casă anume, un
topos care, şi el, iese de pe hartă, fie ea şi Iosefină,
identificînd lăuntrul, cu geo grafia sa complicată:
„Malul stîng al sternului – firavă cumpănă/ poartă
în sticlosul tropot/ Uioara felix./ În pămîntul tău
mişcător,/ în sarea ta romană,/ evanescente lăcaşuri
de fosfor./ Pentru ta ta,/ pentru optsprezece
anotimpuri din eternitatea mea,/ pentru ochii negri
ai băiatului./ Uioara – fîntînă lîngă care stau şi
spăl/ precum în tablou Susanne,/ veşminte de
mireasă, veşminte de moar tă./ Pînă cînd oglinzile
vor osteni” (Uioara felix); „Colţ de ţară minunat
era versul/ din primară căruia îi dibuisem locul/
chiar în curtea mea sub tufele de bujori/ la capătul
unui strat de morcovi/ unde cu palme de grîu/
ademeneam confreriile de hulubi/ din podul
dezafectat al casei./ Veneau şi cîntau din guşa
plină/ imnuri pen tru mica mea patrie,/ plină de
domnişori şi cîrciumărese/ zorele, dalii şi caprifoi,/
hortensii şi crizanteme, numai bune/ de dus du -
minica pe deal/ cînd îl vizitam pe tata/ în colţul lui
de ţară din pămînt,/ deşi toată lumea în jurul meu/
spunea că e plecat la cer” (Colţ de țară minunat).

După ce va fi fost un loc între repe re sigure, cu
o geografie care pivotează în jurul „dealului” şi al
Mureşului, cu „şerpuirea prin păduri”, Uioara e un
sentiment unde se adună nu atît identităţi, cît
proiecţiile celor care au fost, ca într-un film de
demult, fantasme prezentificate în fluxul memoriei
și în sintaxa poemelor. Astfel, Mama, ca aproape
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toate figurile din Uioara felix, nu e un personaj,
iese din rama fotografiei, e o sec venţă din filmul
copilăriei, o în-chipuire venită, parcă, din basm,
urcînd un deal vrăjit care jalonează distanţa dintre
real şi realitatea secundă, conturată între nişte
repere culturale ale epocii, dintre ceea ce va fi fost
şi ceea ce se vede acum: mama din trecut, decorată
la Sfatul Popular cu medalia „mamă eroină” clasa a
III-a ori plîngînd la moartea lui „Chenedi” şi mama
din prezentul poeme lor, fredonînd Rosignol de mes
amours şi cu imprimeul rochiei, „in tim legat de
figura zîmbitoare şi oacheşă a lui Louis Mariano”:
Ma ma, în rochie înflorată şi părul strîns la ceafă/ şi-
l aranja mereu cu gestul lui Madame Chauchat./
Pleca de la şcoală urcînd pe un deal vrăjit/ unde au
primit locuinţă într-un bloc stil sovietic/ toţi
profesorii, refugiaţii şi cei alungaţi de prin sate,/ un
cocteil numai bun de oameni cu funcţii bine/
determinate în stup,/ unii să educe iar alţii să
supravegheze ce se mai vorbea/ în parcul plin de
bănci,/ salcîmi şi rondouri cu gura-leului din jur./
Mama urcînd dealul fredonînd Rosignol de mes
amours/ şi de atunci imprimeul ro chiei ei era intim
legat/ de figura zîmbitoare şi oacheşă a lui Louis
Mariano./ Mama învăţîndu-i limba română pe cei
de pe ambele/ maluri ale Mureşului/ şi pe toţi copiii
ei cu credinţa ne strămutată/ în ştiinţa de carte şi
revenirea uniţilor./ Mama întorcîndu-se de la sfatul
popular/ cu o medalie de tinichea clasa III/ de
mamă eroină dar nu îndeajuns de eroină/ pentru că
avea numai cinci copii/ iar ţigăncile alături de care
a stat/ la înmînarea diplo melor aveau peste zece./
Mama repetînd Puiul de Brătescu-Voineşti/ cu tatăl
lui Arthur/ care era director la fabrică şi trebuia –
aşa au zis cei de sus/ – să aibă măcar opt clase./ Iar
cînd a murit unul Chenedi care nici măcar/ nu era
de pe la noi,/ Mama a plîns ore în şir ghemuită/
lîngă radioul cumpărat de tata în rate,/ odată cu
maşina de spălat poloneză/ care funcţionează şi
acum./ Mama a plecat grăbită înainte de pensie/ să
ducă limba română/ prin ţinuturi cunoscute ei doar
din cărţile de catehism” (Mama). Tata este, fără
îndoială, figura tutelară a spaţiului fiinţial din
Uioara felix: născut „de bucuria Unirii”, în 1919,
tatăl este rechemat în versurile Emiliei Poenaru
Moldovan cu memoria sa, stratificată, furnizînd
ceea ce aş numi o punere în abis, o biografie lirică

într-o altă biografie lirică: „De bucuria Unirii,
bunicii mei s-au iubit/ şi l-au născut pe Tata în I9l9./
Cea mai dragă amintire a lui din copilărie/ a fost
cînd a jucat cu ceata din sat fecioreasca din Ardeal/
în faţa regelui Carol, la Bucureşti./ Student la o
universitate, re fugiată din Cluj în anii cedării,/
revenea în sat să-şi vîndă pămînturile./ Iar o venit
domnişoru’ să-şi vîndă averea, ziceau oamenii/ se-
ntoarnă în pămînt părinţii de necaz./ Tot răul spre
bine,/ cînd au venit comuniştii, nu mai aveau ce să-
i ia./ La şcoala dintr-un sat unde a predat prima
dată/ şi unde a cunoscut-o pe mama/ venea c-un
porumbel pe umăr pe drumul prăfuit vara/ şi
noroios mai tot timpul anului./ Locuia într-un conac
al unui grof ungur şi făcea planuri/ pentru timpurile
cînd vor veni americanii să-i salveze./ Mai tîrziu –
era deja evident/ că americanii aveau alte treburi -/
la şcoala din oraş îi învăţa pe copiii de ţăran/ care
veniseră să-nveţe meserie,/ cum să mănînce cu
furculiţa şi cuţitul,/ cum să-şi construiască în fundul
curţii latrine din lemn,/ cum să-şi spele ciorapii/ şi
să ofere flori domnişoarelor./ Pe ultimele pagini din
caiete, elevii trebuiau să-şi noteze/ citatele latineşti
pe care şi el le învăţase/ la Casa Domnului din Blaj/
şi pe care avea bucuria să le transmită viitorilor
chimişti/ ce urmau să dea ţării sodă ca ustică./
Aveau un secret bine păzit:/ repetau Gaudeamus
igitur să fie şi ei în rînd cu liceenii./ Din cei o sută
de ani ai României/ lui Tata i-au revenit doar
jumătate./ La moartea lui, elevii şcoli lor au umplut/
toată strada noastră,/ cea mai lungă din oraș“
(Tata). Între proiecţiile din poemele Emiliei
Poenaru Moldovan, alături de Mama şi Tata, îşi fac
loc Sora, o călugăriţă alungată de bolşevici din
mănăstire, dar şi Sparienoapte, „un balaur uriaş, cu
ochi de jar şi gheare ascuţite/ gata să cuprindă pe
oricine în braţele pă roase”, care întrerupe jocurile
copilăriei în naivitate şi candoare , în „copilăreală”,
cum zice Al. Cistelecan.

Proiecţiile sînt ale curţii rămase în copilărie,
unde „încăpeau odată satul tatei şi satul mamei”.
Per sonajele sînt ale locului: ceasornicarul Otto
Trasser, Onkel Traseer, profesorul improvizat de
germană al copiilor, care dă protagonistei să recite,
la o serbare de sfîrşit de an şcolar, o poezie a lui
Goethe, Erlkönig și, astfel, îi provoacă primul şoc
de felul „viaţa bate (şi) poezia” pentru că, iată, află
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că Regele ielelor chiar a existat: „primul născut,
fratele necunoscut de noi ceilalţi/ a murit demult,
în brațele tatei, în drum spre spital!”; bătrîna Luiza
care vine în poem cu decorul sugerat al caselor
„imperiului” pierdut: „Bătrîna Luiza a păstrat cele
mai bune odăi din casă,/ era chiriaşă acum dar se
purta tot ca stăpîna domeniului,/ se sprijinea pe un
baston cu măciulie de argint/ dar noi credeam că e
înarmată împotriva noastră,/ era război total în
curtea/ ce dăinuia neschim bată dinainte de unire./
Ne căţăram unii în braţele altora/ să-i privim în
camerele înalte cu candelabre ca de biserică,/
scrinuri de mahon şi paturi din lemn de cireş,/
vitrine cu porţelanuri şi pahare de cristal/ printre
care trona portretul bărbatului ei,/ un ungur chipeş
cu mustăţi imperiale,/ cu un zîmbet de om bun pus
pe şo tii/ ce ne făcea să regretăm că nu e el chiriaşul
nostru” (Luiza); lunaticul Gerula, o fantasmă a
locului, care „coase plăpumi pe aco perişuri”; în
sfîrşit, Lucreţia, „educatoare în orașul nostru”,
hotărîtă să se mărite cu „cel mai frumos şi rîvnit
învăţător din oraş”, fie şi împotriva tovarăşilor din
„celula de partid”, care „trebuiau, pe vremea
aceea, să aprobe căsătoria”, în poemul Celula de
partid, de un haz nebun.

Reţeta cărţii este dezvăluită de Emilia Poenaru
Moldovan în Vacanţă la Uioara: „refacem din
frînturi şi scame de trecut” şi „amintirile se
derulează în toate serile,/ e ca o datorie a fiecăruia
dintre noi/ să aducem în prezent ceva din co pilăria
noastră/ mai mult sau mai puţin îndepărtată”, scrie
poeta, orientînd lectura cărţii spre temporalitatea
fiinţei, cu amin tirile sale, dar şi spre timpul
prezenţei în lume, un timp-epocă, s-ar zice, care
configurează imaginea unui oraş românesc din anii
’60; blocul stil sovietic, „Blocul Sfatului”,
cocteilul uman de la şcoala din oraşul de pe malul
Mureşului, cu unii care muncesc şi alţii care
supraveghează ce se (mai) vorbeşte pe băncile din
parc, Sfatul Popular şi medaliile de tinichea ale
vremii, oameni care aş teaptă venirea americanilor,
mai înainte, prin evocarea tatălui, anii cedării
Ardealului, Clujul studenţiei, rictusul amar
provocat de lecţiile de la şcoală şi secretul bine
păzit (Gaudeamus igitur), „grozăvia anilor”,
percepută vag, prin destinul „surorii”, al unei
călugăriţe alungate din mănăstire, care îşi spune

rugăciunea „vorbind probabil cu pruncul unei
femei frumoase/ din tabloul de la capul patului”,
promisiunea unui televizor, primii paşi ai omului
pe Lună, Onassis, halta „construită de austrieci
acum două sute de ani”, verile, cînd „se mută toată
familia şi toată strada la Mureş”; un spaţiu surpat
într-un trecut şi în locul unei fiinţe, care au ieşit
definitiv din vîrsta de aur pentru a intra sub semnul
vîrstei de fier: „Am o curte rămasă din copilărie în
care/ încăpeau odată satul tatălui şi satul mamei,/
cu toţi ai lor bunici şi părinţi,/ fraţi buni şi fraţi
vitregi certaţi/ pentru răzoare şi păşuni,/ cu
mormintele lor cu tot/ unde fiecare a dus cît pămînt
a putut./ Curtea e acum o inimă împuţinată,/ cu
unghere unde s-au pitit amintirile/ laolaltă cu
păianjenii şi moliile mătăsoase,/ pe care le con turb
uneori,/ cînd sar coarda sau mă avînt în
scrînciobul/ legănat pe osia Carului Mare” (O
curte rămasă din copilărie). 

Memoria recheamă în Uioara felix chipurile,
proiecţiile şi întîmplările din ceaţa trecutului, le
reconfigurează pentru ca filtrul poetic să le
înnobileze, să le trimită în metaforă şi în înaltul
constelaţiei acesteia: dealul vrăjit al mamei,
porumbelul de pe umărul tatălui, rugăciunea de
seară a surorii cu domiciliu forţat, ramurile
sălciilor, „panglici de cositor care atîrnă deasupra
apei Mureşului“, pădurea de brazi care „arde” cînd
se făcea că pleacă tatăl la război („Aşa îmi
închipuiam că ple cau bărbaţii la război/ pe
vremuri/ cum a plecat tata pe dealul din apropierea
oraşului/ unde ardea pădurea de brazi./ Din curtea
noastră se vedea vîlvătaia/ ce-a aprins şi-n ochii
tatei o flacără de războinic,/ s-a îmbrăcat fără
grabă,/ a luat un topor şi-a pornit/ spre focul ce
mistuia pădurea şi glasul mierlelor,/ cu peleri na
penumbrei pe umeri./ Am văzut mai apoi cum pot
pleca bărbaţii/ fără să se uite în urmă,/ cuprinşi de
spiritul luptei cu focul nimicitor din ei,/ păşind
hotărît în recea ecuaţie a morţii” – Flacără), în
sfîrşit, „mica patrie” de sub tufele de bujori din
colţul minunat al curţii spaţiului identitar.

Uioara felix se alătură volumelor Cheia
închisorilor mele şi Cineva ca mine, oferind
imaginea reconfortantă a unui poet deplin.
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Vineri 7/ 20 iulie 1900. Sinaia. Astăzi, pe la ora
12¾, depus (toți, unul după altul) jurământul
ministerial înaintea regelui și a principelui Ferdinand,
în prezența egumenului de Sinaia (care a refuzat
obicinuiții 20 franci de la fiecare din noi). Eram în frac
(fără decorații), cravată albă și mănuși negre (din
cauza doliului pentru mama regelui). După jurământ,
la dejun la Castel, unde au mai luat parte și regina,
prințesa Maria, micul principe Carol (buze groase,
gură cam prostuț deschisă, cap mic de zevzec și păr
blond, rezistent ca de ariciu) și mica prințesă Elisabeta
– încântătoare ca frmusețe și sănătate (mi-a spus tatăl
său că iubește toate animalele, că ia vespi în mână, care
nu-i fac nimic. Zilele trecute a căzut cu ea micul ei cal,
ea a ajuns dedesupt, dar s-a sculat îndată fără frică și a
încălecat iar, zicându-i numai „ animal prost!”1. Apoi
d-ra Mavroghei, Juca, d-na colonel Grațoschi, maior
Dimitrescu, egumenrul Sinaia și ofițerul de serviciu și
noua guvernantă engleză a copiilor, miss Folliat înaltă,
ochiul stâng (nervos sau reumatic) ceva contract,
gingiile de sus neplăcut vizibile la râs, dar impresie
totală bună. D-na Presan îmi spunea însă că nu a fost
până acuma la copii, nici nu știe cum să umble cu ei.

Am plecat din castel pe la 3, ceilalți ministri s-au
întors în Capitală cu un tren special, pornit la 4¼ și
sosit în București pe la 7 ore; Anicuța și cu mine ne-am
întors cu acceleratul obicinuit 6°- 9° 10’.

La castel, după depunerea jurământului, regele ne-
a ținut o scurtă alocuțiune, arătând marea mulțumire că
are un minister al partidului conservator întreg și în
împrejurări finanțiare așa de grele și promițându-i tot
concursul sâu. După cum îmi spune N. Filipescu,
această alocuțiune ar fi mai ales importantă prin
deosebirea ei de cea ținută anul trecut la formarea
cabinetuli Cantacuzino – Manu – Take Ionescu, căruia
i-ar fi zis să nu abuzeze de puterea sa. 

Tot azi în Sinaia, am căutat o vilă pentru noi. Ne
oprisem la vila dr. Severeanu (întreagă pentru 1800
franci), o angajasem față de d-na Severeanu, când
Anicuța (dejunând la fetele Juchi, cu care șade și
junele de 16 ani Ionel Baicoianu) află că mirosul

umblătorilor, după spusele foștilor locatari dr
Romniceanu și Romalo, o face imposibilă. – Neplăcut
incident. – Căutăm altă vilă, rămâne să ne hotărâm
între a lui Pavelescu și noua a contabilului librăriei
Socec. 

Ieri, joi, s-a înmormântat George Vernescu.

Sâmbătă 8/ 21 iulie. București. Sculat la 4 ore
dimineața, când la termometrul din grădină, 15° R.
Vreau să-mi recapitulez ce am de făcut azi, mergerea la
ministerul meu, la 2 ore mergerea la clubul nostru și
trecerea cu ai noștri la clubul conservatorilor, vizavi
etc.

Telegramă
Dymsza,
Ellern la Rikisski,
Curlanda
Imposibil de părăsit țara. Sunt numit ministru

justiție. Îmbrățișare.2

Emilia Humpel,
Iași
Până marți inclusiv suntem București, mercuri, joi

strămutare Sinaia, de vineri înainte ai odaia rezervată
la vila noastră în Sinaia.

Maiorescu

Ieri, la dejunul de la Castel Peleș, ședeam la stânga
reginei (la drepta ei Ferdinand, apoi prințesa Elisabeta,
apoi d-ra Mavrogheni; la dreapta regelui prințesa
Maria, apoi principele Carol, apoi guvernanta engleză
a acestuia; la stânga regelui Carp, la stânga acestuia
Juca; la stânga mea d-na Presan). Regina despre d-na
Anicuța Odobescu (a cărei fată de 23 ani a nebunit), că
scrie foarte frumoase scrisori (de câte 12 pagini), ceea
ce nu s-ar crede când o aude cineva vorbind
neîndemânatic.

Apoi, despre cruzimile actuale ale chinezilor
contra europenilor, că sunt justa răzbunare a
indiferenței europenilor la cruzimile din urmă ale
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turcilor contra armenilor. Apropos de aceste cruzimi
contra armenilor, îmi spune că pastorul protestant din
Rusciuk a luat mulți copii armeni în ocrotire și în
creștere (și a cerut pentru fiecare câte 300 franci pe an
de la capetele încoronate protestante, și regina îi dă).
Acest pastor i-a povestit că unul din acești copii are
părul alb, i-a albit când a văzut din apa (marea?), unde
scăpase menținându-se cu înotul, cum 2 turci au rupt
pe frate-său în doue, despicându-l de cele 2 picioare.

Pe la 2 ore p. m., am fost la clubul nostru
constituțional, unde era Carp, T. Rosetti (venit ad-hoc
din vilegiatura de la Piatra-Neamț, unde e și sora-sa
prințesa Elena Cuza), Marghiloman, C. C. Arion și
foarte mulți din provincie, și apoi ne ducem cu toții
vizavi la colțul din piața teatrului, la clubul conservator
cu care s-a făcut acum fuziunea. Ticsit de lume.
Căldură de asfixiat. Vine Cantacuzino și, de pe mica
tribună semicirculară dintr-o odaie a clubului, rostește
alocuțiunea despre unirea partidului conservator, cum
se află reprodusă în „Timpul” de astăzi seara pe mâine
Duminecă. Apoi zice Carp câteva cuvinte și, în sfârșit,
Take Ionescu (cel tras pe sfoară de Cantacuzino și N.
Filipescu) vorbește în favoarea conducerii partidului
de către Carp. Pe la 3 ceasuri, am plecat cu toții, eu m-
am dus și am depus carte de vizită la noul „șef al
partidului” G. Gr. Cantacuzino și la predecesorul în
Ministerul Justiției, C. Disescu.

Seara, prânzim iar la Hugo la șosea. Se povestește
scandalul cu Alexandru Calimah, care, a doua zi după
îngroparea socrului său G. Vernescu (a cărui moștenire
lăsată e de 18 milioane), contestă cumnatului său C.
Vernescu legimitatea nașterei, zicând că socru-său l-a
făcut înaintea căsătoriei și că, prin urmare, nu poate
moșteni pe tata. (O fi oare adevăr??)

Societății industriale Belgo-Române
Anvers, 42 rue Courte de l Hôpital
București
8/ 21 iulie 1900
Domnilor,
Fiind numit într-o funcție de stat incompatibilă cu

însărcinarea de membru al unui Consiliu de
administrație privat, am regretul de a trebui să-mi
prezint demisia din Consiliul domneavoastră de
administrație.

Rog să primiți, domnilor, asigurarea distinsei mele
considerații,

T. M.3

Consiliului de administrație al Societății
Industriale uale Belgo-Române.

Anvers.
Consiliului de administrație al Creditului Belgo-

Român
București
Domnilor (la fel până la aceste cuvinte:) să

trebuiască să-mi dau demisia de președinte și de
membru al Consiliului dumneavoastră de
administrație.

Am trimis o demisie identică în limba română la
sediul principal al societății la Brăila.

Rog primiți, domnilor asigurarea etc.
T. M.4

Onorabilului Credit Belgo-Român
Brăila.

Domnilor,
Fiind numit într-o funcție a Statului incompatibilă

cu însărcinarea de membru al unui Consiliu de
administrație comercialăcu părere de rău trebue să-mi
dau demisia de prezident și de membru al Consiliului
de administrație.

Primiți etc.

Mercuri 12/ 25 iulie 1900. Sosit 12½ Sinaia. Ieri 5
– 7, primul Consiliu de Miniștri al noului cabinet.

Carp: expunere finațiară; 4 mijloace pentru a
acoperi deficitul actual 1) acțiile Băncii Naționale, dar
vândute simplu la Bancă, fără alte avantaje Băncii, din
contră, dojenind-o că a vrut să se folosească de jena
statului pentru a-și prelungi privilegiul și a-și procura
alte foloase, sau, pe temeiul lor, obligații la un
consorțiu, prin lege; 2) monopolul hârtiei țigarete 7
milioane; 3) petrol – disconto 15 milioane, 4) vânzarea
flotilei și navigației maritime, vro 7 – 8 milionae?
Contra No 4 Ionaș Grădișteanu, care zice că regele
contra (asta ar fi lichidare), și N. Filipescu contra, care
propune (i s-au și oferit) vindere de lemne „en grand”
din pădurile statului. 

Carp: foarte bine, dacă găsești altceva echivalent
în locul No 4, primesc.

Bună impresie Ionaș Grădișteanu, ca un cap încet,
dar lucrător, cu propuneri decale ferată  interes privat.

Scris lui Jean Miclescu și propus să-mi fie director
general al Ministerului Justiției. 

La 9¼ dimineața, plecat din București (și Balașa cu
noi, ea în clasa II), la 12½ sosit în Sinaia, unde, de ieri
încă, servitorul Costake și odăiașul Duțu. – În
compartimentul nostru și Nicu Filipescu, care își
însoțește nevasta și soacra prin Sinaia până la Predeal
(ele la Karlsbad) și apoi se întoarce, pentru a mai
rămâne 1 lună în țară. Apoi, Paris – Geneva (unde
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băiatul lui). Îmi povestește, cum în ultimul Consiliu de
Miniștri al cabinetului Cantacuzino, regele cam aspru
cu Take Ionescu, din cauza ideilor finanțiare ale căruia
acuza ministerul și pe care și la ianuarie nu l-a vrut
ministru de Interne, cum spera el.

Sosim în Sinaia, la vila noastră, „vila Dora”, str.
Brătianu 26.

Aranjări toată ziua. Lipsesc saltele, și Costake
pleacă astăzi înapoi, ca să le aducă mâine din
București.

Dejunăm sus cu ce am cumpărat la Ploiești.
Prânzim la Joseph Ungarth, unde vine și Carp, sosit la
7½ din București. – La întoarcere ploaie.

Telegrame din București:
Baron Hye,
Schellingstrasse 3,
Viena
Calde mulțumiri & salutări cordiale.

Majorescu.5

Emiliei Humpel,
Strada Carp,
Iași.
Examenele celor 3 eleve vor fi desigur recunoscute.

Decretul numirii Laurianu se întârzie până poimâine.
Sâmbătă vei avea rezultatul oficial.

Titu.

Din Sinaia, sara.
Costake la Maiorescu 
Strada Mercur 1,

București.
Adu mâine Sinaia toate decorațiile mele cu cutiile

lor. Sunt în dulapul din iatac partea mijlocie. Adu
lăcătuș, și descuie.

Maiorescu.

Joi 13/ 26 iulie. Sinaia. Sculat la 6 ore. Ceva dureri
la măseaua stângă de sus, cea cu rădăcina stricată de
acum 3 sau 4 ani în Brighton.

Soare frumos. Azi mă înscriu la rege și fac vizite
miniștrilor străini, câți se află în Sinaia.

Telegramă
Costake la Maiorescu,

Strada Mercur,
București.

Ai uitat lingurițele. Adu-le tot astăzi.
Maiorescu.

Sâmbătă 15/ 28 iulie. Sinaia. Tot soare, dar pe la
12½, scurtă furtună. Ieri, vineri 10½ –12, la rege după
invitarea lui. El foarte amabil, pe când mă așteptam la
dojenire în urma discursului meu contra lui Kalinderu
și mă gândeam cum să-l dojenesc eu pe el în forme
politicoase.

Pe când eram la el, la 11½, a sosit Emilia din Iași,
pe câteva zile la noi.

La 2° 50’, eu și Marghiloman (în frac și decorații
cu cordon) la gară, pentru a primi pe arhiducele Josef
(cel din Fiume) cu generalul Bola, colonelul Bauer și
căpitanii.

Erau și regele și prințul Ferdinand la gară, în
uniformă austriacă.

Apoi la 7 ore, tot eu cu Marghiloman la prânz; noi
doi, vizavi de arhiduce, rege și regină. La 9¼ sara, au
plecat oaspeții, cari veneau pentru prima oară la Sinaia,
înapoi la Brașov și în continuarea inspecțiilor trupelor
de honvezi. Am fost și noi doi de i-am însoțit la gară. 

Azi lucrez cu directorul minsterului (încă Filitis),
care vine din București la 11½, dejună la mine și se
întoarce tot azi înapoi. Numirile de portărei, după noua
lege a lui Disescu.

Cuvântul regelui, raportat de Juca Bengescu,
înaintea cărora și a celorlate dame de onoare a fost zis
acum o săptămână, după dejunul noilor miniștri la
Castel Peleș: „Marți am avut dejunul unui guvern
căzut, astăzi (vineri) dejunul unei căderi de guvern”6

Note:
1. Ultimele două cuvinte în limba germană în

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

continuă în limba română.
3. Scrisoare în limba franceză în manuscris.
4. Scrisoare în limba franceză în manuscris. Textul

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

continuă în limba română.
6. Ultima propoziție în limba franceză în manuscris.

Textul continuă în limba română.

JURNAL, Volumul V: 1900. 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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Noi planuri ale statului de democrație
populară, în privința lui Vintilă Horia, inge-
nios structurate de Securitate, pornesc în
ofensivă cu optimism și cu încrederea
lucrătorilor operativi în politica și practicile
regimului represiv din România. Și desigur
în reușita lor. Se va porni o încercare agre-
sivă de a-l folosi pe Vintilă Horia în propa-
ganda de partid și de stat, bazîndu-se pe
dragostea lui de țară, pe nostalgia și durerea
„ținutului pierdut”. Organele sunt gata să-i
facă tot felul de promisiuni (șubrede) print-
re care asigurarea publicității valoroasei lui
opere, practică prin care să-l cîștige de
partea unui stat comunist căruia intelectu-

alul de renume să-i facă propaganda. 
Ca de obicei, încercarea de atragere în acest

carusel diabolic va începe în forță, într-o grabă
care nu ținea cont de structuri individuale ce
reprezentau în acea epocă valori intelectuale
naționale. Așa încît, serviciile secrete comuniste
cu tot cu agenții și informatorii lor, cu tot cu
ofițerimea operativă, vor trebui să reformuleze,
deși, după cum vom vedea și în această variantă,
planurile le vor fi date peste cap. Vor observa că
un intelectual de talia lui Vintilă Horia „manifestă
rigiditate și chiar evită abordarea în discuții a unei
eventuale călătorii în țară”. Își vor da seama că nu
îl pot folosi decît încercînd „influențarea” (îi întîl-
nim aici pe agentul „MARIN” și pe CIRIL
POPOVICI), dar nu rapid, cum ar fi dorit și mai
ales „să nu se insiste în mod direct”. Pe altă cale,
vor încerca să-l „cumpere”cu diverse promisiuni,
sau vor folosi tactica de „deviere a atenției” scri-

itorului de la preocupările sale esențiale dublate
de vigilența care-l va ține treaz tot timpul. În dis-
perare de nereușită, simțind că au de a face cu un
adevărat caracter, serviciile caută pe orice cale
legături de orice natură cu rudele apropiate ale
scriitorului: de exemplu, fratele Alexandru și
cumnatul (fratele soției sale) Gabi (Gabriel
Teohari).

Surpriza, în cele din urmă, spre disperarea
serviciilor, va fi indiferența lui Vintilă Horia față
de tacticile de a-l atrage în capcanele lor, nu va
ceda promisiunilor fluturate cu falsă generozitate,
„fiind prea sigur pe «autoritatea sa»” și ne vrînd
să aibă „o a doua decepție a regimului din țară”.

* * *
P L O P U
– Urgent – 
La 3 aprilie a.c. cercetătorul „ZAHARIA”, în

baza aprobării mele și a invitației primite, a vizitat
la domiciliu pe scriitorul VINTILĂ HORIA, sta-
bilit în Plopu1, ocazie cu care i-a înmînat actul de
studii cerut de el direct organelor din țară și trim-

is oficial pe linia tipografiei2 noastre. Cu această
ocazie Vintilă Horia, după ce a mulțumit pentru
actul respectiv, i-a arătat cercetătorului3 că relați-
ile lui cu țara au fost influențate în sens negativ de
faptul că la decernarea premiului francez
„Goncourt” în anul 1960, autoritățile românești
au protestat susținînd că el a fost fascist și trebuia
să i se retragă premiul respectiv.

El a precizat că nu a fost fascist și ca dovadă îl
constituie faptul că în anul 1940 cînd era atașat la
Roma, a protestat foarte energic împotriva cedării
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O TENTATIVĂ NEREUȘITĂ: 
A FI „FOLOSIT DE REGIM ȘI ASTFEL

COMPROMIS CĂ ESTE ÎN EXIL”.
RENUNȚAREA LA DOSARUL DE ACȚIUNE 

A „ATRAGERII PE POZIȚII REALISTE 
A LUI VINTILĂ HORIA”.
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Transilvaniei, fiind chiar pe punctul de a se
spînzura de columna lui Traian.

În privința unei vizite în țara noastră, Vintilă
Horia a afirmat că el ar fi efectuat-o pînă acum
dacă ar fi fost recunoscut în țară ca scriitor, așa
cum este cunoscut în străinătate, și dacă cel puțin
i s-ar fi publicat o carte, respectiv „Dios ha naci-
do en exilio” (Dumnezeu s-a născut în exil), o
lucrare, după părerea sa inofensivă față de
regimul din România.

El ar dori să vină în țară ca scriitor român și nu
ca oricare altă persoană particulară. A precizat că
el a fost și rămîne român, în ciuda faptului că are
cetățenie plopeană, că este recunoscut ca scriitor
în Franța, Plopu, Italia și alte țări sau că este
deținătorul unor titluri literare, care în opinia sa,
toate la un loc nu constituie decît un refugiu arti-
ficial pentru el ca persoană care are o familie și
căreia trebuie să-i asigure existența. Vintilă Horia
a menționat că el a remarcat o deschidere de cînd
se află la conducerea statului nostru principalul
îndrumător, pe care îl apreciază și îl consideră,
alături de ceilalți comuniști, un mare patriot4,
„garanție că națiunea și cultura română vor con-
tinua să existe, în ciuda conjuncturii inter-
naționale actuale favorabilă marilor puteri, care
au împărțit lumea în sfere de influență”.

În privința articolelor pe care le-a publicat în
ultimul timp în ziarul plopean „YA” Vintilă Horia
arătat că a evitat să mai aducă „critici” la adresa
țării noastre sau a unor măsuri care s-au inițiat pe
plan intern, preocupîndu-se în schimb să facă
referire la cultura românească, atunci cînd textul
i-a permis. A subliniat că preocuparea lui a fost
îndreptată și pentru „apărarea drepturilor
românești asupra teritoriilor românești care au
aparținut dintotdeauna țării”. În urmă cu două luni
la o conferință, ținută la Palermo a vorbit și
despre drepturile istorice românești asupra
„Fortunei”5 despre care cunoaște că istoricii
români duc lupta împotriva teoriilor maghiare.

În ciuda diferențelor de ordin ideologic ce ne
despart – a arătat Vintilă Horia – există un teren
comun care ne apropie, acela al națiunii pe care o
reprezentăm și pe care trebuie să o apărăm,
întreținînd un dialog deschis.

El personal combate ideile prințului OTTO
DE HABSBURG6 aflat în Plopu, pretendent la
tronul Austro-Ungariei , care include în așa-zisul
imperiu și ținuturile „Fortunei”[…]. Lui Vintilă
Horia i s-au dat unele materiale, cărora să le asig-
ure publicarea în ziarele și revistele din străină-
tate. Vintilă Horia a afirmat că primește regulat
corespondență din țară care îi prezintă negativ
unele aspecte[…].

ss. CREȚU

* * *
P L O P U
– Urgent –

GABRIEL TEOHARI, după afirmațiile lui
VINTILĂ HORIA, a fost – prin anii’40 – șofer la
Ambasada americană din București, iar în 1950 a
fost condamnat de către autoritățile române.
Acesta este, în prezent, angajat al Salvamarului
într-o stațiune de pe litoral (decăzut din drepturi
civile după ispășirea pedepsei cu închisoarea
politică – n.m.- I.D.) și în timpul liber predă limbi
străine unor elevi.

În această din urmă problemă, în afară că i-am
autentificat invitația pentru cumnatul său, nu ne-
am angajat față de VINTILĂ HORIA, urmînd să
primim indicațiile dv.

În activitatea de viitor cu VINTILĂ HORIA,
care este pretabil la discuții, pe lîngă influențarea
lui să adopte o poziție loială față de țară, îl putem
antrena la scrierea și publicarea în presa plopeană
despre cultura și istoria poporului nostru.

Întrucît Vintilă Horia condiționează venirea sa
în țară de publicarea unei lucrări, în speță „Dios
ha nacido en exilio”, supunem analizei dvs.prop-
unerea ca prin posibilitățile Universității7 să se ia
legătura cu instituțiile de specialitate din țară și
văzut în ce măsură, în funcție și de interesul nos-
tru este oportună apariția lucrării respective în
România. Totodată propunem ca pe parcursul
contactelor ce le vom avea cu Vintilă Horia, pub-
licația TRIBUNA ROMÂNIEI8 să publice la o
rubrică specială despre scriitorii de origine
română din străinătate și lucrările lor mai impor-
tante, printre aceștia să fie inclus și Vintilă Horia.

– Sfârșit – ss.CREȚU
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* * *

MINISTERUL DE INTERNE [Document
olograf] Strict Secret

UM 0647 16 apr. 1975 Exemplar nr.1

Către UM. 0920/col.DAISA
O sursă a unității noastre ne-a informat că o

persoană neidentificată din Franța, Paris i-a
relatat ing. CAFTANGIOGLU ALEXANDRU
din București […] următoarele:

„Acum cîteva zile mă găseam la Saclay, la
centrul de cercetări nucleare, chemat ca expert, ca
tata pe vremuri la espertizele lui, între ziduri de
beton groase ca zidurile de cetăți. Și ascultam
specialistul care îmi explica puterea radiațiilor
născute din acceleratoarele ciclotroanelor și
impregnarea pe secole a masivelor de beton cu
energiile desfăcute. Lucrez acum jumătate de zi
ca director tehnic la o întreprindere importantă.
Treaba e bine plătită și îmi rămîne timp și pentru
operații independente.

Am primit o scrisoare de la VINTILICĂ (N:N:
VINTILĂ HORIA – Spania). Pleacă din nou la
Roma pentru două zile la o conferință. A terminat
noua carte, probabil „Istoria literaturii europene”.

NOTA NOASTRĂ:
În perioada 1.V 70 – 9. X 70 , ing

Caftangioglu Alexandru, Buc.[…] a fost în atenție
la ISMB/303/U.N. A avut legături cu persoane din
Spania, Belgia și Franța.

– Problema a fost semnalată și la Serviciul
„D”.

Data 16 IV 1975

* * *
[Document olograf]
MINISTERUL DE INTERNE
UM 0647 București 15 apr 1975 STRICT

SECRET
Ex. nr. 1
Către UM 0920/ col. DAISA
O sursă a unității noastre ne-a informat că

ROMANESCO ARINA[…]Paris, Franța, i-a

relatat lui ing. NICULESCU M. București[…]
„Dragă Antoaneta azi vin cu o rugăminte și cu

o indiscreție. Îmi amintesc că nu ai spus că nu vei
trimite orice om din țară. ALEXANDRU, pe lîngă
faptul că este directorul unei mari societăți de
geologie și profesor universitar, pregătindu-și teza
de doctorat a moștenit și marea noastră pasiune și
s-a apucat să-l traducă pe Caragiale în limba
franceză pentru a fi imprimat aici. Eu i-am trimis
operele complete ale lui Caragiale afară de „D’ale
carnavalului”. Te rog să-i trimiți tu această piesă
la următoarea adresă:[…]

Sunt indiscretă, știu că îl iubești pe
Alexandru și aș fi mîndră dacă l-ai ajuta în
această încercare de propagare a literaturii
noastre în lume” – (adnotare marginală: să
exploatăm și noi această dorință).

N.N.: Persoana din București mai întreține
[corespondență] și [cu] alte persoane din Franța,
Austria, Suedia.

15 04 1975

* * *
NOTĂ – EXTRAS
[Document olograf]
din telegrama din 22 XII 1975 de la MALNAȘ
VINTILĂ HORIA a fost interesat să afle de la

martorul CIRIL POPOVICI, după vizita făcută în
România în august-septembrie 1975, dacă în țară
se cunoaște ceva despre activitatea lui ca scriitor
și dacă în contactele avute cu diferiți oameni de
cultură , s-au făcut referiri la activitatea intelectu-
ală din exil(din rîndul emigrației din Malnaș9).
Profesorul Ciril Popovici i-a răspuns lui Vintilă
Horia că în general în țară se cunoaște mai puțin
despre scriitorii care păstrează încă distanța sau
care în lucrările lor nu promovează în mod curent
interesele istorice și culturale ale poporului
român.

C. Popovici a constatat că Vintilă Horia este
încă reținut în ceea ce privește contactele cu
țara poziția lui fiind determinată mai de multi,
îi este teamă să nu fie „folosit de regim și astfel
compromis de faptul că este în exil” (subl. mea
– I.D.).

Atitudinea lui Vintilă Horia este influențată și
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de soția sa, care în toate împrejurările comentează
negativ situația din țara noastră (subl.mea – I.D.).

ss. „ARMAND”
Pentru conformitate,
Mr.Tătaru Vasile

* * *
SECURITATE PORT Strict secret
Mr.Duțu Cornel
Sursa „Emilian Andrei”
Casa „Tomis N”
Data 16 03 1976
N O T Ă I N F O R M A T I V Ă
Vă aduc la cunoștință următoarele:
În perioada concediului noiembrie 1975 –

martie 1976 am constatat următoarele:
Numitul Gabi Teohari, care locuiește […]

Constanța, în vîrstă de circa 70 de ani, fiul fostu-
lui (sic!) inginer, Teohari, în prezent se ocupă cu
predarea de ore la diferiți copii (limba engleză,
franceză, germane), are un bun prieten care a ple-
cat în Germania Federală, Zamfirescu este
numele de familie, fiul fostului fabricant de cio-
colată Zamfirescu din București plecat din țară
acum cîțiva ani, la o soră a lui Gabi Teohari.
Primește pachetul de la acest Zamfirescu, însă
prin intermediar. Teohari arată mereu că acest
Zamfirescu va face orice pentru el, pentru a-l
duce și pe el în Germania și de acolo la sora lui
care se află la Madrid. Teohari spune că deşi i-a
fost respinsă cererea de a pleca să o vadă pe sora
lui, el într-o zi tot va pleca cu orice preț datorită
lui Zamfirescu care este plecat în Germania cu
fetița de circa 10 ani.

Teohari Gabi nu apreciază regimul din țara
noastră și este gata oricînd de a-l blama. Teohari
primește și unele colete din Franța oficial, după
cum știm de la o soră a lui și de la o cunoștință.
Prin faptul că ne vizităm adică el vine la televizor
cîteodată la mine acasă, pot afla unele lucruri de
la el în legătură cu misterioasa lui plecare în
străinătate. Zice, eu tot am să plec, orice ar zice
ăștia, Zamfirescu să trăiască.

N[ota] O[fițerului]
Sursa a prezentat materialul informativ în

baza instruirii sale generale. În legătură cu Gabi

Teohari, a primit sarcina de a stabili căile pe care
acesta intenționează să plece din țară. Vom infor-
ma B[iroul de].I[informatică și].D[ocumentare].
Constanța pentru a-l lua în evidență în cazul cînd
va solicita să plece în străinătate.

Mr. Duțu Cornel
18 03 1976
De acord cu măsura propusă.
De stabilit poziția lui prezentă față de orîn-

duirea noastră, concret prin ce se materializează,
legăturile apropiate prezente, să stabilim căile ile-
gale prin care obține colete din afară, modul prin
care aceste obiecte sunt valorificate la noi în țară.

Mr. Postelnicu Constantin

* * *
18 03 1976
Scrisoarea operativă nr 40/F.120
Privește pe 1Vintilă Horia
[document olograf]

1 VINTILĂ HORIA se află în preocupările
noastre pentrU a fi atras și menținut pe o poziție
loială și de a fi determinat să viziteze țara.

Dar cu toate insistențele noastre atît indirect
cît și direct și alți membri ai clubului roman,
apropiați nouă, cum sunt profesorul 2 CIRIL
POPOVICI și 3 „MARIN”, 1 VINTILĂ
HORIA manifestă rigiditate și chiar evită abor-
darea în discuții a unei eventuale călătorii în țară.

La revenirea mea din concediu am căutat să
iau legătura cu 1 V. HORIA folosindu-mă de
înmînarea pachetului pe care îl deținem de la
părinții săi prin 4 ION BURILEANU.
Anunțîndu-l la telefon că i-am adus un pachet de
la părinții lui și oferindu-mă să i-l duc acasă sau
într-un alt loc din oraș, 1 V. HORIA mi-a răspuns
că este ocupat și că dacă am drum prin oraș să trec
pe la blocul pe unde locuiește și să-i las pachetul
la portar.

Din această cauză am evitat să mai iau contact
cu V. Horia (pe care îl vizitasem cu un an în urmă
acasă), deoarece se pare că „a observat că îl
căutăm” și nu ar dori să se „compromită” față de
club10.

În discuțiile avute de 2 CIRIL POPOVICI cu
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1 VINTILĂ HORIA acesta din urmă a arătat că
nu ar dori să aibă o a doua decepție din cauza
regimului din țară, care așa cum s-a opus
decorării (sic) lui cu Premiul 5 GONCOURT ar
încerca acum să-l compromită față de intelectualii
din 6 exil.

Menționez că în ciuda acestei poziții care ar fi
mai mult pe plan teoretic, 1 VINTILĂ HORIA în
mod concret nu are manifestări ostile deschise la
adresa țării noastre, în scrierile lui evitînd să intre
în polemică cu noi după cum a afirmat.

El a obținut cetățenia „mălnășană” și ca int-
electual merge pe linia trasată de actualul regim
care neagă socialismul și comunismul, el evitînd
astfel un compromis cu țara noastră, care, consid-
eră în mod greșit, că i-ar dăuna.

Pentru lectorat ar fi interesat să se cunoască ce
s-a făcut cu plecarea temporară din țară a
părinților săi și a cumnatului său 7 G. TEOHARI
de la 8 CONSTANȚA pe care 1 V.HORIA îi invi-
tase pe în urmă cu un an.

Avînd în vedere actuala poziție a lui 1
V.HORIA totuși noi propunem ca el să fie mențin-
ut sub influența noastră acționînd prin 2 CIRIL
POPOVICI și 3 „MARIN” care au fost în vizită în
țară.

[ Semnat]
„ZAHARIA”

* * *
25 03 1976 NOTA SECTORULUI
[document olograf]
Întrucît Vintilă Horia nu aare manifestări

ostile deschise la adresa României există posibil-
itatea de a fi atras pe poziții locale țării noastre
însă numai după o muncă dusă cu tact și cu
folosirea eficientă a lui CIRIL POPOVICI și
”MARIN”.

În privința plecării temporare în „MALNAȘ”
a părinților și a cumnatului său vom efectua veri-
ficări pentru a stabili care este stadiul actual al
rezolvării cererii respective.

[Semnat]
M.Diaconu
Adnotare finală olografă: „T. Minoiu și T.

Diaconu, 1) Este vorba de un caz dificil care

necesită măsuri complexe de influențare
(subl.mea – I.D.) – lectorat +centrală./2) Elaborați
fișa completă a elementului și planul de acțiune.
Vom deschide un dosar de acțiune pentru
atragerea pe poziții realiste a lui V.Horia
(subl.mea – I.D.)./3) Verificați situația rudelor și
celor de la Constanța. Dacă ne pot ajuta în atin-
gerea scopului, să venim în întîmpinarea dorinței
lui./4) Zaharia să nu insiste în mod direct.

[Semnat]
R.Spiridon

* * *
N O T Ă
Privind pe Vintilă Horia

Este considerat „cel mai mare scriitor român
în exil”, de fapt prozatorul cel mai larg
difuzat.Este chiar convins că romanul său „Dieu
est ne en exile” circulă în mai multe manuscrise în
țară. Eseist bine informat, dar la modul general,
talentat stilist, a predat cursuri de istoria culturii la
o școală de ziaristică. Recent a intrat, cu greu însă,
cu grad de asistent însărcinat cu un curs la
Universitatea din Madrid. Figură de intelctual –
în-exil, de mare prestigiu în cercul Falangei, cu
serioase legături și funcții în internaționala fas-
cistă7. Extrem de religios, adeseori chiar paranoic:
este slăbiciunea care i-ar putea fi chiar ușor spec-
ulată. Servicii, însă, cred că, într-un fel sau altul,
nu cred că ne-ar putea face (cel puțin pentru încă
mult timp), fiind prea mult angajat politic (în
Spania și în afară) și prea sigur de „autoritatea”
sa.

Dacă am urmări, însă, măcar o moderare a ati-
tudinii sale dușmănoase, aceasta s-ar putea obține
(folosindindu-se exclusiv canalele unor prieteni ai
săi din țară – sau pe care el îi crede ca atare)prin:

– informarea lui discretă și cu tact, nu
asupra literaturii noastre de azi (aici,
prejudecățile sale sunt inflexibile) ci asupra
altor domenii – artă, istorie, filosofie, etc.(subl.
mea – I.D.) – în ceea ce acestea aduc formule mai
moderniste și cu informație la zi;(transmițîndu-i
de asemenea materiale);

– publicarea într-una din revistele noastre a
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unui articol sau a unor recenzii a cărților sale.
[…]
TEOHARI GABRIEL cu toate că are o

pregătire superioară, nu a folosit-o niciodată, o
parte de timp ocupînd-o cu moșia sa din Valea
Călugărească, după aceea ocupîndu-se de med-
itarea unor copii în însușirea limbilor străine, el
fiind cunoscător al limbilor engleză, franceză,
germană.

Fiind feciorul medicului Anibal Teohari,unul
din cei mai străluciți reprezentați ai clinicii med-
icale românești din prima jumătate a secolului
XX, s-a prevalat de aceasta, intrînd în diferite cer-
curi fapt ce i-a permis să cunoasă o serie de per-
sonalități, precum și unii cetățeni străini sosiți în
țara noastră, cu care a rămas în relații de core-
spondență.

Alăturat vă înaintăm și două materiale inform-
ative care îl prezintă în mod amănunțit pe Teohari
Gabriel. 

Raportăm că Teohari Gabriel este semnalat că
se ocupă cu trafic de valută, afaceri ilicite, în 1953
fiind condamnat la 4 luni pentru luare de mită.

La data de 25 mai 1968, față de informatorul
„SIMINA PETRU” și la 28 04 1969 față de infor-
matorul „NEAGU ION”, a afirmat că dacă va ieși
din țară nu se va mai întoarce.

TEOHARI GABRIEL întreține relații prin
corespondență cu următoarele persoane:

– MICHELE LHOTE – Paris
– EDGAR HENRI – Paris 
– ZAMFIRESCU ION – Koln
– WILLY SCHENELZER – Berlin
– JACQUELINE HENRY – Paris
– BERINDEI MARIA – Paris
De asemenea TEOHARI GABRIEL întreține

relații cu sora sa OLGA HORIA plecată din țară
în anul 1942 stabilită în Spania și cealaltă soră
COCORESCU MARIANA, 58 de ani, care în
anul 1973, fiind într-o excursie în străinătate, a
refuzat să se înapoieze în țară, stabilindu-se în
R.F.G., avînd ultimul domiciliu în București.

TEOHARI GABRIEL a făcut mai multe cereri
de a pleca în exterior, în vizită la cumnatul său
VINTILĂ HORIA din Spania, însă, de fiecare
dată, cererea i-a fost respinsă, ultima dată la 25 11

1975, prin adresa...a Comisiei pentru probleme de
vize și pașapoarte de pe lîngă Consiliul de
Miniștri, pe motiv că ar rămîne în exterior.

De fiecare dată TEOHARI GABRIEL a căutat
să-l prezinte pe cumnatul său VINTILĂ HORIA
din Spania pentru a influența avizarea favorabilă.

Astfel arăta că VINTILĂ HORIA a plecat din
țară în urmă cu 34 de ani, fiind numit atașat de
presă pe lîngă Legația noastră din Viena. Este
scriitor și publicist, bine cunoscut și apreciat,
deține o catedră la Universitatea din Madrid. În
anul 1960 a cîștigat Premiul literar „Goncourt”
fiind și în conducerea revistei „Destine” de la
Madrid.

ȘEFUL SECURITĂȚII, ȘEFUL COMPART.
I.E.

Lt.col. Maior,
Gheorghe Chivu Stoenescu Octavian

Note:
1 – nume de cod pentru Spania.
2 – nume de cod pentru o instituție a Securității.
3 – nume de cod pentru informator.
4 – informație confecționată în raport pentru a servi

interesele statului democrat – popular.
5 – „Fortuna”nume de cod pentru România.
6 – OTTO VON HABSBURG – (Franz Joseph Otto

Robert Maria Anton Karl Max Heinrich Sixtus Xavier
Felix Renatus Ludwig Gaetan Pius Ignatius von Habsburg
– n. 1912 – m. 2011). Descendent al familiei de Habsburg,
ultimul prinț moștenitor al Austro-Ungariei și al Regatului
Ungariei. Europarlamentar din partea germaniei ales pe
lista Uniunii Social-Creștine din Bavaria, de două ori decan
de vîrstă al Parlamentului European. Șeful casei imperiale
de Habsburg (1922 – 2007). În octombrie 2005 a fost în
vizită în România invitat al Regelui Mihai I.

7 – nume de cod pentru instituția Securității.
8 – TRIBUNA ROMÂNIEI – revistă apărută între 1970

– 1982, înființată pentru promovarea propagandei turistice.
România era prezentată „ca un tărîm unic, al celor mai fru-
moase tradiții și al nenumăratelor forme de turism, redac-
torii revistei inițiază un tip de discurs de prezentare a unor
oferte inedite pentru turiști”. Revista apărea în limbile
franceză, engleză și germane și fusese constituită, evident,
pentru propaganda „epocii Ceaușescu”.

9 – alt nume de cod pentru Spania.
10 – nume de cod pentru emigrație.
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În martie 1870, la mai bine de patru ani
după constituirea Societății pentru Învățătura
Poporului Român (8 nov. 1866, prin stăruința
efervescentului enciclopedist Vasile
Alexandrescu-Urechiă), la București apărea
primul număr al „foii mensuale” Societatea
pentru Învățătura Poporului Român,
imprimat în Tipografia C. Petrescu
C[onduratu] & I. Busnea, Piața Teatrului 4.

Un „Prospect” situat în fruntea celor 88 p.
(format 145x220 mm) edifica beneficiarii
noii publicații:

„Comitetul secțiunii din București se
simte astăzi în pozițiune de a îndeplini
cerințele art. XX din Statutele Societății, care
prevede înființarea unui jurnal. Acest jurnal

va cuprinde:
I. O parte, ca să zicem așa oficială, în care se va

arăta publicului mișcarea generală a Societății și
lucrările Secțiunii Centrale, precum și a celorlalte
secțiuni.

II. O parte în care se vor tracta succesiv
chestiuni de natură a interesa pe învățători – și, mai
cu seamă, pe cei primari –, atâta din comunele
urbane, cât și mai în special pe cei din comunele
rurale.

III. O parte literară și sciințifică [Enciclopedia
populară] în care, sub o formă simplă și
atrăgătoare, redacțiunea se va sili a da cititorilor
cunoscințele cele mai necesarie asupra literelor,
sciințelor și artelor, având totdeauna în vedere o
tendință practică și cătând pretutindeni aplicațiuni
la viața uzuală.

IV. În fine, o parte în care se vor cuprinde
„Facte diverse”. 

[...] Sperăm ca publicul inteligent din țară nu va
rămâne indiferent înaintea unei lucrări a cării

utilitate oricine o poate înțelege și a cării influență
asupra culturei și regenerațiunii naționale poate fi
din cele mai binefăcătoare”.

Cât despre „comitetul de redacțiune” al foii,
aflăm că-n frunte i se afla distinsul animator
cultural Constantin Esarcu (1836-1898), viitor
jertfelnic ctitor al Ateneului Român.

*
Între colaboratorii generoasei publicații a

luminătoarei Societăți, ce-și asuma – prin statutele
sale – atât „a propaga prin toate mijloacele
putincioase învățătura între români fără deosebire
de provincii și a stărui ca instrucțiunea generală
gratuită și obligatorie să devină o realitate în
România (așa ca să ajungă a nu mai fi român fără
să sciă a citi și a scrie)”, cât și „a conlucra la
dezvoltarea educațiunii naționale”, s-a numărat, din
primele numere, și Grigore N. Manu (1843-1903),
vrednic secretar și apoi director al Arhivelor
Statului (1866-1869, 1870-1871).

Pasionat istoric autodidact, acesta va începe a
prezenta, începând din nr. 4 (iulie, 1870), în cadrul
părții Enciclopedia populară, Relațiunea unei
călătorii făcute în Moldova, la 1762, de părintele
Iosif Boscovich.

Rândurile introductive pe care le așterne Gr. N.
Manu întru lămurirea și captivarea cititorului sunt
îndemnătoare și la sporirea cunoașterii, în deplin
consens cu obiectivele Societății și ale publicației
sale:

„A cerceta izvoare rare și necunoscute încă (și a
le supune la cunoscința publicului și la aprețiarea
erudiților); a da la lumină documente interesante
pentru faptele istorice, pentru limba sau pentru
ideile, obiceiurile, datinile ori instituțiunile vechi; a
indica sau a comenta oarecari scrieri străine asupra
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noastră și a țărei; a esamina operele scrise până
acum de noi înșine asupra noastră și pentru
trebuința noastră; și a studia cum trebuiesce scrisă
istoria națională pentru popor și cum trebuiesc
făcute manualele didactice pe cari le impunem în
școale – iacă mijloacele prin cari foaia Societății
pentru Învățătura Poporului Român se va sili a
ajunge la scopul dorit.

Începem astăzi prin a publica relațiunea unei
călătorii în Moldova, scrisă în secolul din urmă de
un învățat italian, iezuitul Boscovich1, pe care
întâmplările unei viețe de activitate și de studiu l-au
aruncat prin țeara aceasta sub întăia domnie a lui
Grigore Callimachi [1761-1764].

Este totdeauna de interes a cunoasce de aproape
cine sunt acei cari ne judecă, fie că ne laudă, fie că
ne critică; numai astfel putem judeca la rândul
nostru ce valoare trebuie pusă pe opiniunile lor”.  

Însemnările savantului italian de origine sârbă
(n. Dubrovnik – Republica Ragusa) vor fi
publicate, de fapt, din numărul următor (august,
1870), numărul lunii iulie oferind (p. 33-41), pe
lângă amintitul preambul introductiv, o amplă notă
biobibliografică asupra eruditului călător și a
scrierii sale, din care – pentru a-l ajuta pe cititorul
zilelor noastre întru realizarea acestui salt în timp –
mai cităm:

„Boscovich aflându-se, la 1761, în Veneția,
unde se ocupa de cercetările sale astronomice în
Observatorul Părinților Iezuiți, însoți de aici la
Constantinopole, după cum singur narează, pe
Bailele Veneției, Petru Correro; dară, abia ajuns,
căzu greu bolnav și se decise, spre a-și restabili
sănătatea, a se înturna în Italia. În același timp
părăsea Constantinopolele Iacob Porter, care
rezidase acolo, ca ambasador al Engliterei, mai
bine de cincisprezece ani; călătoria sa era hotărâtă
a se face prin Moldova și Polonia.

Bosovich, grăbit a părăsi un loc a cărui climă îi
părea defavorabilă sănătății sale, [iară], pe de altă
parte, curios de a vedea tărâmuri noi, rugă pe
ambasador a-l primi în suita sa, ceea ce i se acordă
cu multă grațiozitate; și astfel porniră împreună
spre Dunăre în ziua de 24 mai 1762. 

Itinerariul ce urmară fu drumul pe atunci cel
obicinuit între Polonia și Turcia, adică din
Constantinopole pe marginile mării de Marmara

până la Selimbria; de aici, de-a lungul ramurei
orientale a Balcanilor și, după trecerea acestora,
printre Dunăre și Marea Neagră, până la Măcin;
apoi Galați, Bârlad, Vaslui, Iași, Dorohoi, Cernăuți.
[...]

Aceasta nu este o operă științifică, mai puțin
încă o scriere metodică, o descripțiune raționată
[riguroasă]. Este un simplu ziar [jurnal] de
călătorie, al unui om de știință, negreșit, scris însă
zi cu zi, fără pretențiuni, fără preparațiuni, în care
observațiunile învățatului și reflecțiunile
filosofului se amestecă cu povestirile mai puțin
grave ale peripețielor unui drum îndelungat și
anevoios.

Deși străbătând cu repeziciune o țară
necunoscută, deși bolnav, șchiopătând d-un picior,
părintele Boscovich profită însă de orele de repaus,
de timpul petrecut în orașe, cercetează instituțiunile
publice, întreabă de obiceiurile poporului, fixează
câte o pozițiune astronomică, se informează de tot
ceea ce se prezintă înaintea sa, intrând în vorbă cu
țăranii, conversând cu boierii și cu preoții, vizitând
pe Domn și familia sa. Plângând mizeria poporului,
revoltându-se în contra despotismului și
exacțiunilor [abuzurile fiscale ale] fanarioților,
notând impresiunile sale, consemnând pe fiecare zi
oriceea ce culegea, tot ceea ce vedea.

Din notițele acestea și din amintirile sale, ieși
opera ce publicăm. Tipărită mai întâi la Paris, în
traducțiunea franceză făcută de părintele Henin și
într-un mic volum in 12º, de 323 pagini, sub titlul:
Journal d’un voyage de Constantinopole fait à la
suite de Son Excellence, Mr. Jaq. Porter,
Ambassadeur d’Engleterre, par le R.P. Ioseph
Boscovich, de la Comp. de Jésus, en MDCCLXII
(à Lausanne, chez Franc. Grasset et Comp.,
1772)2.”      

Urmărind apoi desfășurarea acestei călătorii,
aflăm că „Ambasadorul englez era însoțit  – pe
lângă soția sa și doi copii mici – de fratele acesteia,
Baronul Gerard de Hochepied, fiul Ambasadorului
Țărilor de Jos la Constantinopol, de Carol Hübsc,
secretarul legațiunei polone și fiul Ambasadorului
polon de acolo, de doctorul MacKenzie, de
Boscovich al nostru și de un michmandar3 turcesc
cu suita cuvenită”.

Iată, potrivit manierei abordate de primul
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traducător și prezentator în limba română al acestui
jurnal de călătorie, și câteva „pasaggie cari, deși
privesc partea călătoriei dinainte de a intra în
Moldova, cu toate acestea se referă mai mult sau
mai puțin la noi”:

Pagina 47. 30 mai. – Plecarăm azi dimineață la
șapte ore spre Kirk-Kilissi4, grăbindu-ne, căci
această zi trebuia să fie de opt ore de cale. Lângă
locul unde petrecusem noaptea, drumul se desparte
în două – cel de mâna stângă merge la Ungaria prin
Adrianopole, cel din dreapta duce în Moldova și
Polonia prin Kirk-Kilissi; luarăm dară pe acest din
urmă.

Aceeași zi. – Puțin după orele patru, sosirăm la
Kirk-Kilissi, oraș îndestul de mare, ai cărui
locuitori sunt cea mai mare parte turci, deși este
îndestul număr și de greci. [...]

Trecurăm la extremitatea opusă a orașului și
furăm conduși într-o casă unde au obicei de
locuiesc miniștrii, Domnii Moldovei și agalele
turcești, și despre care se făcuse mare laudă
domnului ambasador înainte de plecarea sa din
Constantinopol. Găsirăm aici un fel de curte foarte
mare, bună de așezat trăsurile noastre, un grajd de
adăpostit cai, dară casa ne miră foarte mult, căci era
cea dintâi de felul acesta ce vedeam: pe o scară
mare și urâtă, ruptă și descoperită, te urcai într-o
tindă îngustă, unde se aflau două uși ce conduceau
în două camere murdare, strimte, foarte
întunecoase și fără ferestre; casa era izolată, însă în
acea curte întinsă se află o altă asemenea cocioabă,
în care se retraseră stăpânii casei; Domnul
Ambasador și soția sa, nu prea mulțumiți de o
asemenea locuință, trămiseră să cerceteze o casă
vecină, care era cu totul asemenea cu aceasta, afară
numai că era și mai puțin curată; mirarea noastră
miră și mai mult pe stăpâna acestui nou domiciliu;
ea zise Doamnei Ambasadrice, care înțelege și
vorbește foarte bine limba greacă, că nu pricepe
pentru ce nu ne plăcea casa sa, căci este, fără
îndoială, cea mai măreață din toată țara.

Pagina 54. 31 mai. – Peste zi sosi un călăraș
sau curier care mergea în Valachia și care plecase în
ajun din Constantinopol. El luă cai de poștă căci de
aici (Kirk-Kilissi) încep postele regulate pentru
Valachia și Moldova, precum cele pentru Ungaria

încep de la Adrianopole.
Pagina 108. 11 iunie. – Pe când petreceam noi,

privind la acest esercițiu [din largul mării], trecu pe
lângă noi Capukehaia sau agintele Domnului
Valachiei; aceasta este o funcțiune de mare
însemnătate: capukehaia are uneori mai multă
putere în capitală (Constantinopol), în ceea ce
privește creditul și afacerile provinciei, decât înșiși
Domnii.

El se întorcea în poștă din Constantinopol, de
unde plecase de cinci zile: trecând, vorbi cu unii
din oamenii noștri și trămise scuze Domnului
Ambasador că nu se putea opri spre a-i prezinta
complimentele sale, fiind foarte grăbit. Noi
presupuserăm că era însărcinat să ducă Domnului
[Constantin Mavrocordat, aflat în a șasea și ultima
sa domnie (1761-1763)] vestea confirmării sale [pe
încă un an], fiindcă era timpul pe când se face, [în
mod] obișnuit, schimbările Domnilor Moldovei și
Valachiei, deși ei nu sunt siguri de pozițiunea lor
nici măcar un moment și sunt adesea destituiți,
când se așteaptă mai puțin.  

Pagina 129. 13 iunie. – Ajunserăm la Jenibazar
[așezare din Bulgaria, în apropiere de Șumla] , sat
sau târg locuit parte de turci, parte de creștini, și
unde sunt vreo trei sute da case, din cari cincizeci
de creștini sau țărani bulgari. Cele mai bune fură
alese spre a ne servi de locuință. Pentru partea mea
avui o mică căsuță locuită de o familie românească,
care se retrăsese aici de un an. Mi se spuse că bieții
oameni erau mai puțin nefericiți sub Pașii turcești
decât sub Domnii creștini ai Valachiei și Moldovei,
cari comit exacțiuni de necrezut și silesc astfel pe
țărani să părăsească țara5.

Pagina 169. 21 iunie. – Popa de aici (Sarakioi)
depinde de un episcop din Moldova, deși este afară
din această provincie creștină și se află sub
dominațiunea imediată a Sultanului. [...]

Avurăm de konak [popas] mai multe case de
creștini, tot așa mizere ca întotdeauna: locuitorii
vorbeau limba română, foarte deosebită de cea
bulgară, fiind compusă de un amestec de mai multe
idioame, dară mai ce seamă de italienește și
latinește.

23 iunie. – În ziua aceasta urma să părăsim
Țeara Turcească și să intrăm în Moldova, după cale
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de patru ore d-a lungul malurilor Dunării, pe care
trebuia să o trecem apoi cu luntrea. Ni se dede însă
de știre că apele fiind foarte mari, din cauza ploilor
căzute cu abundență în Țara de Sus, tot câmpul,
fiind foarte jos, era inundat și drumul cu
desăvârșire înecat. Astfel, era peste putință d-a
trece cu carele și cu trăsurile și trebui să ne
îmbarcăm chiar acolo. Această împiedicare ne fu
spre noroc, căci călătoria pe apă fu cu mult mai
plăcută decât în trăsură.

Michmandarul nostru, care tocmise zece
[h]arabagii cu carele lor până la Galați, vru să le
scadă ziua din prețul învoit; de aici se născu o
ceartă teribilă între dânșii, și după multe zbierete și
dintr-o parte și dintr-alta, trebuiră să meargă să se
înfățișeze la Cadiu. Michmandarul, deși se abătuse
de mai multe ori din drum, făcând mari ocoluri și
conace [popasuri] inutile, numai ca să scoață bani
de pe la sate, protesta în contra lor, dară Domnul
Ambasador nu voi să se amestece în această
afacere, ci se mulțumi de a grăbi plecarea sa, pentru
care închiriă trei luntri mari. Acest nefericit proces
ne întârziă foarte mult; abia obținurăm în fine de la
arabagii ca să înhame caii, ca să ducă trăsurile până
la luntrii și să pledeze în urmă cât le va fi voia.

În adevăr, Michmandarul rămase spre a-și apăra
pretențiunile înaintea Cadiului și noi plecarăm pe la
două ore după amiazi.

Aveam pentru noi o luntre mare, acoperită în
formă de boltă, ca acele ce se numesc la Vineția
felce, însă cu rogojini; efectele și cea mai mare
parte din servitori erau împărțiți în celelalte două
luntri. Fiecare luntre avea mai multe lopeți, în
număr îndestulător, spre a ne lăsa pe rău în jos.
Pânzele lor ne-ar fi fost de mare folos dacă n-ar fi
fost toate găurite: într-un din cele două de la noi,
numărarăm mai mult de 60 de găuri. Prânzirăm în
luntre plecând și ridicarăm acoperișul despre partea
unde nu da soarele. […]

După trei pătrare de oră zărirăm Brăila, mare
fort turcesc, frecventat de vase îndestul de mari,
cum spre exemplu saicele [ambarcațiuni fluviale cu
pânze și cu fund plat], cari fac comerțul mai cu
seamă de grâne la Constantinopol.

În acest oraș furnică coțcarii, cari se adăpostesc
aici din toate părțile; noi nu ne apropiarăm decât de
departe, fiind Dunărea foarte lată și semănată cu

insule. Catargele corăbiilor formau aci ca o pădure.
Direcțiunea râului se pleca până acum de la Nord
spre Est; aci face o mare cotitură și, până la Galați,
se lasă mai cu totul la Est și-și reia apoi cursul spre
Nord.

Abia schimbarăm drumul și zărirăm în
depărtare Galații […]. Având vântul mai tare și mai
favorabil, am ajuns la cinci ore și jumătate.

La sosire ne aștepta multă lume la mal, care este
foarte înalt în acest loc și care, mai în josul apei,
scăzând succesiv, formează un port foarte întins,
foarte comod și foarte căutat de nave, unde se face
un însemnat comerț. Aici găsirăm pe guvernatorul
orașului și pe un grec, trămis de Domnul Moldovei
ca comisar pe hotarele țărei sale, spre a însoți pe
Domnul Ambasador și a face să fie servit, dându-i-
se tot ce era necesar: care, cai, toate ale mâncării –
și toate în cheltuiala publică. Erau urmați de câțiva
soldați, care deteră o salvă de muschetărie și
aduseră câțiva cai de călărie spre serviciul D-lui
Ambasador și suitei sale.

Note:
1. Roger Joseph Boscovich (1711-1787; lat.: Rogerius

Josephus Boscovich) – eminent om de știință, cu o mare
reputație în epoca sa; preot, teolog, matematician, fizician,
astronom, filosof, poet, diplomat, istoric, geograf și
universitar. 

2. Scrierea lui Boschovich a apărut și în alte două ediții,
din care una în germană (Reise von Constantinopel durch
Romanien, Bulgarien und die Moldau nach Lemberg;
Lipsca, 1779) și alta – mai completă – în italiană (Giornale
d’un viaggio da Constantinopoli in Polonia, con una
relatione delle Rovine di Troia; Bassano, 1784).

3. „Cât pentru acesta din urmă, iată cum însuși
Boscovich indică misiunea sa: «Michmandar este numele
oficialului turcesc ce Poarta acordă miniștrilor străini spre
a-i însoți și cari sunt purtători de un ordin ca, prin orice
parte a Statelor Sultanului trec aceștia, să li se dea tot ceea
ce le-ar fi trebuincioasă pentru drum, hrană, trăsuri, cai,
toate acestea în socoteala impozițiunilor ce orașele și satele
prin care trec au să plătească la Poartă»”.

4. [Patruzeci de biserici – oraș la circa 50 km de
Adrianopol]

5. „Se știe cum sistemul de administrațiune al
fanarioților deșertă țara de populațiunea ei agricolă și că,
numai în urma reformei lui Constantin Mavrocordat,
jumătate din familiile contribuabile își părăsiră patria”
(nota Gr. N. M.).
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În domeniul literar, Iaşul este – cred – singurul oraş
de provincie care a reuşit în două rânduri să depăşească
Capitala; odată pe timpul „Convorbirilor literare”, a
doua oară in timpul „Vieții româneşti”. 

Cu mutarea celei de a doua reviste la Bucureşti,
unde – în treacăt fie zis – nu a mai avut importanța pe
care o avusese la Iaşi, Iaşul îşi pierde întâietatea. După
care, aceea care a ținut totuşi steagul sus, nereușind să
mențină şi preponderența în mişcarea literară a țării, a
fost revista „Însemnări ieșene”. „Însemnări ieșene” avea
trei directori: Mihail Sadoveanu, Mihail Codreanu şi
profesorul Gr.T. Popa. Mihail Sadoveanu era director
numai cu numele, nu am avut ocazia să-l întâlnesc
niciodată la adunările din fiecare miercuri seara din
laboratorul de la facultatea de medicină al profesorului
Popa, Mihail Codreanu se ocupa numai de poesia lui şi
a altora, aşa că greul revistei era purtat de profesor.

În cenaclul acestei reviste am avut ocazia să fiu
introdus în vara anului 1940 de către profesorul Traian
Gheorghiu şi la adunările săptămânale am cunoscut pe
aproape toţi condeerii ieșeni. Am cunoscut deci pe Otilia
Cazimir, pe George Lesnea, Eusebiu Camilar, Magda
Isanos, George Ivaşcu, N.I. Popa (fratele lui Victor Ion
Popa), Agavriloae (ginerele lui Garabet Ibrăileanu),
George Ivănescu, Bădărău, Nellu Loghin, George
Mihail Dragoș, Zacordoneț, Corneliu Dabija,
judecătorul N. Țațomir, Dr. Mârza (actual ministru în
RPR) etc. După cum se vede din numele înșirate mai
sus, se adunau în laboratorul profesorului Popa condeeri
de toate nuanţele politice, dela criptocomunişti,
comunişti sau chiar agenţi comunişti ca d-rul Mârza, la
legionari. Direcţia era național-ţărănistă cu inclinaţii
spre stânga. Printre colaboratorii „Însemnărilor ieșene”
figurau şi Gh. Călinescu, Petre Andrei, Ralea etc. 

Revista apărea lunar, în formă de carte, cu un număr
de pagini ce varia între 140 şi 200. Materialul era variat
şi interesant, profesorii de la Universitatea ieşeană
publicându-şi studiile lor, în general, în această revistă.
Cu material beletristic, colaborau aproape toți condeerii
din Iaşi şi celelalte oraşe ale Moldovei. 

Dacă în proză şi toate ramurile ştiinţifice revista era
la înălțime, în poesie ea era mult, mult înapoiată. Cauza
– cine ar crede-o – era maestrul Codreanu, care era un

hotărât adversar al noilor curente, curente pe care le
îngloba pe toate în termenul „bacovianism”. În
„Însemnări ieşene” se întâmpla rar să apară o poesie
modernă, şi aceasta semnată de Otilia Cazimir sau
Magda Isanos, la publicarea cărora Mihail Codreanu
trebuia să-şi dea adeziunea nemulţumit. Din această
cauză, în „Însemnări ieşene” apăreau lungi şi lipsite de
valoare poeme semnate de locotenentul Corneliu Dabija
sau de judecătorul Nicolae Țațomir, poesii pe care, în
special pe ale lui Țațomir, Mihail Codreanu le numea
geniale. Datorită cuvântului hotărâtor pe care îl avea
maestrul Codreanu, critica de mâine nu va putea reține
ca poesie moldovenească nimic sau aproape nimic, în
afară de versurile Magdei Isanos. Nu vorbim de ale
Otiliei Cazimir, care aparţinea deja unei alte generații.

De altfel, în acele timpuri, Otilia Cazimir scria rar și
publica și mai rar. Era o femeie deja bătrână, care-şi
purta in tăcere amintirile unei mari iubiri. E vorba de
iubirea Otiliei Cazimir pentru G. Topîrceanu. G.
Topîrceanu, muscelean, își lăsase soţia şi copiii şi
aterizase în Iaşi, unde în scurtă vreme ajunge secretarul
de redacție al „Vieţii româneşti” şi poetul „en vogue” al
acelor vremuri. Între el şi delicata poetă Otilia Cazimir
se țese o iubire romantică, iubire care avea să dea mult
de vorbit, atât din cauza eroilor – amândoi bine
cunoscuţi – cât şi a unei laturi socotită amorală,
Topîrceanu părăsindu-şi soţia şi copiii. Moartea lui Gr.
Topîrceanu avea să amuţească clevetirile, şi demnitatea
cu care Otilia Cazimir își purta amintirile şi durerea
dealungul bulevardelor bătrânului oraş, precum şi
constanţa sentimentelor ei, a făcut ca opinia publică să
privească cu multă simpatie, simpatie dusă până la
respect, pe eroina acestui nepermis şi romantic roman de
dragoste. 

Magda Isanos este singura poetă ieşană a cărei operă
va înfrunta patina vremii. Era infirmă – soţia lui Eusebiu
Camilar – şi poemele ei, evidenţiate cu multă justeță de
criticul Mihail Chirnoagă în pagina literară a ziarului
„Viața” de sub conducerea lui Liviu Rebreanu, se
remarcau printrʼo emotivitate, printrʼo profundă tristețe
ca şi printrʼo reţinută revoltă. Din poemele citite în
cenaclul „Insemnarilor ieşene”, din cele publicate în
această revistă, precum şi din întregul volum recenzat de
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M. Chirnoagă, nu se putea descoperi sentimentele ei
comuniste. În acele poeme era vorba de suferința celor
mulţi, de nedreptăţile sociale, dar toate acestea erau
exprimate întrʼun stil potolit, lipsit de agresivitate. Şi
nici chiar cei mai înverșunați adversari ai
comunismului, în speță legionarii, nu categoriseau pe
acele vremuri drept comunist pe poetul care vorbea
despre nedreptățile sociale sau de suferințele celor
mulţi. Numai că Magda Isanos era comunistă. Şi aceasta
nʼo ştiau decât cei apropiaţi ei. Noi ceilalţi aveam să
descoperim sentimentele procomuniste ale poetei
infirme mult mai târziu, după înscăunarea comuniştilor.
Am avut atunci surpriza să citesc versuri de ale Magdei
Isanos în câteva reviste ajunse în Occident şi am fost
consternat. Spre norocul ei, desigur, poeta a murit
curând după „eliberare”. Nu a ajuns să trăiască
vremurile în care se scrie după normativ şi în care poetul
e obligat să vorbească de „genialul” Stalin. Aşa cum am
cunoscut-o, sunt convins că Magda Isanos nu ar mai fi
putut scrie şi ar fi ajuns... spălătoreasă la Canal. 

Nu acelaş lucru se poate spune despre soțul ei,
marele romancier de azi al regimului comunist, Eusebiu
Camilar. Dând Cezarului ce e al Cezarului – nu văd ce
serviciu aș aduce cauzei anticomuniste negând talentul
real al unui adversar – Eusebiu Camilar era talentat.
Originar din Bucovina, Camilar se distinge prin
câştigarea unui premiu acordat de „Vremea”, în urma
unui concurs de nuvelă, şi apoi publică un roman în
tânăra editură ieşană „Moldova” a lui Athanasie
Gheorghiu. Nu-mi amintesc titlul romanului, dar
aproape toată critica l-a primit favorabil, datorită unei
note de aspră vigoare, un fel de corespondent în proză al
lui Aron Cotruş. Dar dacă Eusebiu Camilar avea, ca şi
soția lui, talent, nu avea caracter. La „Însemnări ieşene”,
Eusebiu Camilar era procomunist, dar după începerea
războiului nostru, când victoriile trupelor germano-
române făceau să se întrevadă o înfrângere a
Bolşevicilor, Camilar schimbă de cazacă şi ajunge
secretar de redacție la „Cetatea Moldovei” a lui...
George Cuza. Când soarta armelor sʼa schimbat,
Camilar şi-a reluat vechea cazacă, şi este astăzi, alături
de Mihail Sadoveanu şi Zaharia Stancu, unul dintre cei
mai bine cotați romancieri ai regimului. Romanul său,
intitulat „Neguri” a fost primit cu osanale.

Tot aşa de renumit şi tot aşa de lipsit de caracter era
Gheorghe Lesnea. Lesnea ere un autodidact. În tinereţe
fusese lucrător tipograf. Asupra talentului lui Lesnea,
chestiunea este controversată. Nicolae Iorga îl declarase
genial şi-i pregătea premiul naţional de poesie pentru
anul 1940. La polul exact opus se găsea criticul Gh.
Călinescu, care nu acordă producţiei lui Lesnea nici o

valoare. În faimoasa lui „Istorie a literaturii române”,
abia dacă-i acordă onoarea câtorva fraze; şi, şi acelea,
defavorabile. Valoarea poesiei lui Lesnea se găseşte
între cele două extreme. Dar dacă, în poesiile originale,
Lesnea rămâne pe o linie de mijloc, în traduceri este
neîntrecut. Traducerile din Puşchin, Lermontov şi, mai
ales, din Esenin, ne descoperă un Lesnea valoros. 

În ceea ce priveşte lichelismul, Lesnea îl întrece pe
Eusebiu Camilar cu multe lungimi. Pe lângă susţinerea
lui Iorga, pentru obținerea premiului naţional, Lesnea
considera că are nevoie şi de alte proptele şi de aceea
scrie o carte de versuri intitulată „Cântece pentru regele
nostru”. Acest volum de versuri, mai mult decât
sprijinul lui Iorga, i-ar fi adus negreşit premiul după care
ofta, dacă Lesnea ar fi avut puțin noroc. Nenorocul lui a
constat în isgonirea din ţară a sângerosului rege şi
venirea la putere a legionarilor. În goană după premiu,
Lensea se pune pe lucru şi scrie un poem de mai multe
sute de versuri intitulat „Căpitanul”. De data aceasta,
nenorocul a fost şi mai mare, căci Lesnea nʼa avut
timpul nici să-şi publice poemul şi au căzut şi legionarii,
în împrejurările cunoscute. După aceia scrie la revista
lui George Cuza, pentru ca după un an săʼl părăsească şi
să aterizeze la „Curier ieşan”, revista de sub conducerea
subsemnatului. Dar şi de aici, când semnele unei victorii
ruseşti devin evidente, Lesnea sʼa retras şi nu a mai
publicat nicăiri. Își refăcea virginitatea pentru momentul
sosirii „eliberatorilor” şi pregătea desigur un poem
intitulat „Stalin” sau „Ana Pauker”. Proverbialul lui
nenoroc l-a lovit şi de data aceasta. Deşi acceptat inițial
de comunişti, Lesnea a fost – se pare – îndepărtat, căci
rarele reviste literare din țară care ajung până la noi nu
conţin nimic semnat de poetul cameleon. 

E necesar, desigur, să vorbesc aici şi de tânărul poet
Alexandru Pogonat. Pogonat a scris puţin, dar acest
puţin era foarte apreciat în cercurile literare ieşene. Un
poem intitulat „Balada negurii” era considerat o
capodoperă. Alexandru Pogonat a murit, ca
sublocotenent de cavalerie, pe când conducea o patrulă
dincolo de Nistru. Este – dacă nu mă înşel – primul poet
român căzut în luptă contra inamicului de moarte al
Patriei. 

În toamna anului 1940, revista „Însemnări ieşene” a
fost suprimată. 

Odată dispărută „Însemnări ieşene”, sʼau grăbit să-i
ia locul alte 3 reviste. Prima a fost „Cetatea Moldovei”,
scoasă de profesorul universitar George Pascu care a
trecut apoi curând direcția lui George Cuza. Nici
„Cetatea Moldovei” nu a reuşit să promoveze un poet
nou sau cel puțin să adune în paginile ei versurile unor
poeți de real talent. Poezia publicată în „Cetatea
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Moldovei” era chiar inferioară celei publicate de
„Însemnări ieşene”. Vinovatul era George Cuza,
profesor de drept roman, care nu era nici el la curent cu
noile curente în poesia românească. Totuşi, „Cetatea
Moldovei” nu poate fi socotită în nici un caz o revistă
proastă. Din contra. În ea sʼau publicat interesante studii
şi proză de calitate. Printre colaboratorii de seamă, în
afară de o seamă de profesori universitari ieşeni,
trebuiesc citați Gh.Bezviconi și Artur Gorovei. 

Puţin după aceia, apare revista „Curier ieşan” scoasă
de mine şi locot. Constantin Bratu. Primul număr a
apărut la 1 martie 1941. Redactor al revistei a fost
desemnat tânărul George Mihai Dragoş. La primul
număr, condeerii ieşeni sʼau ţinut în rezervă, dar apoi nu
ne-au lipsit colaborări de calitate. Revista de sub
conducerea celor doi ofițeri sʼa bucurat de colaborarea
profesorilor universitari Radu Vulpe, Ştefan
Bârsănescu, Şt. Berechet, a profesorilor Mureşanu şi
Traian Gheorghiu şi chiar a lui Gala Galaction. Au mai
trimis articole şi Iorgu Iordan şi chiar Gh. Călinescu,
articole ce au fost refuzate. 

Cu toate colaborările de care am vorbit mai sus,
revista nu sʼa bucurat în primul an de o presă prea
strălucită, ea fiind apreciată doar în cercurile
universitare.

În anul al doilea, am încredințat redacția avocatului
Gheorghe Chiper, revista schimbându-şi formatul. În
noua formă, gazetă, revista avea un caracter mai
dinamic, mai tineresc. 

Sub redacţia lui Chiper, care era ţărănist-lupist,
revista a căpătat o direcție ţărănistă. Când spun
țărănistă, nu trebuie să se înțeleagă, național-țărănistă.
Chiper era ţărănist, dar luptase în Rusia. În editorialele
apărute pe prima pagină, Chiper cerea primatul
ţărănimii, răsplătirea ţărănimii pentru jertfele din Rusia
şi o viaţă mai bună pentru talpa țării. Fecior de ţăran,
deşi adversar neîmpăcat al naţional-ţărăniştilor, nu
puteam să fiu decât total de acord cu ideile lui Chiper.
Susținerea acestor idei ne-a adus multe simpatii şi
preţuiri, printre care şi pe aceia a dlui Pamfil Șeicaru,
dar ne-a adus înverșunata adversitate a lui George Cuza.
Tot [datorită] inițiativei lui Chiper, revista avea o pagină
– ultima – polemică. Această pagină era intitulată „În
vârf de săbii”.

La „Curier ieşan”, timp de un an, poetul de
rezistență a fost G. Lesnea. Prima poesie publicată de el
a fost remarcată de aproape toate publicaţiile. Era o
poesie de războiu din care îmi amintesc ultimele versuri:
„Și o lună mare, luminoasă, dulce,/Luminează morţii,
care zac în grâu”. 

Au mai colaborat cu versuri Corneliu Dabija,
Gabriel Oriţă etc. Nici „Curier ieşan” nu a reuşit să

lanseze un nou poet sau să aducă în paginile lui poesie
de valoare. O cauză principală a fost desigur războiul,
Fără el, „Curierul ieşan” ar fi putut să aibă cel puţin
colaborarea camarazilor mei ofiţeri ca Aurel Marin,
George Vaida, George Fonea, I. Țolescu-Văleni etc., iar
ca prozator aş fi adus desigur colaborarea fostului meu
camarad – îndepărtat din armată din cauza unor
înclinații anormale – Radu Tudoran, pre numele lui
adevărat N. Bogza. Mihail Chirnoagă își trimisese
colaborarea, dar din cauza unei inadvertențe a lui Chiper
şi-o retrăsese. 

„Curierul ieșan” a apărut până în primăvara anului
1944, când bolşevicii au fost la porţile Iaşului.

O altă revistă care a apărut în acest timp în Iaşi este
„Cuget moldovenesc”, care era condusă de profesorul
cuzist, fost deputat şi secretar general de minister, Petre
Stati. Revista apăruse întâi la Bălţi şi-şi mutase apoi
sediul la Iaşi după răpirea Basarabiei. „Cuget
moldovenesc” apărea în acelaş format ca şi „Cetatea
Moldovei” și, fiindcă directorul era cuzist, avea acelaş
conținut şi colaboratori. Nu se poate spune nimic în
plus, nici în bine şi nici în rău. Aş putea spune totuşi
câteva cuvinte despre Petre Stati. Petre Stati era un poet
care publica aproape în fiecare an câte o carte de versuri
de factură modestă, de un tradiţionalism depășit. 

Și „Cetatea Moldovei” şi „Cuget moldovenesc” şi-
au încetat apariţia – ca şi revista de sub conducerea
subsemnatului – în primăvara anului 1944 adică atunci
când Bolşevicii au ajuns la Stânca Roznovanu, la Podul
Iloaei şi Târgu Frumos.

Dintre toţi cei pomeniţi mai sus, toată lumea ştie ce
a devenit Mihail Sadoveanu. Despre Mihail Codreanu,
autorul minunatelor sonete, nu cred că ştie cineva ceva,
şi nu este exclus să fi murit. Eusebiu Camilar şi Lesnea
sunt mai mult sau mai puțin în serviciul duşmanilor
Patriei. George Cuza a murit în închisoare, Gr.T. Popa a
murit după ce se înscrisese în partidul socialist şi se
mutase la Bucureşti. George Ivaşcu era – imediat după
„eliberare” – una dintre slugile plecate ale Moscovei,
dirijând ziarul „România libera”. Acuma se pare a fi
căzut şi el în dizgrație. Despre ceilalți nu ştiu nimic...

Am vorbit de reviste și scriitori şi nu mʼam oprit
deloc la atmosfera ieşană, atmosferă ce a avut desigur
influenţă asupra operelor scriitorilor. Între 1937, dată la
care am reuşit să mă instalez în Iaşi după un lung
vagabondaj prin oraşele periferice ale ţării, şi 1941,
când l-am părăsit, fiind mutat în interes de serviciu
deoarece în ziua de 23 ianuarie avusesem curiozitatea să
mă duc să privesc o adunare în Piaţa Unirii, era pentru
condeeri oraşul care nu se depărtase prea mult de Iaşul
lui Eminescu și Creangă sau de Iaşul descris – cu multe
exagerări desigur – de Cezar Petrescu în romanul „La
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Paradis general”. 
În Iaşi nu se grăbea nimeni. Ieşenii şi ieșencele își

purtau nonșalanț pe Cuza Vodă, pe Ştefan cel Mare, pe
Lăpuşneanu sau pe Bulevardul Carol, neştiind ce-i
graba. Condeerii, prin definiție visători, erau şi mai
puțin grăbiţi. Se plimbau şi se întâlneau la un pahar de
vin sau la mai multe. La Bucureşti, scriitorii beau cafea,
la Iaşi – cum era normal – beau vin. Şi nu în cele trei
localuri de lux ale Iaşului – Luther, Bragadiru şi Corso
–, ci în cârciumi. Scriitorii frecventau pe Vidraşcu,
făceau chefuri prelungite la „Trei sarmale”, dar mai ales
la bodega Smirnov. La Corso mergea numai George
Cuza, mândru, elegant, aristocrat, cu o nuanţă de dispreţ
pentru vulg. Restul condeerilor mergeau la Smirnov, un
local unde se vindeau în faţă coloniale, iar întrʼo cameră
din dos era bodega. În această bodegă veneau scriitorii,
gazetarii, sculptorii şi pictorii. De la o masă la alta îşi
trimiteau pe șervețele de hârtie înțepături rimate
celebrul Păstorel Teodoreanu şi maestrul Mihail
Codreanu. 

Întrʼo seară mʼam dus cu Bratu să beau un pahar de
vin. Bratu mʼa târât întrʼo clădire din fața restaurantului
Corso. Nu exista nici o firmă. Un avocat închiriase o
cameră pentru a-și vinde vinurile lui. Cel care servea
clienţii era avocatul. Camera era mică, plină de fum, cu
mese primitive, neacoperite nici cel puţin cu hârtie,
necum cu fețe de masă. Am cerut o sticlă de cotnar. Pe
acele vremuri, o sticlă de cotnar veritabil se vindea cu
250 de lei; vinul celălalt costa 16 lei litrul. La o masă
alături beau turburel doi bărbaţi de 45-50 de ani. Când
am cerut cotnar, respectivii sʼau uitat urât la noi.
Aflându-se că eram cei doi ofiţeri cari au avut curajul să
scoată o revistă literară în Cetatea Culturii, cei doi au
căutat să ne cunoască. Unul din ei era pictorul
Cosmovici, profesor la Belle Arte. Şi cheful sʼa încins;
cu turburel, nu cu cotnar, pentru care pictorul avea un
suveran dispreţ. 

Cosmovici ne-a vorbit de ultimul lui tablou la care
lucrase ani de zile. Se intitula „Balada popii din
Rudeni”, după poesia cu acelaş titlu a lui Topîrceanu. Se
constata că, dacă faima lui Topîrceanu în marele public
dispăruse tot aşa de repede cum pătrunsese, amintirea
poetului „Migdalelor amare”, „Baladelor vesele şi
triste” şi a „Parodiilor” rămăsese vie în sufletele celor
ce-l cunoscuseră. Pictorul vedea întrʼun anumit fel calul
pe care popa din Rudeni „căpata pe cerul gol măreţie de
simbol”. Greutatea pentru pictor a fost să găsească în
Iaşi un cal aşa cum îl vedea el. A căutat luni şi luni de
zile. Ieşea de la cârciumă beat şi colinda pe străzi, mai
ales iarna când era zăpadă. Se uita la toţi caii birjarilor.
I se părea la un moment dat că a găsit ce căuta. Alerga
repede, birjarul se pregătea şi aranja păturile în sanie.

Dar pictorul, în loc să urce în sanie, alerga la coada
calului. Şi totdeauna, după ce-i ridica coada, pictorul
constata că patrupedul era iapă şi nu cal. Și pleca
mormăind, în timp ce birjarul își făcea cruce. În sfârşit a
găsit calul şi a făcut tabloul. În seara aceea pictorul sʼa
dus acasă şi sʼa întors cu tabloul ca să ni-l arate. 

Aceştia erau Ieşenii, acesta era Iaşul. 
Oraşul în care mi-am făcut liceul si facultatea, în

care am stat 4 ani ca ofiţer, în care am frecventat
cârciumile în tovărăşia condeerilor, în care am scos o
revistă literară, l-am văzut ultima dată de Crăciunul
anului 1943. Pe urmă a venit prăbușirea, lupta mai
departe în contra bolşevismului şi, în sfârşit, exilul. 

Ce sʼa întâmplat cu vechii condeeri, cu pictorii,
sculptorii şi gazetarii, ce sʼa întâmplat cu oraşul, cu
străzile, cu grădinile, cu cârciumile lui? Numai
Dumnezeu singur o știe.

Când ne vom întoarce, vom curăţi ceiace, artificial,
au instaurat ocupanţii vremelnici şi slugile lor, şi-i vom
reda vechea înfățișare, vechiul suflet. Căci, fără acest
suflet, pentru cei cari l-au cunoscut şi iubit, Iaşul nu mai
este Iaşi. 

(Din Vers. A Review of Literature in the Romanian
Language, An 2, No. 2, aprilie-iunie 1952)
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SINUCIDERE
Clopotul anunță cu un sunet ușor
Viitorul... mă duce la mormânt. –
Calul în fața morții precupețește
Și de departe sună o talangă...

Iarna este aproape, copitele-s tocite,
Aripile fără pene refuză zborul –
S-au spart stelele, ulciorul e crăpat
Mormântu-i doar o mlaștină...

E ziuă... este noapte –
Clopotului care păzește
Intestine și oase prăfuite –
Plânge...

Tăcere jalnică,
Jalnică moarte,
Patetică vrere...
Suicid –
Viitorul îndepărtat,
Noiembrie este aici...

Brațele Domnului...

RONDELUL POAMELOR ÎNALTE
La poamele de sus ajung
Doar cei ce-s mari, fără rușine;
Cei de sub pom, și mici ca tine,
Culeg ce-i jos și nu se plâng.

Nu crede că ești un nătâng
Atunci când vezi cum plini de sine
La poamele de sus ajung
Doar cei ce-s mari, fără rușine.

Lovesc în dreapta-n stânga-mpung,
Veleitari cu scări alpine,
Ca animalele străine
Ce firea noastră o străpung
La poamele de sus ajung...

DORINȚA SFINTELOR CUVINTE
Atât cât se găsesc cuvinte
În firea lucrurilor toate,
Poetul vine și socoate
Care sunt bune de veșminte.

Le scotocește, cele sfinte
Din zăcăminte rare scoate
Atât cât se găsesc cuvinte
În firea lucrurilor toate.

Le apără ca un părinte
De cele pline de păcate
Din gura altora plecate
Și le îndeamnă să ne-alinte
Atât cât se găsesc cuvinte... –

ATÂT CÂT SE GĂSESC CUVINTE
Atât cât se găsesc cuvinte
Se mai așterne câte-un dor
Cuprins de-un clinchet sfânt, sonor
Ce clopoțeii stă s-alinte.

Sunt clopoțeii dinainte
Ce-mi sar acum în ajutor;
Atât cât se găsesc cuvinte 
Se mai așterne câte-un dor...

În ale lor albe veșminte
Cuprind cu visul răpitor
Toate dorințele ce mor
Pe paginile pure, sfinte
Atât cât se găsesc cuvinte...

O INSULĂ FĂRĂ OCEAN
O insulă fără ocean,
pe un regat ce se întinde
sub un covor
de galbene Sânziene,
visează caii
potcovitei primăveri
de Vesta și Minerva și Diana,
dar...

ploile și vântul n-o găsesc
ascunsă-n valurile umilinței,
precum și noi cei care
jucăm numai un rol
pe scena efemerei treceri
spre insula tăcerilor depline!
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PROTESTUL BRAZILOR DE CRĂCIUN
După Sărbători străzile s-au umplut de brazi
Care au rămas acolo până s-au uscat, niște schelete de
lemn 
Peste munți de gunoaie
Salubritatea intrase în grevă, lucrătorii nu se mai
ajungeau cu banii
Primarul s-a luat în gură cu ei, a spus că nu va tolera
șantajul
Și a trecut la concedieri
Oamenii politici trebuie să emane forță și hotărâre
Doar că nu mai venea nimeni în loc
Cine vrea o asemenea viață?!
Acum avem tot mai puțini gunoieri, spre deloc
Bine că e ger, resturile menajere încă nu put 
Zi de zi, în drum spre grădi cu fiul meu
Treceam printr-o pădure deprimantă, de strigoi 
Mi-a spus că pe unii îi știa personal 
De când umbla cu colindul, din casă-n casă 
Erau așa de frumoși, împodobiți cu beteală,
bomboane, beculețe
Și eu îmi înghițeam nodul din gât
Soția mea zice că e super-important să-i explic într-un
fel
Înainte să intre la idei, să facă ceva cu nervii capului
I-am spus așadar că este un protest al brazilor, smulși
dintre ai lor
Sunt deștept, ăsta-i norocul !
Așa da, înțeleg, mi-a răspuns
Vedea mereu la televizor mișcări de stradă, revolte
Și bătăi democratice cu poliția
Oamenii mari au multe probleme
Ca și pomii de Crăciun, nu-i așa?  

REVOLTĂ
Mi-e greu să-mi transpun în cuvinte confuzia, deruta
M-am nimerit, m-am trezit aici pe neașteptate
Ca un parașutist aruncat în noapte, fără nicio misiune
Degeaba m-am revoltat, am țipat, am plâns

Maică-mea nu știa nici ea ce și de ce
Preocupată să-mi aline colicile
Însă durerea mea nu venea din burtă
Stau așa, cu degetu-n gură, aștept și nu vine nimic
Sunt băiat mare acum, îmi port singur de grijă
Încep să apară îndatoriri, probleme, trebuie să mă
întrebuințez mai mult
Și zău dacă știu de ce
N-am nicio ipoteză, nicio idee, e plictisitor aici
Caut, pe internet
Un sens... 

LUNETISTUL
Am fost împușcat de la doi kilometri
Unde erau așezămintele lor, că poziții nu pot să le
spun
Cum dracu, Doamne iartă-mă?!
Pentru o clipă mi-a tăiat respirația
Tocmai transmiteam aviației coordonatele, să le dea la
cap
Mâine nu mai rămâne aici decât nisipul 
Praful se va așeza, deșertul o să-și reintre în drepturi
Și noi vom fi dislocați în altă parte
Este doar o problemă de timp și de logistică
Ordinea mondială mereu scârțîie pe undeva
Mare noroc a avut lunetistul acela, mai ales că bătea
și vântul 
Cum a făcut corecția laterală ?
În plus, la asemenea distanță traiectoria proiectilului e
descendentă
Și totuși eu am fost lovit sus, în piept
Sau mai degrabă în orgoliu
A ochit undeva deasupra mea? Chiar așa îl duce
capul?!
Glonțul m-a nimerit într-un buzunar unde aveam un
card bancar 
Și a căzut la picioarele mele ca o piatră
am ridicat, m-am uitat la el, ce bont era, l-am luat ca
amintire
Apoi am pornit spre liniile noastre, era ora de masă
Salivam la gândul unui cotlet fără os, în sos 
Când am fost lovit încă o dată, de rândul acesta în
turul pantalonilor
Unde nu mai aveam niciun card...
Acum zac pe burtă la spital, mă scarpin și mă uit la
CNN, schimb subiectul
Ce plicticoase sunt războiele moderne... 
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Popor ales
Evreii

popor fluid
și curge.

Cei care i se închină
se îneacă

cei care luptă împotriva lor
dispar.

Ei sunt martori
în procesul cosmic.

Numai cine a vorbit cu Dumnezeu
trăiește.

Stai la sfat cu Iahve
ești viu.

Dansul mirilor
Când o fată vorbește despre iubire

privighetoarea se pitește în cuibul cu ouă
să nu-i zboare puișorii.

Cu aripi de argint
îngerii mângâie valurile
iar marea se face netedă

ca ringul de dans
unde mirii trăiesc
valsul nemuririi.

Platoul acesta de ape
întins din orizont

spre veșnicie
se va sparge

sub tocul ascuțit
al pantofului alb al miresei

iar din obrazul roșu al soarelui
va curge o lacrimă de sânge.

Așteptare
Cânt și aștept

pentru că în coșul sufletului meu
împletit din raze de lună

soarele blând
va veni în el să apună.

Din caierul speranței
trag fir subțire

să-mi țes cămașa de zale
pentru costumul de mire.

Suspin și mă întristez
pentru că în coșulețul meu

cu bucurie lucrat
cucul

pasăre cenușie
pe-nserat

ouă de vânt a ouat.

În turbulențe fierbinți
clocesc ouă de cuc

până când
în inima mea

cusută cu raze de lună
un soare bătrân

va uita
un ou de lumină.

Timp de pandemie
N-am voie să te văd prietene

cât încă în aura ta
molima dansează
nevăzutele spaime

prezente în dricul morții.

Nașterea clipelor
zi și noapte

înfloresc viața
fără de moarte.

Noi suntem
bolnavii morții

iar această suferință
nu mai lucrează în noi.

Am murit de mult în iubire
singura formă de viață

înainte
și după moarte.

8080 CONVORBIRI  LITERARE

Marcel MIRON



Aş vrea să fiu
As vrea să fiu paharul
care-ți atinge degetele,
aș vrea să fiu asfaltul
care-ți îmbracă tălpile
aș vrea să fiu ploaie
să cad peste tine…
floare să fiu
ce-ți paște câmpia
și steaua
de care se spânzură  noaptea
aș vrea,
aș vrea să fiu

În gura șarpelui
În spațiul dintre noi
nu mai e loc de cuvinte
totul respiră blând,
căldură și lumină.
Pe trepte se aude urcând
Iubirea sau poate fi
Viermele îndoielii
sfredelind inima
adunând gândurile
începute împreună
asemenea unui măr
dat din mână în mână
până în gura șarpelui

Ascultă
Ascultă cum cheamă pescărușii
urmele tale
pe nisipul fin desene obscure
indescifrabile închipuiri
iau forme de plumb.
cât timp a trecut peste apa ce spală
malul acela
care în brațe ne-a dus...
clipa a zburat pe aripi de înger
care veghează și azi
taina ce ne leagă...

Porunci
Să ne curățim sufletele
cu lumânări aprinse
să ne umplem îngenuncherea
cu tot ce ne-a dat Dumnezeu
să ne inunde lumina
când ochii vor deveni luceferi
să ne pavăm neînțelesurile
cu o nesperată răbdare
să nu ne rătăcim
să iertăm, să dăruim, dar mai ales
să iubim.

A fost ieri
Drum de țară plin cu pietre
Vântul bate încet rebel
Iar măicuța fără ghete
Calcă întortocheat pe el.

Ochii tulburi fără vlagă
Și cu haina zdrențuită
O privește lumea-ntreagă
Și îi zic că e -nebună-

Întâlnindu-te pe alee
Se înclină să îți spună
Cu al ei suflet de femeie
Să trăiești ca ziua bună.

Voi privind-o cu mirare 
Și desculță și bătrână
Îndoită de spinare
Nici nu o băgați în seamă.

Alții chiar lovesc cu ură
Trupul ei uscat de vreme
Iar durerea se ascunde
Între lacrimi printre gene.

Eu știu calea unde o duce
Și aleea care-o poartă
Lângă bradul ei o cruce
Știe bine că o așteaptă.

În genunchi pe iarba moale
Mâinile le împreunează
Iar din ochii lacrimi agale
A ei față o brăzdează.

Doamne cât de negru-i cerul
Cât necaz pe ea a curs
Cât de trist e acuma locul
Unde trupu-i va fi dus

Câți aruncă-n ea cu pietre
Al ei suflet cât mai rabdă
Cum urcați a vieții trepte
Într-o lume de corvoadă.

Mâine ochii ea îi închide
Clopotele se trezesc
Și vor bate fără să știe
Pentru ce trup glăsuiesc.

Pentru ea și pentru mine
Cântul lor va fi la fel
Numai lutul ne cuprinde
Când ne ducem către cer.
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Mergea pe banda întâi a drumului, cu gândurile
aiurea, când „Jeep-ul” din față a cotit brusc la dreapta
și, tăindu-i calea, a frânat în fața lui. A apăsat și el
instantaneu pedala de frână, iar „Logan-ul” său s-a
oprit la timp, tremurând din toate încheieturile. S-a
dezmeticit. A vrut să se dea jos din mașină și să-i ceară
socoteală inconștientului din fața sa, dar nu a mai avut
timp decât să deschidă gura și să rămână cu ea așa.
Portiera din dreapta față a „namilei” negre s-a deschis
și o fată s-a precipitat să coboare. De fapt, dacă a văzut
bine, a fost împinsă cu brutalitate, ba chiar, parcă, a
fost și lovită, dar, poate, s-a înșelat din cauza razelor de
soare care băteau pieziș în geamurile bolidului, care a
demarat în trombă. A făcut imediat la stânga și atunci
și-a dat imediat seama că se află la intersecția cu
drumul care duce la Costinești. Totul se derulase cu
mare repeziciune, ca-n debutul unui film american, cu
montaj foarte alert. În fața sa, la câțiva metri, se afla o
fată într-o rochiță înflorată, cu o gentuță pe umăr, care
privea dezorientată spre fâșia de asfalt pe care se
pierduse în zare mașina în care fusese până-n urmă cu
câteva secunde. Trebuia să acționeze în vreun fel, mai
ales că și-a dat seama că nu avusese timp să pună
avariile, iar multe mașini din spate îl ocoleau
claxonând când erau nevoite să schimbe banda.
Instinctiv, a vrut să plece, gândindu-se că nu e treaba
sa, că are un program de respectat și că nu ar fi tocmai
bine să și-l dea peste cap... N-avea nevoie de
complicații inutile. Totuși, i s-a părut de bun simț să
pornească mașina ușor și, când a ajuns în dreptul ei, să
se aplece pentru a coborî geamul din dreapta și să
întrebe:

– E-n regulă, domnișoară?
Și-a dat imediat seama cât de idiot este. Ce să fie în

regulă atât timp cât ochii ei verzi erau obosiți de cât
plânseseră, iar sub cel stâng înflorea o vânătaie?! S-a
redresat repede:

– Vă pot ajuta cu ceva?
Nu a răspuns, mutându-și privirea către nicăieri.

Cum stătea luminată din spate de soarele care cobora

către apus, cu părul blond și ușor ondulat fluturat de
vântul moale, cu rochița plină de petale, care-i
dezgolea brațele și picioarele, părea o „ilustrată cu flori
de câmp” creată de un fotograf priceput. Habar n-avea
de ce s-a gândit la numele filmului lui Blaier, pe care-l
văzuse, de curând, pe nu știu ce canal TV, care mai
relua pelicule românești... Poate, pentru că-n spatele ei
se întindea un câmp care se pierdea în apusul roșiatic.
Momentul părea penibil, claxoanele se întețiseră, mai
ales că mulți șoferi credeau că e vorba de o negociere
banală între un șofer și o „fată” de pe marginea
drumului. Și-a dat și el seama:

– Nu vreți, totuși, să urcați?
Din nou, nu i-a răspuns. Nici măcar nu și-a

îndreptat privirea către el... „Ilustrata” nu dădea semne
că e conștientă că cineva vorbește cu ea. Asta l-a
ambiționat, având instinctul să coboare și să-i șteargă
fața de lacrimi. A rămas în „Logan”, gâtuit de
timiditatea sa ancestrală:

– Domnișoară, eu am fost întâmplător în spatele
mașinii în care vă aflați. Ați văzut că a trebuit să frânez
brusc ca sa nu intru în dumneavoastră... Și, fără să
vreau, am văzut cum ați coborât... Mă rog, cum cred ca
ați fost nevoită să coborâți...

Era conștient că devine din ce în ce mai penibil, dar
nu se mai putea opri. Își dorea acum ca acea fată să
urce la el în mașină.

– Vreau să știți că nu sunt unul dintre cei care
opresc ca să agațe fete pe marginea drumului. Am fost
nevoit să opresc.

Nicio reacție.
– Apropo, dacă mai stăm mult așa, o să oprească un

alt șofer, o să mă dea la o parte ca să vă întrebe cât vreți
ca să mergeți cu el. Nu auziți câți claxonează? 

Cu asta a trezit-o. L-a privit. Pentru prima oară. S-
a aplecat și i-a deschis portiera. Absentă, s-a urcat
alături de el. A demarat.

– Credeți-mă, e cea mai bună soluție, era o situație
cam jenantă, cum stăteam așa. Eu merg spre Vama
Veche, așa că vă pot lăsa unde vreți, poate la
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Mangalia... Puteți lua un tren sau ce vreți
dumneavoastră.

Continua să vorbească neîntrerupt, având senzația
că spune numai prostii, mai ales că ea continua să nu
scoată o vorbă.    

– Cred că trebuie să vă întoarceți undeva, de unde
ați venit și ați rămas dintr-odată pe marginea drumului.

Continua să bată câmpii. Și era, pe deasupra, și
incoerent... Cu ochii ațintiți doar în față. Ținea, cu
ambele mâini, volanul. Parcă îi era frică să întoarcă
privirea către ea. Au intrat în comuna „23 August”.

– Cum vă spuneam, m-am trezit cu ceva negru în
față și, până să mă dezmeticesc, v-am văzut singură și
de-asta v-am invitat să urcați, așa se ajută oamenii, la
nevoie. Nici prin cap nu-mi trecea mie că voi face
astăzi o faptă bună, dacă îmi permiteți o glumă.

A făcut o pauză. Nicio reacție din dreapta sa. Nu a
întors nici acum capul să vadă dacă mai era acolo.
Continua să fie foarte încordat și era conștient că n-are
sare și piper în ceea ce spune. Au ieșit din localitate.

– Credeți-mă, nici măcar nu am văzut clar ce s-a
întâmplat. Eram cu gândurile la subiectul unei cărți pe
care sper să o scriu și m-am adunat cu greu, dacă îmi
permiteți și această expresie. Nu oricând o mașină
aproape că dă peste tine, dispărând apoi și lăsând în
urma sa o urmă materială ca dumneavoastră.

Încerca să fie spiritual, așteptând o reacție de la
„pasageră”. Nimic! În același timp, îi era și frică să nu-
i spună brusc să tragă pe dreapta ca să coboare. Habar
n-avea de ce, își dorea ca ea să rămână cu el, cât mai
mult timp, iar drumul să fie cât mai lung. În stânga,
indicatoarele anunțau drumul către Neptun.

– Sau poate vreți să vă las la Olimp sau la Neptun.
Nu mi-e greu să mă abat puțin din drum. Poate că aveți
prieteni veniți pe-aici...

Nicio reacție. A dat din umeri și a continuat să
privească în față. Mâinile parcă îi erau lipite de volan,
ca în vremea când luase lecții de condus pentru
obținerea permisului. Mergea cu viteză constantă, pe
banda întâi, așa că nu a coborât brațul drept către
schimbătorul de viteze. Parcă nu voia să o deranjeze cu
niciun gest. De fapt, uitase și cum arată. Dar, se simțea
bine să o știe lângă el... Au trecut de un pod peste linia
ferată și a început să răsară în față Mangalia. Instinctiv,
a privit ceasul de bord. Era aproape patru și jumătate.
Era în grafic. Au intrat în oraș. Și-aducea aminte, din
vremea studenției, că undeva pe dreapta, cum vii de la
Constanța, se află gara. Pe vremea aceea n-avea
mașină. Acum e boier. Și foarte mândru de „Logan”-ul
lui. Dar, astea nu le-a mai gândit cu glas tare. Chiar că
ar fi zis că e un cretin! După ce a lăsat în stânga un

„Lidl”, a oprit în fața gării.
– Ei, drumul nostru s-a sfârșit. Din păcate pentru

mine, din fericire pentru dumneavoastră. Știu că nu am
umor, dar dacă dumneavoastră nu ați spus nimic,
trebuia să existe cineva în mașina asta care să întrețină
conversația.

Pauză. Nicio reacție.
– Mi-a părut bine și vă urez drum bun, oriunde... v-

ați întoarce!
Nicio mișcare lângă el. Iar el continua să privească

înainte. Deodată, i-a trecut prin cap că poate nu are
bani de bilet de tren.

– Mă iertați că îmi exprim o părere. Poate că nu
aveți cu ce cumpăra, cum să zic mai bine, poate că ați
coborât prea brusc din mașina care mi-a tăiat calea și
nu ați avut timp să vă luați bani pentru biletul de tren.
Dacă nu aveți la dumneavoastră, nu e o problemă, vă
dau eu și mi-i înapoiați când puteți, când mă întorc eu...
Ne întâlnim și mi-i dați. Nu trebuie să vă faceți
probleme.

Chiar că nu i se mai întâmplase ca o perioadă atât
de lungă de timp să nu-și găsească deloc cuvintele
potrivite în compania cuiva. Ce și-o fi închipuind
despre el fata de alături?! Ce-o fi crezând?!

– N-ai zis că mergi la Vama Veche?
De-abia atunci a întors capul către ea. Când i-a

auzit primele vorbe. 
– Am zis, da, aveți dreptate. Dar nu chiar la Vamă.

Dar, aveți dreptate, vă pot lăsa acolo. Sigur o să vă
întâlniți cu niște prieteni. Nu mă gândisem.

Era surprins și bucuros în același timp. Vorbise, în
sfârșit! Iar drumul nu se încheiase... A băgat în viteză...

– Vă spun sincer că mă bucur că nu ați dorit să
coborâți la gară. Habar n-am de ce, dar mă bucur că
mai zăboviți un pic aici. Aici, în mașină, vreau să spun.
Se zice că nu e bine să fii prea sincer cu femeile, dar
ținând cont că ne vom despărți în scurt timp, pot să vă
spun ceva. Acolo, când v-am privit pentru prima oară,
când ați rămas singură, mi-a trecut prin cap că sunteți
o „ilustrată cu flori de câmp”. Ați văzut filmul?

– Care film?
– „Ilustrate cu flori de câmp”.
– Nu.
– Nu contează. E un film vechi... Din perioada

comunistă... Nu știu de ce toată coloristica peisajului
din care făceați parte m-a dus cu gândul la titlul
filmului. De mult nu am mai trăit o senzație atât de
frumoasă. Ca-n fața unui tablou pictat în culori vii. Să
nu credeți, cumva, că sunt vreun snob și mă dau mare
cunoscător de artă. În general, pentru mine cam toate
picturile sunt la fel, oricine ar fi autorul. Și, iată,
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surpriză, azi mi-a plăcut mult una cu... autor
necunoscut!

Continua să înșire vrute și nevrute... Important e că
a vorbit, că e atentă la ce spune, chiar dacă e vorba
numai despre prostii, și că povestea nu se încheiase la
Mangalia. Mai era puțin. Nici nu și-a dat seama când a
ieșit din oraș. Știa că distanța până-n Vamă este scurtă
și că totul va deveni o amintire. Avea o vorbă, pe care
nu știa unde o auzise: orice lucru bun are un sfârșit! Iar
faptul că ea s-a aflat lângă el în acea după amiază de
început de august a fost, fără îndoială, un lucru bun. N-
ar fi putut în acel moment să explice de ce. Așa
simțea... Poate pentru că-l scosese din rutina
înfiorătoare, zilnică, poate pentru că îi dăduse ocazia să
facă pe „Făt-Frumos”-ul care a salvat-o din ghearele
Zmeului.... E adevărat, fără să apuce să se încăiere cu
el... Dar, totuși... Dacă i-ar fi spus-o și p-asta, sigur ar
fi coborât! Cât să mai mergi împreună cu unul care
visează la Zmei și Feți Frumoși? A zâmbit ușor. În cele
zece minute scurse până a văzut indicatorul stațiunii
luată cu asalt de cei tineri, nu a mai vorbit. Doar s-a
bucurat de constatările sale, „torcând” în sinea sa ca o
pisică mulțumită de o zi în care i-a mers totul de
minune. A intrat în Vama Veche. Mergea încet, privind
stânga-dreapta. Era multă lume, mai ales că era
sâmbătă.

– Unde să vă las? Știți pensiunea sau hotelul unde
sunt cazați prietenii dumneavoastră? Putem pune pe
Waze, nu prea știu Vama, nu-mi place să vin aici.

– Dar n-ai zis că mergi în Vamă? Nu ți-ai făcut
rezervare?

– Să mă explic. A fost o mică neînțelegere, de fapt
merg în Bulgaria. Am zis de Vama Veche gândindu-mă
că e stațiunea cea mai sudică de pe litoralul nostru și că
până ajungem aici o să doriți să coborâți undeva.

– Să zicem că nu doresc să cobor.
L-a luat prin surprindere. Ca la box, nu a mai avut

când să pareze lovitura și a cam rămas fără aer... A
încercat să riposteze, dar toată construcția sa interioară
s-a prăbușit. De-abia ajunsese la un nivel de echilibru.
A început să devină, din nou, incoerent.

– Păi, în cazul ăsta, nu știu ce să zic. Adică, știu, dar
nu știu dacă o să vă convină...

Aproape că ieșeau din stațiune. Circulația se mai
rărise. A tras, ușor, pe dreapta.

– Eu merg undeva în Bulgaria, nu departe de
graniță, într-un loc recomandat de un prieten. Habar n-
am cum e acolo, sunt mai multe de explicat. Și apropo
de rezervare... Merg cu cortul! Eu sunt singur, nu mă
deranjează, nu știu dacă vom găsi o cameră, acolo,
pentru dumneavoastră.

– Nici pe mine nu mă deranjează.
Acum chiar a rămas fără replică. Îi treceau, în ritm

nebunesc, o mulțime de gânduri prin cap, începând cu
lenjeria și hainele pe care le avea la el, aruncate de-a
valma, la repezeală, într-o geantă de voiaj și până la
cortul împrumutat de prietenul său și pe care nu-l mai
folosise... A fost salvat de soneria telefonului ei. A
băgat mâna în poșeta pe care o ținea în poală, a privit
ecranul și, fără nicio reacție, l-a pus la loc lăsându-l să
sune. Când zgomotul a încetat, s-a lăsat o tăcere
nefirească în mașină.

– Deci? a spus el, într-un târziu, ca să mai atenueze
din nefirescul situației.

– Deci, să mergem, a răspuns ea. Era prima dată
când vocea sa capătă o inflexiune. Una hotărâtă.

La orice se aștepta, dar, în sejurul planificat nu era
loc, inițial, pentru nicio prezență feminină. Avea alte
planuri, în care singurătatea preconizată juca rolul
principal. Așa, totul era dat peste cap. Sigur, fusese o
întâmplare inedită, ale cărei consecințe nu-l
deranjaseră, ba chiar îi făcuseră plăcere, dar oare nu se
vor schimba lucrurile dacă totul se va lungi?!

– Ce-i, ți-e frică de mine? l-a întrebat ea, parcă
citindu-i gândurile.

– Nu e vorba de asta, a parat el repede. Am un
proiect în cap și nu știu...

– Și nu știi dacă nu te voi încurca să-l termini...
– Nici nu l-am început.
– Păi, atunci, poate, te ajut să-l începi. Nu știu, o

idee bună voi avea și eu.
Hopa, nu e chiar lipsită de simțul umorului. O

privea. Cu o anumită curiozitate. Parcă atunci o văzuse
prima oară. Urmele lacrimilor dispăruseră de mult, iar
pielea ușor arămie arată ca un fard dat peste cei câțiva
pistrui de lângă nas. Dar nu era fard, pentru că nu o
văzuse umblând în poșetă până când nu a sunat
telefonul. Pur și simplu, lacrimile se zvântaseră, lăsând
în urmă un luciu nefiresc. Și mai era și vânătaia... A
avut un impuls să întindă mâna și s-o  mângâie pe urma
vineție, dar ochii verzi cu care și-a încrucișat privirea,
parcă, i-au transmis că nu e o idee prea bună. Aveau o
strălucire metalică. Se simțea ca la un examen în
timpul căruia profesorul îl privea sever, transmițându-
i, parcă, să nu umble cu copiuțe! Așa că s-a hotărât
brusc să încerce să treacă examenul cu ce știe și să
scape de gândurile prăpăstioase. Mai mult decât să ia o
notă proastă, ce i se putea întâmpla?! Mai erau și alte
sesiuni în care putea să susțină restanța. Și-apoi, era
sigur că va pierde doar o zi din programul gândit la
București. Mâine, când se va mai liniști, mai mult ca
sigur, îi va cere să o aducă înapoi în țară. Depinde în ce
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stațiune, dar va vedea atunci! N-a zis că nu mai are
nevoie de gânduri care să-i complice existența? Pas cu
pas, conform unei expresii la modă... Cam atât a reușit
să dialogheze cu el însuși până au ajuns la graniță. A
oprit în spatele altei mașini.

– Sper că aveți buletinul la dumneavoastră, nu de
alta, dar daca tot v-ați hotărât să mergeți cu mine până-
n pânzele albe, ar fi bine să ajungem în seara asta
acolo.

Încerca să păstreze nota umoristică a conversației,
dar simțea că ea aștepta altceva de la el. Dar ce, în
condițiile în care de-abia scosese doua vorbe?! A scos
un portofel mai lung din poșetă și a tras de fermoar.

– Mai nou, îi zice carte de identitate, nu? l-a
întrebat zâmbind, în timp ce-i întindea documentul.
Din nou și-au încrucișat privirile. Parcă ochii ei
dăduseră jos „armura” oțelită. Și parca erau albaștri,
acum... Parcă...

– Ei, noi, ăștia mai bătrâni, am rămas cu limbajul
mai vechi, s-a apărat el, scoțând din portofel bucata de
plastic pe care erau trecute datele personale.

– Bătrân? Dar ce scrie pe cartonul pe care-l ții în
mână?

– Care din ele, că acum sunt două. 
– Pe-al tău, nu te face că nu știi. Pe-al meu nu ai

voie să te uiți. Îți spun ce vârstă am doar dacă vreau. 
– Nici dacă vă-ntreb?
– Vai, e frumos să întrebi?
– Știu că nu e, dar am încercat și eu marea cu

degetul...
– Nu mai trage de timp, uită-te pe buletinul tău și

spune-mi cât de bătrân ești.
– Da’, de ce trebuie să mă uit?
– Daca ești bătrân, s-ar putea să fi uitat.
– Aha! 31. Fără să mă uit.
– Și zici că ești bătrân?
– Păi, nu?
– Te alinți. De-acum iți voi zice „Bătrâne”.
– Cum vreți. Cel puțin, față de dumneavoastră, sunt

un bătrân.
– 23. Așa că, las-o mai moale...
– Sunteți un copil, ce să mai vorbim...
I-a întrerupt claxonul mașinii din spate. Nu

observase că autoturismul din față plecase. A mișcat și
el ușor „Logan”-ul până-n dreptul vameșului.

– Bună ziua sau seara, cum poftiți! Turiști?
– Să zicem, a răspuns el, dându-i cartoanele

colorate.
– Cartea verde a mașinii o aveți?
– A, da, am uitat.
S-a întins, în dreapta, către torpedo, prilej cu care

privirea i s-a oprit o clipă pe picioarele dezvelite de
rochița scurtă, după care vameșul a intrat într-unul din
birouri, unde a zăbovit câteva minute, timp în care nu
au mai schimbat nicio vorba. Parca nu mai știau unde
rămăseseră și de unde să reînceapă duelul de replici.
Din nou, se lăsase o tăcere stânjenitoare. Au răsuflat
ușurați când a venit vameșul mustăcios cu actele.

– Drum bun, domnișoara Mihaela și domnul Mihai!
Nu uitați să luați vigneta la bulgari!

După ce a achitat, la un ghișeu, 30 de leva, taxa de
drum „la bulgari”, cum a zis vameșul, pentru o lună,
felicitându-se că a cumpărat bani de-ai lor de la o casă
de schimb din București, a urcat în mașină exact
în momentul când telefonul ei suna din nou. De data
asta, nu a mai umblat în poșetă, lăsându-l să „cânte”
îndelung. Avea setată melodia „Perfect” a lui Ed
Sheeran.

– Știu că nu e treaba mea dacă vreți să vorbiți sau
nu, dar aș vrea să știți că nu mă deranjează să
răspundeți. Dacă vă-ncurcă prezența mea, deși sunt,
credeți-mă, un tip extrem de discret, uite, pot să cobor
și să vă las să vorbiți în voie.

– Ai dreptate, nu e treaba ta! E a mea... Iar eu nu
vreau să vorbesc la telefon cu nimeni în aceste
momente.

– Vă avertizez că prietenul care mi-a dat cortul mi-
a spus că acolo unde-l vom instala nu există semnal.

– Și care-i problema?
– Să nu ziceți că nu v-am spus...
– Nu ți se pare că mai mult vorbești decât conduci?
Ce să mai zică?! Avea dreptate, așa că a demarat,

înscriindu-se pe drumul cu două benzi. Îi plăcea să fie
certat de ea, pentru că avea o voce plăcută, clară, parcă
desprinsă din melodia-sonerie a telefonului. 

– Și mă mai ții mult cu „dumneavoastră”? Am
crezut că vei renunța după ce vameșul ne-a făcut
cunoștință.

– Eu am crezut că face o glumă sau o confuzie. Ar
fi prea mare coincidența ca pe mine să mă cheme
Mihai și pe dumneavoastră Mihaela!

– Coincidență sau nu, aliniere de astre, numește-o
cum vrei, suntem Mihai și Mihaela și mergem până-n
pânzele albe...

– Care se numesc... Krapets. Trebuie să fie un
indicator la vreo 15 kilometri de-aici. 

După ce au trecut de Durankulak și Vaklino,
primele sate bulgărești după graniță, au văzut
indicatorul. A privit către ceasul de bord. Șase. Mai era
timp destul până să se-ntunece. A făcut la stânga.
Drumul era plin de gropi, așa că a încetinit, încercând
să menajeze încheieturile mașinii.
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– Am fost avertizat de prietenul meu că până-n sat,
vreo 4 kilometri, e drum rău, așa că-mi cer scuze.

– Ce-ar fi să încetezi să te tot scuzi. Parcă te-ai
simți vinovat de ceva. Dacă e să fie cineva vinovat în
toată afacerea asta, eu sunt în culpă pentru că ți-am
căzut pe cap...

– Nu e vorba de asta. Aș vrea să vă spun... Adică,
să-ți spun...

– Nu e frumos să mă întrerupi! Așa că, dacă tot
mergem spre necunoscut împreună, nu-și au rost
scuzele între noi. Am înțeles bine că nu ai mai fost pe-
aici?

– Da, e o poveste mai lungă, o să ți-o spun înainte
de somn. Știi, copiii au nevoie de povești ca să
adoarmă mai repede.

– Am înțeles, bătrâne Mihai, numai să nu fie cu
monștri sau alte personaje dubioase. La noapte vreau
să nu visez urât...

– Stai liniștită. Am eu față de monstru? Iar prietenul
meu e chiar mai puțin dubios decât mine...

– Văd că depinzi tare de el, odată ce-l pomenești
atât de des.

– În călătoria asta, da, pentru că el mi-a fixat toate
reperele. În rest, nu ne vedem prea des, fiecare cu ale
lui, dar când ne întâlnim la un pahar de vorbă, uităm
cum trec orele. E singurul om căruia îi pot spune tot.
N-avem secrete unul față de altul.

– Mare lucru în ziua de azi să ai un prieten de genul
ăsta. Dar vreo prietenă...

– Față de care să mă destăinui, cum fac față de
Dănuț?

– Da.
– Nu, nu am.
– Nu ai prietenă acum sau nu ai una în care să ai

încredere totală?
– E mai greu de răspuns...
– Am înțeles, nu ai încredere să-mi spui...
– Ar trebui să am?
– După părerea mea, nu ar trebui să ai încredere în

nimeni să-i spui chiar totul, dar dacă tu spui că Dănuț
este o mare excepție...

– Este. Și un mare admirator al femeii. Ar fi
încântat să te cunoască, așa cum sunt eu acum...

– Iar ai trecut la dulcegării ieftine.
– De ce nu poți admite că sunt sincer și că mă

bucur, tot la fel de sincer, că ești acum cu mine, deși,
ca sa zic așa, nu erai în plan.

– De ce n-aș crede că e o vrăjeală de doi bani?
– Pentru că, dacă nu cred în ceea ce spun, mai bine

tac din gura... Meteahnă de om bătrân... Și-apoi, știu că
ne vom despărți foarte repede, iar „vrăjeala” de care

vorbești nu are niciun sens.
– De unde știi când o sa ne despărțim?
– Presupun. Cineva te-așteaptă sau te va căuta...
– Ești cumva vreun prezicător?
– Nu, dar am văzut cum ai răsărit în fața mașinii

mele. Oricât am fost eu de surprins, am văzut că cineva
a dorit să scape de tine. Cam brusc...

– Ei, și asta e o poveste pe care nu știu când o să ți-
o spun, pentru că bătrânii adorm și fără...

– Ai dreptate, însă atunci când sunt curioși, ca niște
copii, bătrânii nu prea pot dormi. Iar eu n-aș putea
spune că mor de curiozitate, dar m-aș bucura să știu
cărei nemaipomenite întâmplări ii datorez prezența
domniei voastre în limuzina mea.

– Iar ai trecut la cuvinte pompoase? Nu poți să mă-
ntrebi direct ce s-a întâmplat în mașina care a frânat
brusc în fața ta în urmă cu două ore?

– Aș face-o, dar nu știu cât de marcată ești încă de
eveniment.

– Adică...
– În interior, mă refer. Pentru că în exterior, iartă-

mă, urma de sub ochiul drept e destul de vizibilă.
În timp ce căuta să mai ocolească o groapă, a întors

privirea către ea. Instinctiv, a dus mâna către vânătaie,
pipăind-o ușor. Lacrimile au țâșnit. A băgat mâna în
poșetă, după un șervețel. Nu suporta să vadă o femeie
plângând. Sau, mai bine zis, nu suporta lacrimile în
general. Se înmuia imediat.

– Te rog, nu am vrut să-ți aduc aminte. Îmi pare rău.
Acolo ne-a dus discuția, mai bine o lăsăm baltă...

– Nu ai nicio vină, ți-am zis să nu te mai scuzi. Am
vrut să nu mă mai gândesc, dar trebuia să ajungem și
acolo. Hai s-o lăsăm, însă, pentru mai târziu. Tu-mi
spui o poveste frumoasă, eu una mai puțin... Ca sa
compensăm...

– Cu o condiție. Să fim sinceri. Avem prea puțin
timp de petrecut împreună ca sa inventăm povești... Și-
apoi, e cam greu, în domeniul ăsta s-a inventat totul.

– Ai momente când devii cam prea prețios pentru
mine. Nu mai căuta să mă impresionezi, căutându-ți
cuvintele. Sunt neimpresionabilă, ți-o spun din start.

– Aoleu, de cine am dat!
– Și dacă nu voi fi sinceră, ce-o să faci?
– Atunci prefer să nu te ascult și doar să te privesc...
– În ce scop?
– Ca să trag niște concluzii...
– Cum ar fi?
– Păi, prima ar fi că ești mai frumoasă când nu

plângi...

(Fragment din „Mihai și Mihaela” – roman în lucru)
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– Vai ție, Cetate a Răsăritului! Vai ție, diademă a
creștinătății, odinioară atât de frumoasă și de
impunătoare! Ce a mai rămas din măreția ta pe care
ți-o cântau până și poeții, iar neamurile te
binecuvântau asemuindu-te cu o rază de soare? Căci
de la tine radia lumina prin care dragostea lui
Dumnezeu se răspândea asupra întregii lumi unindu-
se cu cântările îngerești care răsunau vesele din Cer.
Cetate a cetăților, giuvaerul giuvaerelor, nestemată
neprețuită…

– Ai dreptate să fii necăjit, sfinția ta. Nu am
crezut niciodată că din această cetate vestită vor mai
rămâne doar niște ruine. Uitați cum fumegă și acum
ghiulelele aruncate de păgâni… Și unde pui că a
trecut mai bine de jumătate de an de atunci.

– Domniile voastre sunteți pentru prima oară aici,
în Constantinopol și nu ați văzut cum era înainte
această minune a Răsăritului. Străzile erau pline de
lume. De atâta forfotă nu mai deosebeai râsetele de
copii de vaietele bolnavilor și ale muribunzilor. Peste
tot era un amestec de veselie și de jale care o făcea
unică în lume. Vedeți mormanul acela din dreapta?

– Îl văd, sfinția ta, răspunde cu voce timidă un
tânăr care îl însoțea pe călugăr.

– Acolo, fiule, se înălța odată un palat frumos
care îți lua ochii cu coloanele din marmură albă
adusă tocmai de la Carrara. Era locuința unui
renumit negustor grec, de care am auzit că a fost luat
cu toată familia lui în robie. Se spune că mai bine de
jumătate din populația cetății a fost prinsă și luată în
robie în ziua când păgânii au intrat în cetate și, după
obiceiul lor, au jefuit-o. Au prădat tot ce au găsit prin
case, aur, stofe, ba chiar și merinde. Noroc că a
intervenit sultanul lor la timp și nu au pus foc
orașului după ce l-au jefuit. 

– Mare nenorocire, sfinția ta! Cum de s-a îndurat
bunul Dumnezeu să lase să se întâmple așa ceva?

– Dumnezeu nu are nici un amestec în treaba
asta, boierule. Creștinii noștri au cea mai mare vină

pentru că nu au fost uniți. După ce s-au strofocat
atâta să se înțeleagă între ei la Sinodul acela
diavolesc de la Florența, Papa și ai lui și-au uitat
promisiunile și nu ne-au dat nici o mână de ajutor.
Săraca cetate a rămas neapărată, asemenea unei stâne
părăsite de câini tocmai când au dat iama în ea haita
de lupi hămesiți de foame. Păgânilor atât le-a trebuit,
au pus pe ea tunurile cele mari, făcute tot de un
creștin ungur, și nu s-au lăsat până nu au dărâmat-o
din temelii.

– Am auzit că și maiestatea sa imperială a murit
în luptă… șoptește din nouă vocea cristalină, dar
bărbătească a tânărului aflat de-a dreapta
vorbitorului.

– E adevărat, copile, oftează necăjit călugărul.
Împăratul Constantin și-a dat și el viața în ultima zi
de bătălie dusă pe străzile Constantinopolului. Unii
spun că a ales chiar el să piară în luptă decât să se dea
prins pe mâna lui Mahomed. După alții ar fi fost
omorât din greșeală de un spahiu turc, care l-a
confundat cu un simplu soldat deoarece, ca să se
poată strecura mai ușor din cetate, Constantin și-ar fi
dat jos straiele și însemnele imperiale. Dacă l-ar fi
recunoscut, păgânii l-ar fi prins și ar fi primit o
răsplată mare pentru el. Cine poate ști care este
adevărul…

– Dar de patriarhul nostru ce știți? A pierit cumva
și el atunci?

– Cât despre Preafericitul Grigore Nommas,
patriarhul Răsăritului, Sfinția Sa a ales să plece din
oraș după ce păgânii au pus mâna pe cetate. Ce ar
mai fi putut să facă după ce Mahomed a confiscat
Sfânta Biserică Sofia și a dat poruncă să fie
schimbată în moschee? Se spune că în 30 a lui florar,
a doua zi după cucerirea cetății, însoțit de un mare
alai de demnitari de-ai lui, sultanul a intrat triumfător
în oraș, iar prima oprire a făcut-o în această biserică
sfântă a creștinătății. Cei care erau în preajma lui
povestesc că sultanul a fost atât de impresionat de ce
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a văzut încât a luat hotărârea pe loc. După ce s-a
aplecat și a ridicat de jos o statuie a Mântuitorului
nostru așezând-o la locul ei, s-a îndreptat cu fața spre
Mecca și, împreună cu un mare învățat de-al lor,
Khidr Bey Çelebi, pe care l-a pus mai marele
cadiilor peste oraș, a rostit prima rugăciune
musulmană. Tot atunci a schimbat numele Cetății în
Istanbul și a hotărât să fie noua capitală a Imperiului
Otoman.

– Mare nenorocire, părinte… Mare nenorocire...
– Tocmai de aceea Preafericitul Patriarh a ales să

plece. C-apoi, dacă păgânii au luat Sfânta Sofia, care
era soarele creștinătății, ce era să mai facă săracul de
el? Decât să slujească ca patriarh în una din
bisericuțele mici din Constantinopol pe care i le-a
lăsat sultanul, mai bine să-și ia lumea în cap, să nu
mai vadă cu ochii lui ce fac păgânii din Sfânta Cetate
a lui Constantin cel Mare.

– Am înțeles că tocmai de asta sfinția ta a venit
acum la Constantinopol…

– Istanbul, dragii mei, așa îi spun ei acum. Să nu
vă audă vreun turc că îi ziceți altfel că vă puteți
pierde pe loc capetele. Mai mulți stareți de pe
muntele Athos am fost invitați să asistăm la
înscăunarea noului Patriarh propus de sultan și ales
de un Sinod adunat din ce arhierei s-au mai găsit.
Pesemne că nu numai Preafericitul a plecat, ci și o
parte din arhiereii noștri, iar Mahomed vrea să
organizeze cu mare alai această ceremonie, ca să
arate lumii întregi că el nu are nimic cu creștinii, iar
cei care au plecat se pot întoarce să-l slujească pe
Dumnezeul lor ca înainte. V-ar prinde bine să vedeți
cum arată acum Constantinopolul, cu toate că am
auzit că Mitropolia voastră s-a rupt de Patriarhie și
acum este închinată la Ohrida.

– Am auzit câte ceva și noi. Era ceva legat tot de
înțelegerea de la Florența. Se pare că arhiereii noștri
au ales să se supună Ohridei ca să nu le trimită
episcop de la Roma, cum se auzea vorbindu-se
printre ei.

– Așa mi-au povestit și mie niște boieri
credincioși din Moldova care au ajuns la mănăstirea
noastră, la Zografu. Dar acum lucrurile or să se mai
schimbe. Sultanul l-a propus de Patriarh pe sfinția sa
Ghenadie Scholarios, un adept al Sfântului Marcu al
Efesului, potrivnic înțelegerilor de la Florența și un
dușman înverșunat al papei. O să aveți ocazia să-l
vedeți pe Mahomed, cel care a băgat spaima în toată

Europa.
– Să ne ferească Dumnezeu de așa necazuri,

sfinția ta. Dacă Cetatea asta, cât era ea de renumită,
și cu atâția prieteni printre principii lumii n-a putut
să-i facă față lui Mahomed, cum am putea să-i ținem
noi piept, o țară amărâtă care are numai dușmani în
jur?

– Toate țările au dușmani, boierule. La ce i-au
folosit acestei cetăți vestite renumele ce-i vine de la
Constantin cel Mare și principii lumii creștine când
tocmai dușmănia acestora a dat-o pierzaniei mai
mult decât oștile turcilor și tunurile lor uriașe? Oare
nu i-au adus mai multe pierderi cruciații care au
distrus-o în urmă cu trei veacuri și jumătate? Nu oare
Serenissima și alți așa-ziși prieteni au smuls după
poftele lor cât au putut din vechiul Bizanț, rămas
atunci în ruine mai rău decât îl vedem noi azi? Până
și iscoadele care au ajuns pe la mănăstirile noastre
din Sfântul Munte ne-au spus că cea mai mare vină
pentru căderea cetății ar fi avut-o genovezii lui
Giustiniani, care ar fi lăsat dinadins poarta deschisă
să poată intra pe ea păgânii.

– Până la urmă trădători sunt peste tot, până și în
această cetate sfântă.

– Trădarea mișună printre oameni precum
șoarecii în hambarele de grâu, oftează starețul
Mănăstirii Zografu. Nu este în lume țară sau rege
care să nu fi avut parte de ea. Uneori ea își face loc
până și printre arhierei. Așa a fost și cu acel Sinod de
la Florența, ca să nu mai pomenim de marea
schismă. Mulți vor să distrugă dreapta noastră
credință, iar pentru asta umblă cu tot felul de planuri
perfide, ca să ne dezbine și să ne facă să ne mâncăm
între noi în loc să fim uniți.

– Câtă dreptate aveți! Numai la noi, în Moldova,
știm câte s-au mai petrecut din cauza trădării. Așa și-
a pierdut capul și cumnatul meu, Bogdan Vodă,
Domnul să-l hodinească în pace. Ș-apoi cine credeți
că l-a omorât? Chiar fratele lui, unul Petre…

– S-a auzit și la Sfântul Munte de întâmplarea
asta de la voi. Dar să știi că nu este primul caz, de
obicei trădarea vine de la frate sau de la cel mai bun
prieten pe care crezi că îl ai. Oare nu așa a fost și cu
Abel și Cain? Credeți că oamenii s-au schimbat de
atunci? Dacă ar fi fost așa nu ar mai fi venit Iisus să
ne aducă mântuirea prin exemplul jertfei Lui pe
cruce.

– Sfinția ta are gura aurită. Lumea n-o să scape
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niciodată de trădători.
– Asta nu trebuie să-l descurajeze pe nepotul

domniei tale. Dacă o să țină cont de vorbele mele și
de ce a învățat cât a stat la noi la mănăstire, va ști să
se apere singur de trădare. Tatăl lui a avut prea multă
încredere în oameni, iar până la urmă asta l-a pierdut. 

– Că bine l-ați învățat, sfinția ta.
– L-am învățat cum m-am priceput, iar unde

eram depășit l-am trimis la alții mai pricepuți. 
– Măria Sa are în primul rând o datorie față de

Moldova, care zace bolnavă de un sfert de veac de
când a închis ochii bunicul său, răposatul Alexandru,
de care pesemne că sfinția ta a auzit câte ceva…

– Cum să nu aud, că mereu trimitea câte ceva și
pentru mănăstirile noastre sărace de pe Sfântul
Munte Athos. Numai pentru mănăstirea noastră,
Zografu, am găsit scris că trimitea în fiecare an câte
3.000 de aspri de argint, Domnul Iisus să-i dăruiască
odihnă și să-l mântuiască pentru faptele lui bune. Se
spune că era un om tare evlavios, și mai cu samă un
principe învățat, de asta l-a și lămurit ușor pe
Patriarhul de atunci de la Constantinopol, care a
primit ca Iosif Mușat să fie mitropolit de drept al
Moldovei în ciuda vrerii arhiereilor greci, care ar fi
vrut să pună pe unul de-al lor. 

– Trebuie să vă mulțumim, sfinția ta, pentru
vorbele frumoase pe care le ai la adresa nepotului
meu, spune boierul Vlaicul. A vrut să meargă pe
Sfântul Munte ca să se retragă din lume și să uite de
acea întâmplare cumplită pe care nu o va putea uita
cât va trăi.

– De uitat se pare că a uitat-o, zâmbește cu înțeles
starețul mănăstirii Zografu.

– Așa ceva nu se uită toată viața, atâta doar că
cicatricea a prins coajă și a acoperit rana care
continuă să-l roadă și acum pe dinăuntru. Abia atunci
a realizat că are o povară mai mare de dus până la
capăt decât să se lase mânat de poftele nechibzuinței
sale. Ca fost voievod asociat la tron de tatăl său are
o datorie față de țară, iar ceea ce am văzut azi aici ne-
a sporit și mai mult grijile. Păgânii sunt acum în
hotare cu Moldova și, după biruința pe care au avut-
o aici, precis că vor emite pretenții și asupra noastră,
cum au mai făcut și pe vremea bunicului Măriei Sale.

– Aveam și motive s-o fac, pentru că eu știu mai
multe decât știu domniile voastre. Încă din primele
săptămâni după ce a intrat în cetate, Mahomed a pus
stăpânire pe Palatul Sacru, unde a început a primi

felicitări pentru izbânda avută. Imediat au prins a
veni tot felul de soli din toate țările și insulele din jur
care se aruncau la picioarele noului Cezar al
Răsăritului, cum îi place să-și spună, cerându-i cu
lacrimi în ochi îndurare. Să-l fi văzut pe sultan cum
le oferea iertare fiecăruia pe rând, împărțind birurile
pentru că i s-au închinat de bună voie. Am auzit că
ambasadorului venit din insula Chios i-a cerut 6.000
de ducați de aur venețieni pe an, insulei Lesbos doar
3.000, lui Ioan Comnen din Trapezunt 2.000 de
ducați, Dimitrie și Toma, frații lui Constantin, acum
despoți în Pelopones, dau 10.000 ducați împreună. O
grămadă de aur care o să-i dea multă bătaie de cap
vistiernicului sultanului numai să-i numere, d-apoi
să-i mai și folosească. Și unde mai pui că celor care
i s-au închinat până acum îi vor urma și alții care o
vor face fie din voia lor, fie la somația sultanului care
trimite peste tot scrisori prin care îi cheamă la
supunere. Abia de acum să vedeți ce va înflori
Imperiul Otoman după ce adună atâta bănet. Dacă
creștinii nu se grăbesc, va veni o vreme când va fi
prea târziu, oftează posomorât arhimandritul.

– Chiar toți au plecat capul cu atâta ușurință?
Parcă nu-mi vine să cred una ca asta, sfinția ta.

– Așa s-a întâmplat, dragii mei. Până și
guvernatorul coloniei genovezilor, Galata-Pera,
Angelo Giovanni Lemellino, s-a speriat și i-a trimis
sultanului cheile orașului. După ce a intrat în Galata,
Mahomed a dat poruncă să fie dărâmate zidurile
cetății, iar după trei zile a dat firman că nimeni nu are
voie să se atingă de nimic din ce aparține locuitorilor
cetății. Toți își vor păstra averea, credința și își vor
putea folosi limba, singura opreliște pusă fiind aceea
de a se trage clopotele în biserici, cum se face de
altfel în toate bisericile ocupate de păgâni. Doar
ambasadorul Cavalerilor din Rodos a refuzat să
accepte pretențiile sultanului, motivând că nu are
învoirea papei, iar fără Sanctitatea Sa nu pot hotărî
nimic.

– Nu mă așteptam să fie îngăduitor cu trădătorii.
Căci ce sunt până la urmă cei care nu-și servesc
poporul pe care îl conduc și se pun de bună voie în
slujba păgânilor? Iar cel care trădează odată, îl va
trăda și pe noul stăpân când va prinde prilejul, spune
gânditor tânărul Ștefan.

– Domnia ta are multă dreptate, dar acest sultan
gândește altfel. Pe el îl interesează doar ziua de azi,
fără să-i pese de ziua de mâine. Pesemne că puterea
pe care a adunat-o în mâini îi dă încredere că acei
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trădători nu vor avea niciodată curajul să se ridice și
împotriva lui. Așa se face că, drept răsplată pentru că
i s-a închinat, sultanul l-a numit pe Palamede
Gattilusi senior de Aynos guvernator al insulei
Imbros, iar fratele acestuia, Domenico, senior de
Lesbos, a primit cârmuirea Lemnosului. Deși este
tânăr, acest sultan al otomanilor este foarte viclean,
știe cum să folosească în interesul lui patimile
oamenilor. 

– Se pare că este destul de înțelept, după cum
povestește sfinția voastră.

– Nu o spun doar eu, ci mulți din cei care l-au
cunoscut mai îndeaproape. Cu toate că pe față pare
un om mărinimos, dispus la tot felul de binefaceri, în
realitate este crud și perfid și abia așteaptă o greșeală
să atace. Așa, bunăoară, imediat după ce a luat
Constantinopolul a pus să fie arestat marele vizir
Halil Candarlî și a numit în locul lui pe prietenul său
Zaganos Pașa. 

– Asta este soarta mai marilor lumii, sfinția ta.
Cei care se avântă mai sus decât trebuie totdeauna
sfârșesc fără cap pe umeri. 

– Mă mir că principii creștini nu au sărit în ajutor
Cetății, intră din nou în vorbă tânărul Ștefan. Sfinția
ta a aflat cumva cum au primit papa și regii Europei
vestea căderii Cetății? Până acum ar fi trebuit să
pornească o nouă cruciadă pentru a elibera
Constantinopolul, așa cum au făcut cu Ierusalimul.

– E drept că pe moment s-au speriat cu toții și nu
mai știau ce să facă. Mai întâi știrea a ajuns la
Veneția prin o scrisoare trimisă Senatului cu un vas
rapid chiar de Giacomo Loredan, Căpitanul General
al Mării, aflat atunci în Cornul de Aur. Ajunsă la o
lună după ce s-a întâmplat nenorocirea, scrisoarea a
fost citită în Senat de secretarul Consiliului celor
Zece, și apoi știrea a fost trimisă papei Nicolae al V-
lea și regelui Neapolelui, Alfonso al V-lea. De aici s-
a răspândit în toată lumea creștină. Consternat, papa
ar fi spus că este rușinea creștinătății, iar călugărul
Fra Roberto Caracciolo a citit scrisoarea
Serenissimei în fața poporului înnebunit de frică.
Papa a trimis scrisori tuturor principilor creștini din
lume pe care îi invită să se adune într-o cruciadă
împotriva feciorului Satanii, cum l-a numit pe
Mahomed. Înspăimântat și el, Frederic al III-lea,
care se afla cu Curtea imperială la Gaz, îi cere lui
Aeneas Sylvius Piccolomini, secretar al Cancelariei
imperiale, să trimită scrisori principilor Europei prin

care îi convoacă să ia parte cu toții la o adunare a
țărilor creștine la Ragensburg. Îngrijorat și el,
despotul Gheorghe Brancovic al Serbiei trimite soli
la Iancu și la Buda să ceară ajutor. Era singurul care
știa că numai Iancu îi poate salva țara de păgâni,
chiar dacă o vreme s-au dușmănit.

– Mă mir că Iancu de Hunedoara nu a sărit să
apere Cetatea. Tocmai Înălțimea Sa, cunoscut ca un
mare dușman al păgânilor să stea deoparte într-un
asemenea necaz?

– Poate ar fi făcut-o, dar grofii unguri l-au adus la
Buda pe regele copil Ladislau Postumul și au
încheiat în mare taină o pace pe trei ani cu
Mahomed, pace care i-a legat mâinile lui Iancu, și de
aceea nu a putut interveni. Numai bine i-a dat răgaz
sultanului să se pregătească și să ocupe
Constantinopolul. Poate că acum le-or veni și
grofilor mințile la cap, că după mine o cruciadă
creștină nu poate să aibă succes decât dacă este
condusă de Iancu, care știe toate metehnele turcilor.

– Sfinția ta are dreptate. Dacă am fi în Moldova,
și noi am fi alături de Iancu… Toată lumea creștină
ar trebui să-i stea alături. Mă mir că încă nu s-au
adunat…

– Părerea mea este că principii se adună numai în
vorbe, își trimit scrisori unii altora, fac puțină gălăgie
de ochii lumii, iar, când e vorba de fapte, uită tot ce
au promis. Mahomed, așa tânăr cum este, a ajuns să-
i cunoască bine și nu-i bagă în seamă. De cum a
intrat în Constantinopol s-a pus pe gospodărit, de
parcă cetatea ar fi a lui de când lumea și va rămâne a
otomanilor până la sfârșitul ei. Încă de anul trecut a
pus să se reclădească zidurile cetății și Castelul celor
Șapte Turnuri de lângă Poarta Aurea, distruse în
bătălie, iar după ce a făcut moschee din Sfânta Sofia
numind-o Aya Sofya, a parcelat orașul aflat în ruine
împărțindu-l în cartiere, separat pentru turci, greci,
evrei, armeni și alte neamuri și credințe, să nu se ia
la bătaie între ei. O să vedeți că peste tot se lucrează,
astfel că, printre ruinele care sunt peste tot, noile
construcții încep să-și ridice capul precum ies la voi
ghioceii din nămeți când soarele anunță primăvara.

– Mâine, poimâine lumea o să dea aici de un nou
Constantinopol, de nerecunoscut pentru cei care au
trăit înainte în acest oraș...

Fragment din viitorul roman Lungul drum al pribegiei.
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Realizarea ediţiei critice integrale Ion Pillat,
Opere – o ediţie exemplară, impecabilă, prin
modalitatea şi rigoarea elaborării – a fost asumată de
nora poetului, Cornelia Pillat (1921-2005), cu un prim
volum de Poezii 1906-1918, apărut la Editura
Eminescu (director: Valeriu Râpeanu), în 1983, având
un studiu introductiv de Silviu Angelescu, urmat de
alte şase volume, din care opurile 5 şi 6 au apărut
după 1990, la aceeaşi editură, iar volumul ultim, cel
de Corespondenţă, a fost publicat la Editura Du Style,
în 1998. În felul acesta îl avem pe Ion Pillat complet.
Ediţia respectă testamentul său literar, redactat în
septembrie 1942, consultând un material considerabil,
prin datarea exactă a pieselor şi situarea lor în
cuprinsul volumelor, comparând manuscrisele cu
textul definitiv şi oferind astfel amănunte cu totul
preţioase din procesul finisării. Aşa de pildă, este pus
în valoare caietul cu ciornele unor poezii din Pe Argeş
în sus, încredinţat lui Horia Furtună, în 1920, cu
dedicaţia: „Lui Horia Furtună, prietenului drag, ca să
distrugă această nedemnă zgură a oricărei creaţiuni
manuscris”, caiet aflat la Muzeul Literaturii Române.
Sunt aduse în atenţie cele mai importante comentarii
şi contribuţii exegetice. Anul acesta, la 22 martie,
Cornelia Pillat, cercetătoare în istoria artei,
„beletristă” devotată moştenirii familiei, ar fi împlinit
100 de ani, ca şi soţul său, Dinu Pillat (1921-1975),
autorul romanului Moarte cotidiană. Râvna editoarei
rămâne una de referinţă.

„Apleacă-te o clipă pe unda tremurată,/
Pe-oglinda vremii-n care, cu apa, toate pier”

Ion Pillat venea bine iniţiat dinspre şcoala
modernistă, ale cărei cuceriri în domeiul poeticităţii le
transpune în filonul canonic tradiţionalist, prin a-i
crea noi perspective. Ţinea însă la ambele resurse. Va
spune că orientarea de început nu a fost decât o
„rătăcire”, o căutare oarbă, deşi a fost vorba de o

experienţă profitabilă pentru el, care a lăsat
urme serioase. Două tendinţe prindeau contur
încă din primele sale cicluri de poeme,
traversând perioada parnasian-barocă, spre a
triumfa în volumul Pe Argeş în sus, 1923: pe de
o parte, identificarea incintei originare, care să
declanşeze imemorialul edenic; pe de altă parte,
interiorizarea spaţiului contemplaţiei poetice,
aprofundarea ecourilor venite dinspre orgoliul
de a privi, nucleul de conştiinţă al fiinţei
meditative. Intensificarea acestor două aspiraţii
imaginare va face ca, treptat, poetul să se
descopere pe sine, să depăşească inerţia
„decadentă”, devenită un fel de ucenicie la
maeştri, dar şi voluptate a descoperirii
„incantaţiei spirituale” profunde. Căutarea
incintei sacre a trecutului, ca şi intimizarea
peisajului, prin actualizarea copilăriei, sunt căile prin
care Pillat îşi asigură spaţiul originar, realitatea
vizionară a lăuntricităţii.

Semnele acestei autenticizări, echivalând cu
defăimarea fiorului ontologic, obligatoriu marii poezii
– pot fi identificate încă în volumul Grădina între
ziduri, 1919, cu versuri scrise între 1916-1918. Poezia
lui Pillat îşi restrânge aici mediul de inspiraţie,
precum şi aria speculaţiei vizionare, concentrată din
ce în ce asupra „ţărmului ce nu poartă un nume în
atlas”, nimic altceva decât valorficarea vetrei
patriarhale. Însă memoria, acest transformator instabil
al realului, şi predispoziţia contemplativă, ordinatorul
sintaxei asociative, nu erau suficiente pentru a da
naştere unui teritoriu poetic. Mai era nevoie de
activantul regresiunii spre o lume mitică, pe cale de
dispariţie, pe care doar forţa onirică o poate restitui şi
susţine cum se cuvine. Poetul îşi descoperă astfel
spaţiul sufletesc, poruncindu-şi – la modul rilkean –
să fie deschis ambientului genuin, naturii
înconjurătoare, pentru ca apoi să ajungă la esenţele
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profunde: „Deschide-te naturii ca mugurul luminii/ Şi
sparge închisoarea îngustului tău trup!/ Simţirile să-ţi
fie albinele grădinii,/ Brăzdând în zbor văzduhul cu
aurite linii,/ Ca soarele să-l prindă în mierea unui
stup” (Poruncă). „Grădina în care m-am închis”,
metafora incintei detaşate de lume a sufletului captiv,
vine în continuarea toposului „casa amintirii” din
perioada începuturilor (1906-1908), când „influenţa
Parisului şi a diferitelor şcoli literare parnasiene ori
simboliste... nu prinseseră încă a se manifesta şi a
acoperi cu tencuiala lor străină icoana priveliştilor şi
experienţelor natale.” Şi cităm tot din pagina
Mărturisirilor: „Aş vrea să reţineţi că, de la 1910
până la 1918, poezia mea a fost deviată de la matca ei
naturală, printr-o transplantare bruscă şi un aport
străin.” Sigur, nu a a fost vorba de o rătăcire
vanitoasă, cum tinde să-şi mustre poetul acea
dispoziţie, ci mai degrabă de o perioadă de studiu, de
acomodare cu noua sensibilitate europeană, care va
aduce acel aer novator dimensiunii tradiţionaliste a
poemelor sale.

Casa amintirii devine emblema, brand-ul incitativ
al liricii pillatiene. În Pe Argeş în sus, poetul simte
chemarea trecutului prin vraja onirică a ambianţei
patriarhale, dar şi prin recuperarea eului dintâi, cel al
purităţii infantile, diferit în virtute faţă de eul actual,
atins de abisul uitării: „Şi zilele pierdute revin. Simt
că mă cheamă/ Privirea mea uitată din poza prinsă-n
ramă,/ Cu ochii mei, cu ochii dintâi – şi simt pe piept/
Cum giulgiul amintirii se lasă – şi, deştept,/ Privesc
cum îl atârnă drept coviltir pe toate...// Adorm în paza
unor descântece curate” (Întoarcere). Eul actual este
„impresionabil”, instinctual, predispus fanteziei
formelor, însetat de perfecţiune; în timp ce eul dintâi
este vizonar, conservând „imboldurile pur sufleteşti”.
Într-un poem aflăm relatată această confruntare între
sentimentul rece, muzeal, al înstrăinatului, „rănit” de
farmecul unui timp care dispare, şi vigoarea interioară
a insului care îşi recuperează identitatea, comunicând
la modul vizionar cu trecutul: „Te-apleci mirat,
străine, pe-amurg ca pe o ramă/ Ce-ar străluci din
umbra muzeului pustiu,/ Şi crezi, pornind aiurea, rănit
de-un dor târziu,/ Că ai cuprins Florica... Dar n-ai
zărit, ia seamă,/ Pe-albastra depărtare a luncii de
demult,/ Trecutul meu, ce arde sclipind în Râul
Doamnei –/N-ai auzit, deodată rupând tăcerea
toamnei,/ Vrrr! timpu-n zbor, pe care cutremurat
l-ascult” (Străinul).

„Acolo unde-n Argeş se varsă Râul Doamnei/ Şi
murmură pe ape copilăria mea...”

Nostalgia paradisului primordial devine dominanta
liricii pillatiene. În Pe Argeş în sus acţionează
sumedenie de asemenea defileuri afective spre trecutul
încărcat de misterele atemporalităţii. Dacă la
Eminescu regresiunea apelează la o transă de tip
euthanasic, la Pillat avem o transă de tip pratilomanic,
necesitând parcurgerea unui drum lung şi misterios al
înapoierii, al întoarcerii, străbaterea timpului în sens
invers, spre „vremurile străine” de altădată. Drumul
regresiunii spre tărâmul originar, spre incinta magică,
trece prin „păduri adânci de fag”, prin „ceţuri” şi
miresme aspre, elemente constitutive ale mitologiei
imaginare, care valorizează sinonimia asociativă între
călătoria spre înapoi, prin codrii mitici ai
profunzimilor, şi încercările pe care le presupune
„pacea sufletească”, purificatoare, cu iluzia
desprinderii spre ante-fiinţă: „Caleaşcă, drum de
noapte, păduri adânci de fag/ Şi prin frunzișe luna
cernută-n ceaţă fină,/ Poiene necosite de mult şi miros
vag/ De flori şi fân în floare, de fagi şi de sulfină...// În
pace sufletească topindu-se, te-alină/ Realitatea vremii
pe al naturii prag,/ Prin ce metempsicoză revăd
obrazul drag/ Al fetei-de altădată în albă crinolină!”
(Drum de noapte). 

Sentimentul reînnodării unei legături cu vechimea,
înaintea risipirii urmelor ei în neantul amnezic,
creează misterul poeziei pillatiene, îi întreţine
specificul. Poemul Închinare, care deschide ciclul
„Florica”, poate fi considerat manifestul acestei
atitudini care înglobează programatic suflul mitificant
al imaginarului şi perspectiva modernă a privirii în
peisaj: „Privelişte menită să-mi fie o psaltire,/ Întâia
mea credinţă şi ultimul meu scut,/ Moşie aurită de-
amurg şi de-amintire,/ Deal albăstrit de lună, de dor şi
de trecut.// Florică, înflorită în Mai ca o mireasă,/ Tu,
care legi în toamnă un rod de orice ram,/ Întinde peste
mine un văl de frunză deasă,/ Primeşte iar la sânu-ţi
copilul ce eram.// Aleea mi-o deschide cu braţele de
mamă/ Ca să mă culc în casa din deal, la pieptul tău./
Fii pentru mine Sfânta Icoană ce din ramă/ Alină lin
feciorul risipitor şi rău...// Fii pentru regăsitul o
mânăstire vie,/ În care amintirea aprinde lumânări/ Şi
unde, pe o tâmplă de umbra, reînvie/ Ochi cunoscuţi,
luceferi ieşind din înnoptări...// Nu vezi suind poteca
pe dealul din Florica,/ Cu ochi de tinereţe şi păr frumos
de nea,/ Cum trece spre mormântul bunicului, bunica,/
Ţinând ca ieri de mână copilaria mea?...// Cu ochi de
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altădată, cu degetul pe buze/ – Aşa cum se cuvine în
preajmă de mormânt –/ Vă voi urma, curate şi albe
călăuze,/ Spre cel mai drag, mai trainic şi sufletesc
pământ.” Atenţie! Experimentul lui Ion Pillat stă în
elementaritatea simplă cu care construieşte la rând
peisaje şi pasteluri sufleteşti, angajând văzutele aievea
între nevăzutele din profunzimi şi alcătuind cu ele o
lume. El nu descrie, ci îndeamnă (la) şi dezleagă
enigme existenţiale, pune la încercare fiinţa
iscoditoare a unui meleag latent, în idealitatea
gândului etern.

Contemplaţia pillatiană prilejuieşte comuniunea
tainică cu firea telurică primordială, al cărei duh sau
răsuflet major dă viaţă naturii. Priveliştea deluroasă de
pe malul Argeşului e asemuită cu un urcior fermecat,
evocând zeii din vechime, o făptură uriaşă ce capătă
forma mlădioasă a unei divintăţi feminoide: „Pe
Argeş, lângă luncă, un deal se-nalţă-n chipul/
Urciorului de-argilă al vechilor olari/ Şi pomeneşte
zeii uitaţi de ţară, cari/ I-au plămădit faptura şi lutul şi
nisipul.// Pe rotunjimea formei, din vale până-n cer,/
Se suie împletindu-şi lumina ce adie,/ Frunzi verzi de
nuci şi trupuri de arămită vie/ Cu frunza zugravită ca
pe un lăicer” (Comoara). Există un magnetism al
trecutului la Pillat, dezvoltând o întreagă paradigmă a
timpului înglobat în materia patriarhal-strămoşească –
iluminări de o clipă, extazuri, escale în totalitatea
originară, pregătite de hierofanii succesive în cadrele
adânci ale imaginarului: „Acum trăsura trage la scara
amintirii/ Şi de plecare sună în curte zurgălăi./ Acum,
din mine, ceasul temut al desparţirii/ Şi-ntinde umbra
sură stăpânitor pe văi.// Pocneşte biciul: casa se dă în
lături, piere;/ Întregul deal coboară – şi iată-ne pe
drum./ Amurgul ne petrece cu razele-i de miere,/
Tămâia înserării înalţă-albastru fum.// O, surugiu,
opreşte! Stai locului, trăsură!/ Prin plute seculare sa
văd cu ochiul plâns,/ Sporind pe ceruri, dealul în flori
ca o răsură,/ Ce-n poala lui lumina trecutului a strâns.//
Înfrână-ţi caii-n spuma, o clipa să văd încă/
Mormântul şi Capela şi via cu castani:/ Privelişte
rămasă aceeaşi, ca o stâncă/ Domnind pe risipirea
atâtor vremi de ani” (Adio la Florica). 

„Închide ochii. Noaptea te binecuvântează./
Închide ochii bine, să vezi adevărat.”

Şi tot în această paradigmă trebuie inclusă tema
germinaţiei, a rodirii, cu aromele vaporoase ale
pârguirii – Creaţia ajunsă la apogeu, care orientează
afectul spre copilărie, spre anii neprihănirii. Cu
predilecţie, toamna este anotimpul reînnodării

contactului cu trecutul. Acum, mireasma proaspătă a
fructelor despovărează fiinţa, o face să participe la un
nou început, transă regeneratoare aşteptată ca o
victorie:deplină a Creaţiei „Prin iarnă din cămara
zăvorâtă/ Se furișează cald miros de mere,/ Readucând
în vremea viscolită/ Iar toamna cu trecuta mângâiere,/
Când sufletul împovărat venise,/ Cu târna lui de
poame și de vise,/ În casa amintirilor închise.// Și-n
inimi amorțite de-a lor strajă,/ Străbat adânc,
îmbălsămând gândirea,/ Cu seva lor fierbând din nou
sub coajă,/ Copilărescul dor și amăgirea…/ Și-n inimi,
viu ca și întâia oară./ Te scoli din somn, tu, cel de-
odinioară,/ Din somnul tău, copil de-odinioară…”
(Copil de-odinioară). Intrarea în cămara cu fructe
echivalează cu o adevărată aventură în paradisul
aromelor tari, loc unde fructele îşi consumă
însufleţirea, fumegând ca nişte ruguri sacrificiale –
pagină antologică a poeziei române: „Deschid cu
teamă ușa cămării de-altădată/ Cu cheia ruginie a
raiului oprit,/ Trezind în taina mare a poamelor,
smerit,/ Mireasma, și răcoarea, și umbra lor uitată.//
Mă prinde amintirea în vânătul ei fum,/ Prin care cresc
pe poliți și rafturi, ca pe ruguri,/ Arzând în umbră,
piersici de jar și-albaștri struguri/ Și pere de-aur roșu
cu flăcări de parfum.// Șovăitor ca robul ce calcă o
comoară/ Din basmul cu o mie și una de nopți, mă-
nchin:/ Văd pepeni verzi – smaragde cu miezul de
rubin –/ Și tămâioșii galbeni ca soarele de vară.// Se-
aprind fantasmagoric caise și gutui:/ Trandafirii
lampioane și lămpi de aur verde.../ Dar părăsind
cămara ce mințile îmi pierde,/ Tot rodul vrăjitoarei cu
lacăt îl încui” (Cămara de fructe). 

Nu doar spre imperiul amintirii năzuieşte Pillat;
mirajul amintirii anunţă începutul unei transformări
spirituale, iniţierea pornită spre miracolul poeziei,
trecând inevitabil prin copilărie, ca „vârstă de aur” a
purităţii şi candorii. Spectacolul memoriei convoacă
trei niveluri de revelaţie: timpul mitic, timpul
fantasmatic (al imaginii) şi timpul demonic al
degradării, suprapunere pe care o aflăm „montată”,
„înscenată” în poemul baladesc Aci sosi pe vremuri,
vrând să dezlege enigma reintegrării. Soluţia? Trebuie
reluat, reconstituit în detaliu şi culoare ritualul străbun,
spre a reface aevea timpul dispărut: „La casa amintirii
cu-obloane şi pridvor,/ Păienjeni zăbreliră şi poartă, şi
zăvor.// Iar hornul nu mai trage alene din ciubuc/ De
când luptară-n codru şi poteri, şi haiduc.// În drumul
lor spre zare îmbătrâniră plopii./ Aci sosi pe vremuri
bunica-mi Calyopi.// Nerăbdator, bunicul pândise de la
scară/ Berlina legănată prin lanuri de secară.// Pe-
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atunci nu erau trenuri ca azi, şi din berlină/ Sări,
subţire, -o fată în largă crinolină.// Privind cu ea sub
lună câmpia ca un lac,/ Bunicul meu, desigur, i-a
recitat Le lac.// Iar când deasupra casei ca umbre berze
cad,/ Îi spuse Sburătorul de-un tânăr Eliad.// Ea-l
asculta tăcută, cu ochi de peruzea…/ Şi totul ce
romantic, ca-n basme, se urzea.// Şi cum şedeau…
departe, un clopot a sunat,/ De nuntă sau de moarte, în
turnul vechi din sat”. Insinuarea demonului-timp
închide un nivel al ciclicităţii şi deschide un altul. Din
paradis, perechea (adamică) fericită „cade” în
vâltoarea vremelniciei – picătura de veşnicie se
risipeşte, înghiţită de păcatul originar. „Dar ei, în clipa
asta simţeau că-o să rămână…/ De mult e mort
bunicul, bunica e bătrână…”. Dincolo de o clipă
suspendată în „grădina” paradisiacă, clipă exemplară
pentru destinul unei seminţii, se deschide hăul nemilos
al căderii în timpul demonic. Rămân doar datele
mitului întemeiat de cei doi. Ca să dăinuie, drama
ritualică merită rejucată, alţi eroi fiind chemaţi să
recompună, cu alte măşti, scenariul iniţial, noua
„petrecere” simbolizând recuperarea Marelui Început.

„Decât să fiu cu gândul piatră grea,/ Mai bine
aripa fiinţei pure...”

Din acest punct de vedere, Aci sosi pe vremuri
poate fi considerată o interesantă artă poetică, ca
repovestire, reînscenare a mitului, înregistrat pe
„unda” sufletului. Altfel spus, imaginarul e proiecţia
fidelă a naturii mitice, prin a-i face viabilă
ancestralitatea, vocea venită din adâncul fiinţei: „Ce
straniu lucru: vremea! Deodată pe perete/ Te vezi
aievea numai în ştersele portrete.// Te recunoşti în ele,
dar nu şi-n faţa ta,/ Căci trupul tău te uită, dar tu nu-l
poţi uita…// Ca ieri sosi bunica… şi vii acuma tu:/ Pe
urmele berlinei trăsura ta stătu.// Acelaşi drum te-aduse
prin lanul de secară./ Ca dânsa tragi, în dreptul
pridvorului, la scară...// Subţire, calci nisipul pe care ea
sări./ Cu berzele într-însul amurgul se opri…// Şi m-ai
găsit, zâmbindu-mi, că prea naiv eram/ Când ţi-am
şoptit poeme de bunul Francis Jammes.// Iar când în
noapte câmpul fu lac întins sub lună/ Şi-am spus
Balada lunei de Horia Furtună,// M-ai ascultat pe
gânduri, cu ochi de ametist,/ Şi ţi-am părut romantic şi
poate simbolist.// Şi cum şedeam… departe, un clopot
a sunat,/ Acelaşi clopot poate, în turnul vechi din
sat…// De nuntă sau de moarte, în turnul vechi din
sat”. Ciclul actual reînvie ciclul dispărut, făcând
posibilă trăirea clipei de fericire paradisiacă. Parabola
se închide cu acelaşi sunet ameninţător de clopot,

evocând păcatul moştenit, imposibil de depăşit.
Ceea ce îl preocupă pe poet este „punctul ideal

unde tradiţia, confruntându-se cu inovaţia, rămâne
pururi vie şi tânără, iar inovaţia, devenind tradiţie, îşi
creează un trecut, de unde să poată creşte organic”. E
un subiect complex, formulat în deschiderea volumului
Tradiţie şi literatură, Bucureşti, 1943 (v. studiul
Tradiţie şi inovaţie), unde termenul inovaţie va fi
înlocuit cu cel de modernism, ca fiind „mai clar”. În
opinia lui Pillat, există două feluri de tradiţie: una de
profunzime, „mai adâncă, originală, autohtonă, căci se
confundă cu însuşi sufletul profund, sufletul etnic”; o
alta de suprafaţă, „superficială, împrumutată...
oarecum periferică şi străină eului adevărat”. Prima e
dinamică, creatoare, cealalta – un simplu „tipic” steril,
„închis inovaţiilor celor mai fireşti, care nu face decât
să prelungească, osificând-o, o imitaţie luată cândva de
la străini” (p. 8). Discuţia pe seama ideii de inovaţie se
pliază pe dublul înţeles dat tradiţiei. Pillat distinge, pe
de o parte, un spirit modern – „o altoire rodnică şi
necesară oricărei tradiţii vii, căci o tradiţie literară sau
de altă natură, care la un moment dat n-ar fi
împrospătată de forme şi de motive noi, generatoare de
orizonturi sufleteşti nebănuite”, iar pe de altă parte
modernismul, ca imitaţie fără temei, „un calc mincinos
care nu corespunde cu sufletul nostru adânc”. Ideile
sunt apropiate de cele ale lui Lucian Blaga, aplecat şi
el cu interes asupra conceptelor de asimilare
(„originalitatea unui popor nu se manifestă numai în
creaţiile ce-i aparţin exclusiv, ci şi în modul cum
asimilează motivele de largă circulaţie), matrice
stilistică inconştientă („inconştientul e conservator
prin definiţie”, reuşind să se opună „oricăror zvârcoliri
critice şi treze ale conştiinţei”) sau revelaţie („mişcare
sufletească profundă, concomitentă cu o schimbare
radicală a valorilor”). Pe când Lucian Blaga apasă
asupra posibilităţilor de asimilare ale unei culturi,
Pillat pune accent pe modelarea compensatorie,
stabilind şi unele criterii valorice: „Tradiţia vie, adică
cea adevărată, e incompatibilă cu modernismul, pe
când spiritul modern distruge numai tipicul. În ultimă
analiză, spirit modern şi tradiţie se completează
armonic, fiindcă ele sunt două laturi ale unui acelaşi
fenomen vital, pe când tipicul se identifică uşor cu
modernismul, reprezentând amândouă un fenomen
morbid, unul de osificare senilă...” (ibid., p. 11). 

„Şi-n tine, suflet, schit de-argint,/ Pe aripi de
tăcere,/ Se-ntorc arhangheli, prelungind/ Un ceas
de mir şi miere”
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Pillat deosebeşte poezia modernă, concepută în
spiritul tradiţiei vii, de cea „modernistă”, cu „jalnicele
epave ale imitaţiilor sterile”. Poezia tradiţionalistă este
modernă, pentru că actualizează în chip novator
tradiţia, „contopind tradiţia vie a viersului popular cu
cerinţele legitime ale poeticii moderne”. Poetul se
consideră totodată aderent la „lirica nouă”, a cărei
originalitate ar consta în „fenomenul de transpunere
sufletească” sau „menţinerea rezonanţei de taină”, prin
redescoperirea „fiinţei unor mituri pierdute” şi a
„sufletului nostru primitiv”, ca „evadare spre alt tărâm,
de astă dată lăuntric, sufletesc”, cu accent pe
„priveliştea sufletească” (v. artic. Aportul folklorului),
concepte de folos în a-i configura traseul poetic. Toate
aceste contribuţii veneau la capătul unei experienţe
lirice de durată, pornită în Pe Argeş în sus, continuată
cu volumele Satul meu (1925), care s-a vrut o
monografie afectivă a Miorcanilor, replică la aceea
dedicată domeniului de la Florica, Biserica de altădată
(1926), cu atmosfera de schit, de lăcaş monahal, în
plină ofensivă ortodoxistă, şi Limpezimi (1928). În
spatele acestor „peisaje” iscusit lucrate, se ascunde o
năzuinţă care a pornit de la abolirea timpului, apelând
apoi la efectele regresive ale intimităţii (miracolul
copilăriei), pentru a tinde spre imemorial şi miracolul
„naturii eterne şi divine”. Biserica străbună ia locul
incintei patriarhale, permiţând extazul în demult şi
înaintarea cu alte mijloace în spaţiul desăvârşirii: „Dar
dacă sufletul din mine, bolnavul suflet, n-o să prindă/
Cu tencuiala ta curată un rai de proaspete văpseli -/ Cu
barba ninsă, bunul preot se roagă pentru el în tindă/ Şi
vede îngerii în preajmă-i cu pene lungi de rândunel.//
Şi dacă birji îmi duc prin noapte, ca-n negre bărci de
voluptate,/ Iubirea trecătoare-n care mi-am otrăvit
vecia mea/ Tuşind, mai stă paracliserul bătrân, cu
mâini cutremurate,/ S-aprindă la icoane cerul: sfânt
lângâ sfânt, stea lângă stea” (Biserică veche). 

Ortodoxismul lui Pillat recurge la un discurs
genuin-spiritualizat, punte integratoare a fiinţei la
Atotputernicul Protector. În aerul pustnic, toaca
mânăstirii, de pildă, pune la cale aşteptarea revelaţiei
unui „strop strălucitor de cer”, a unui semn venit din
înalturi, anunţând experienţa marilor prevestiri.
Metaforele, sublimând procesul de interiorizare, nasc
din dialogul elementelor pioase, psalmice, cu cele de
peisaj apofatic: „Pe curtea mânăstirii îmi deschid,/ Ca
peste visul sufletului, geamul./ Tăcerea e de piatră: un
molid/ Și-a-ncremenit în luna plină ramul.// Biserica
de bârne s-a-nchinat/ La steaua cea dintâi, ca la
icoană./ Un înger ca un nor îndepărtat,/ Proptit de

munți, se roagă alb în strană.// Ce-i om s-a stins – ce-i
sunet a murit/ Trăiește numai schitul și copacul./
Tăcerea cerului a țintuit/ Cu stele grele de oțel
capacul...// Dar clar o picătură a căzut,/ Spărgând
oglinda timpului în două –/ Și-ascult în piept și-aud în
schitul mut/ Mărgăritarele cum plouă.// E toaca Ta! A
început să bată/ Sub cer, prelung, cu inima deodată”
(Toaca). Incinta străbună devine una cosmică, bolta
cerească înlocuieşte „casa amintirii”, se preface în
raclă, în acoperiş al intimităţii, iar poezia e păzită de
îngeri. Idealitatea pune stăpânire pe imagine.
Deoarece funcţia imaginarului nu este să definească, ci
să sugereze o soluţie, un scop visătorului, pornit să-şi
depăşească lumea imediată şi condiţia. De aceea,
practica poetică, înaintarea în ţinutul nevăzutelor
aparţin prevestirilor, nicidecum certitudinilor. Aidoma
unui oracol, toaca mânăstirii îndeamnă fiinţa să cuteze
a rezona cu ritmul transcendent.

În pastă densă şi culori tari sunt concepute ciclurile
Drumul magilor, Chipuri pentru o evanghelie şi
Povestea Maicii Domnului, transpunând liber pilde din
Scriptură şi localizându-le simplist-hieratic în spaţiul
carpatic. Sunt poeme de virtuozitate senină, cu însoţire
vizionar-folclorică. Poetul intră astfel în competiţia
autohtonizării, a aducerii în plai natal a scenelor
biblice, alături de Adrian Maniu, Nichifor Crainic,
Radu Gyr sau V. Voiculescu, din Grupul de la
„Gândirea”. Spre deosebire de aceştia, Pillat credea în
sufletul poetic, freamăt de aripi şi zvon de veşnicie
trăită în vis: „Suflet: cer întins pe-o seară/ Tristă ca un
zvon de-argint,/ Prin ce magic labirint/ Păsările-n tine
zboară?// Zile cu obraz de moarte/ Şi cu zâmbetul
fugar,/ Vreme, fumuriu ogar!/ Ce aproape, ce
departe.../ Dau să scap – de tine nu pot./ De-nflorire şi
de spini/ Stau legat cu rădăcini/ Trainic ca de cer, un
clopot.// Scriu – şi litera îngheaţă./ Cânt – şi sunetele
pier./ În cenuşe doruri cer/ Veşnicie şi viaţă...// Suflete,
prin tine zboară/ Toamne, frunze, amintiri.../ Au fost
vis şi ispitiri./ Fă-le aripa uşoară” (Cântec de
vremelnicie, din Umbra timpului).

La curent cu mutaţiile produse în sensibilitatea
europeană din prima jumătate a secolului XX, pe care
a încercat să le transpună firesc în albia tradiţiei liricii
noastre, Pillat îşi recunoştea – în poemul Pe ţărm, din
ciclul Balcic – trei merite de seamă: „păstrător de
strămoşeşti privelişti”, „paznic credincios al altor
datini” şi „preot în altarele uitate”. La toate a excelat,
în ipostaza urmaşului clarvăzător. a exploratorului
dornic să cunoască sensul profund al poeticităţii.
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Nevoia de a înțelege lumea, apoi de a se
înțelege pe sine, de multe ori într-o
simultaneitate operatorie, face ca literatura
să fie cel mai complex document al
imaginarului, asumîndu-și funcția
mărturisitoare de la începuturile ei,
indiferent de cota de subiectivitate ce o
însoțește constant. Autarhia romanului,
rotunjită în istorie, e o consecință logică. Și
autorii, și cititorii găsesc în discursul
romanesc acel „substitut al morții”,
deoarece, așa cum spunea Albérès,
„romanul a înlocuit idea de eternitate”. Pe
de altă parte, autorii care șarjează pe
această pistă își asumă un risc imens,
deoarece documentul literar scontat poate fi

înlocuit, mai mult sau mai puțin, de o relatare ce
este determinată de tentația relevării propriei
biografii, aceea care „e mai mult decît un roman”,
după cum se spune în mod curent, în diferite
contexte. Asemenea au fost și vor fi mereu în
multitudinea de tentative ce bat la „porțile
afirmării”. Și tocmai dintr-un astfel de motivație,
adevărata satisfacție a lecturii apare atunci cînd
descoperi un roman în care ficționalul modelează
artistic un real recognoscibil pas cu pas. Este și
cazul romanului scris de Ioan Bărbunțoiu, Fata
cu eșarfă verde, cu un titlu deliberat metaforic, cu
un sens pe care abia ultimele pagini ale unui op
de aproape șase sute de pagini îl relevă: „Un chip
și o eșarfă dintr-un vis care de mult intrase în
subconștient, acum evadase, se materializase,
devenea realitate. Lia purta la gît eșarfa pe care o
purta fata pe care eu o visasem cu mulți ani în
urmă, cînd, copil fiind, în noaptea din ajunul

Bobotezii, mama mi-a pus sub pernă, fără știrea
mea, cîteva fire de busuioc. Am dormit cu ele sub
pernă, iar dimineața mama a venit și m-a întrebat
ce am visat. După ce m-am gîndit puțin, i-am
spus că am visat că mă plimbam cu o căruță trasă
de caii noștri. Caii erau mînați de tata. Lîngă
mine în căruță era o fată cu o față albă, frumoasă,
care avea la gît o eșarfă verde, așa cum era
primăvara culoarea ierbii de pe islazul nostru.
După un timp, tata mi-a dat mie hățurile cailor, a
coborît din căruță și a dispărut. Am rămas și am
mînat caii mai departe”.

Pornind de la acest vis premonitoriu (descîlcit
de mama personajului, într-o secvență plasată
spre finalul narațiunii, după cum spuneam)
romanul poate fi interpretat ca o pledoarie subtilă
în favoarea ficționalului și a unui registru
simbolistic ce trebuie să echilibreze posibila
superioritate a unui biografic specific unui
asemenea tip de roman. E o evidență pe care o
susține chiar derularea volumului în sine, gîndit
pe o temă ce ar părea vetustă, dacă nu ar fi
speculată în mod inteligent, așa cum face autorul
romanului de față. Ioan Bărbunțoiu intuiește
multe dintre pericolele ce îi pot sta în față și
acceptă o aparentă demonetizare a unei teme
frecvent tratată de literatura noastră, mai cu
seamă în fazele ei anterioare. Autorul și-a asumat
astfel un drum deloc facil, plusînd de la început
pe ceea ce se numește scriitură și pe alte atuuri pe
care cititorul le descoperă pe parcurs. Astfel,
tema „dezrădăcinării” copilului de la țară nu
numai că nu dezvoltă o construcție caducă, sortită
dezinteresului prin abuz consacrat în timp, ci,
dimpotrivă, reușește să suscite un nou tip de
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interes, prin asocierea acelor elemente ce țin de
cronica realistă re-compusă după criterii
subiective (deoarece e determinată de relevarea
unui destin de personaj-narator-reflector) cu
notele (tot mai multe în partea a doua a textului)
ce țin de comentarii și reflecții care au darul de a
convinge tocmai prin faptul că sunt scutite de
obișnuita morgă și suficiență terminologică
întîlnită frecvent în asemenea eșafodaje
ideologice.

Noutatea pe care autorul (prin delegarea
personajul-narator) știe să o transforme în punct
de forță a acestui roman este aceea că își tratează
tema nu ca scop în sine (alăturîndu-se astfel unei
galerii impozante și atît) ci, mai degrabă, ca pe o
modalitate ce îi permite să descopere o altă
perspectivă de a descoperi, de a privi societatea și
de a emite comentarii care nu au valențe
apodictice dar sunt la fel de puternice prin
sugestie și prin logica infailibilă a adevărului ce
ține de morală și de logica ei superioară. Poate și
de aici îndepărtarea episodului ce motivează titlul
(povestea de iubire în sine) către finalul
romanului. Cruditatea vieții (într-o denudare pe
care doar cel pornit din mijlocul vieții rurale o
poate percepe) devine mult mai importantă
pentru o mare parte a acțiunii unei cărți bine
echilibrate, cu elemente de construcție ce
conving tocmai prin simplitatea lor care trimite
spre trăinicie și absență a oricăror forme de
artificios. Viața privită din această perspectivă
este aspră, lipsită de efuziuni de orice fel: „Tata s-
a întors spre mine. Ar fi vrut să spună ceva, dar
nu găsea cuvintele potrivite. (...) Atunci eram
copil. Dar peste ani am constatat că noi nu ne-am
strâns niciodată mâinile, iar de îmbrățișare, ce să
mai vorbim! Erau niște gesturi nepotrivite pentru
noi, cu toate că sufletele tindeau să se
exteriorizeze.” Această duritate a vieții, atenuată/
îmblînzită în timp de iubirea adevărată
reprezintă, de fapt, a doua temă a romanului.

Plecând de la surprinderea opoziției
inevitabile sat-oraș, naratorul execută o volută de
efect, oferind fațete semnificative ale unui real
perceput din perspectiva celui care este deplasat,

ireversibil, în cadre citadine. În mod diferit de
alte romane ce surprind ultimele decenii ale
comunismului (suprapuse aici peste anii de
copilărie/ tinerețe ale personajului-narator),
romanul lui Bărbunțoiu e mult mai focalizat pe
un traseu existențial în sine (inclusiv arcuirea a
ceea ce înseamnă, popular ursită/ destin, acel
„drum cu curbe, cu urcușuri și coborîșuri”,
despre care vorbea mama celui cu nume atît de
simplu, pe de o parte, atît de complex, din toate
celelalte perspective: Ion, adică totul, ca
onomastică, pentru poporul nostru). Și totuși,
lucrurile nu sunt deloc simple, dacă ne lăsăm
prinși în retorta acestui text, care e mult mai mult
decît o sumă de pagini de memorialistică, chiar
dacă narațiunea e gîndită ca o rememorare a
adultului care a fost prins în „vîltoarea vieții”.
Locul nașterii, undeva pe malul simbolicului
Milcov, nu este acel spațiu unic, mitizat, ca în
multe alte scrieri de gen, ci locul ce favorizează
primele meditații, sentimente, interpretări ale
unor evenimente, conștientizarea lipsurilor
materiale, primele receptări ale dramatismului
vieții. Scena povestită de tatăl său (unul dintre
cele mai bine construite personaje din roman,
mama fiind doar un suport necesar) devine
emblematică, prin calitatea descripției și prin
foarte buna dozare a suspansului și a elementelor
ce conduc spre o înțelegere complexă: „Simțeam
că ceva rău o să se întîmple, că lupul este pe
aproape, dar din cauză că era întuneric, nu
puteam vedea departe; aveam felinar la căruță,
dar ce să fac cu el în lărgimea aia de întuneric?
Dacă mai continuau așa și părăseau drumul,
răsturnau căruța și se termina cu mine. Caii
mirosiseră lupul, mă rugam la Dumnezeu să nu
mă miroasă lupul pe mine, dar Dumnezeu nu mi-
a ascultat ruga. Brusc, văd în în dreapta și în
stînga mea cîte un lup. Așa cum alergau cu mine,
dădeau impresia că vor să mă păzească de alți
lupi. Caii alergau cît puteau, țineau drumul
dirijați din hățuri de către mine. Cu greu am scos
scos de sub prelată o coadă de lopată. Cu ea în
mînă, fluturînd-o în aer, țipam cît puteam la lupi,
cu gîndul că îi voi speria. Nici măcar nu se
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clinteau din drumul lor. Mai apăruse încă un lup.
Mi-am dat seama că acum, fiind mai mulți, mă
vor ataca”.

Pornind de la această povestire cu valențe
metaforice, copilul/ adolescentul/ tînărul ajuns în
cele din urmă ofițer de miliție (în cadre umane ce
îl deosebesc de imaginea „milițianului”, așa cum
e cunoscută din realitate și din literatură) va avea
de înfruntat, mereu, alți alți „lupi”, pînă la
izbăvirea posibil finală din ultima scenă a
romanului, prin tot ceea ce înseamnă dragoste
adevărată, familie, adică un veritabil sanctuar cu
valoare de cetate protectoare. Narațiunea din
romanul lui Ioan Bărbunțoiu oscilează mereu, în
funcție de interesele textuale evidente între ceea
ce ar putea fi încadrabil într-o posibilă
reconstituire biografică, atît de credibilă, de alt
fel, și ceea ce îi cere naratorului chiar „demonul
romanului”, acel Moloh mereu dornic de materie
care să alimenteze „o lume posibilă”/ o lume
alternativă, așa cum cer regulile literaturii. Nu e
nevoie să cunoști aceste reguli îndeaproape.
Textul (în devenirea sa continuă știe ce trebuie să
pretindă în acest sens) iar naratorul, la rîndul său,
dominat de o inteligență creativă pe măsură,
urmează cursul firesc al rotunjirii textuale finale.
Satul, așa cît se vede din înțelegerea unui copil
atipic, parcursul școlar nemotivant din primii ani,
„salvarea” prin școala profesională și
începuturile unei dezrădăcinări ce iese din albia
cunoscută acestor gen de scrieri, primele
prietenii, cunoașterea marilor orașe, descoperirea
urii sociale, mizeriile materiale, elemente de
autoanaliză psihosomatică deosebit de
interesante, foarte bine închegate, evocarea, cu
simț de cronicar atent a tot ce a fost important
într-un parcurs profesional și educațional, scenele
în care nu este acceptat de ceilalți (e un altfel de
„milițian”!), descrierea subiectiv-realistă a
marelui cutremur din 1977, reținerea acelor
imagini de oameni care merită, inclusiv superiori
din miliție, alături de figurile odioase (prezentate
însă temperat, într-un fel de ingenios sine ira et
studio, aplicat de mai multe ori), ca și multe alte
elemente de acest fel realizează un conținut de

roman mai mult decît convingător.
Alternanța registrelor povestirii, descrierile de

efect, comentariile, discuțiile despre Biblie și
despre credința în Dumnezeu, paginile lirice ce
arată o mare sensibilitate, cum sunt cele prilejuite
de moartea unui tată de care nu a putut să se
apropie sentimental în timpul vieții/ vechea
meteahnă a omului de la țară, aparent aspru și
lipsit de duioșie („Săracul tata, niciodată nu am
observat să aibă posibilitatea să mănînce mult și
bun, de aceea niciodată n-a fost gras, dar boala îi
mîncase și puțina agoniseală de carne și mușchi
pe care o avea pe el. Pielea-i era ceruită, întinsă
pe craniu, nasul parcă îi era mai mare, iar ochii,
ferestre ale sufletului, erau acum oarbe, deschise
lumii necunoscute cuvîntătorilor. Parfumul
florilor ce înconjura sicriul nu putea îndepărta
mirosul dureros al morții ce plutea în jurul lui.”),
descoperirea și înțelegerea capitală a des-facerii
sale definitive de matca inițială/ satul copilăriei,
miracolul descoperirii „fetei cu eșarfă verde” și a
fericirii așteptată în timp, an după an, așa cum îi
urzise visul benefic, toate acestea și multe altele
rezultă, în text, firesc, fără emfază, cu toate datele
unei scriituri pe măsură, ca și cum datele unei
vieți ar fost topite într-un creuzet ad-hoc (dintr-un
aleatoriu combinat siderurgic), materia rezultată
fiind apoi topită în formele diferite care așteptau,
răbdătoare, să își primească încărcătura narativă
din care se configurează specia epică suverană,
romanul.

Iar Ioan Bărbunțoiu a demonstrat în acest
volum că are acele calități prin care un adevărat
constructor să știe să ne ofere „lumea
alternativă”, într-o carte cu de toate, mergînd de
larelevarea asperitățile vieții unui suflet încercat
pas cu pas în desprinderea sa din matcă și
încercare de rostuire definitorie, pînă la alinarea
cu valoare de recompensă existențială, pe care o
poate oferi doar împlinirea prin dragoste
adevărată, într-o familie.
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Nu e semn rău, cum eronat s-ar putea crede. E
semn că te-ai întâlnit cu cel mai recent volum
semnat de Răsvan Popescu, Pisici pe acoperiș,
apărut la Editura Cartea Românească Educațional
din Iași. Un volum de poeme în care prozatorul,
memorialistul, scenaristul de film și jurnalistul
atât de cunoscut publicului românesc prin
prezența lui consistentă în cadrul TVR și în
calitate de corespondent BBC își dezvăluie,
caleidoscopic, o altă fațetă, în care misteriosul
este, vorba altui prozator, bine temperat sub masca
banalului, iar sensibilitatea, copleșitoare pe
alocuri, se întrezărește în forță din faldurile grele
de catifea ale memoriei afective... 

Deși unii dintre confrații săi scriitoricești,
precum Cassian Maria Spiridon, au considerat că
apetența pentru poezie reprezintă, în cazul de față,
împlinirea unei noi vocații, cea lirică, a unui
prozator autentic, aș spune că vocația cu pricina a
existat dintotdeauna în autor și nu l-a părăsit
niciodată, în ciuda obositoarelor și încărcatelor
rătăciri prin volutele profesiei sale. Chemarea este
aici în fapt confirmată, armonizată și redefinită
prin prisma unificării fericite a tuturor tipurilor de
scriitură care îl caracterizează pe autor.
Memorialistul își regăsește rădăcinile într-o
autentică pogorâre în trecut, în căutarea nu a
timpului pierdut, ci a rătăcitei și uitatei preafericite
vârste a copilăriei, dar aceasta nu este nicio clipă
parte a vreunui scenariu de descensus ad inferos,
ci mai degrabă parte dintr-o căutare interioară,
rotundă și continuă, a sensului... Prozatorul intră
în ring cu armele proprii, ochiul său balzacian
desface în fâșii vorbitoare tot ceea ce recompune
realul, atât cel al existenței firești, cu ritmurile ei

necesare, de la cel al creșterii și descreșterii
erotice până la cel ultim, al insolitării
ființiale, și apoi, inspirat poate și de poezia
beatnicilor americani cu care de multe ori
rezonează, revenind din stradă în odaia de
scris – această cameră de detenție romantică
–, prozaizează melancolia căreia părea, doar
pentru câteva fulgurante momente, să-i cadă
pradă... Jurnalistul supune totul, până și cele
mai intime ori poate încă nerevelate, dar
presimțite sentimente ale absolutului și
idealului (ce supraviețuiesc totuși și aici,
precum pisicile cu nouă vieți pe
acoperișurile fierbinți ale unei lumi
potrivnice) unei disecții reci, din care
sarcasmul și cinismul nu lipsesc, fiind
caracteristice acelui zoon politikon de la care
autorul cărții își revendică propriul tribut în
suficiente texte de largă respirație epică,
admonestând, criticând și iar criticând... Iar
scenaristul de film e omniprezent, dublat însă și de
un regizor de platou ironic, uneori înmuiindu-și
condeiul într-un umor ce l-ar putea salva din
nesfârșita nostalgie a finitudinii, fiindcă volumul
pare a fi fost scris, vorba lui Kerouac, on the road,
peripatetic, cu privirile ațintite asupra
decorativului care se mișcă amețitor, dar și înspre
peisajul lăuntric, spațiu al traumei, căci al
pierderilor întemeietoare de adevăr...

Însă poetului, lui ce-i rămâne? Cred că de fapt
aceasta a fost a fost, în cheia marilor îndoieli
shakespeariene, și întrebarea care l-a măcinat pe
poetul Răsvan Popescu și de la care pornind s-a
ivit pariul cu o muză atât de infidelă.  Să
surprindă, precum bănuia Baudelaire, ceea ce se
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evaporă, ceea ce este fulgurant și care se
eternizează rămânând în esența trecătoare a clipei
scurse, cu neputință de a fi retrăită? Să alcătuiască,
după volutele lui Rimbaud, un limbaj alchimic și,
prin pura sa esență, evident ermetic pe care doar
înțelepții cetății să-l poată descifra, iară nu
neinițiații? Să pună în dialogism constructiv, cum
și-o dorea E.A. Poe în al său Principiu poetic,
matematica și poezia, inspirația și transpirația,
armonizând totul într-o mereu nouă și
transfigurată filozofie a compoziției? Sau să se
întoarcă, precum Serghei Esenin, printre
mestecenii copilăriei sale, acolo unde –alergând
cu picioarele desculțe prin praful amiezii ori
devotându-se crepuscular iubirilor adolescentine,
îngreunându-se de suferința celor mulți pe ulița
strâmtă a satului, sau în întunericul dens unde
altarul bisericuței din lemn găzduiește calea,
adevărul și viața – riscă, în cele din urmă, să îl
întâlnească pe Dumnezeu?

Și vorbim despre un poet care ne mărturisește,
onest și autoironic, de altfel cum îl știm, că „Mie
scrisul nu mi-a priit în fostul regim/ Și nici cititul,
nu știu de ce/ Mereu au fost nepotriviri, probleme/
În armată am dus-o cel mai greu”. Armata mai sus
invocată de Răsvan Popescu e una reală, în care
recruții, luați laolaltă, „porci” de intelectuali
amestecați – ca într-un soi de lagăr în care călirea
caracterelor e sinonimă cu autodistrugerea – cu
regimente de „erudiți” școliți sub înaltul regim,
suferă grele lovituri în cap din partea
comandantului, un om nepriceput într-ale
literaturii, dar învățat cu bombeurile, care îi
articulează cum scrie la carte, adică trosnindu-i, ca
pe poet, cu volume din clasicii ruși („Pentru
plăcerea lui infinită de a ne târî prin toate
noroaiele/ M-a prins cu un roman în sacul măștii
de gaze/ pe care o pusesem la păstrare sub saltea/
Volumul s-a rostogolit pe jos/ Bine că nu era Lev
Tolstoi, ci Alexei, mai subțire/ Totuși m-am
prăbușit sub lovitură// Zăceam într-un șanț, așa,
de-al dracului/ Cu sângele pe nas, îmi cursese și-n
gură/ Comandantul regimentului a crezut/ că am
hemoragie internă, a dat cu cascheta de pământ/
Trebuia să raporteze incidentul/tocmai acum când
să-l facă colonel”). Dar este totodată și în egală

măsură și una simbolică, armata e viața, și, prin
extensie, viața e literatura, amintindu-ne, fără
detentă intertextuală neapărat, de rotundul
postulat stănescian după care „poetul, ca și
soldatul, nu are viață personală”: „Nu e mai bine
azi, în libertate?/ Am publicat acele texte și altele/
Proză, poezie, roman cum mi-au venit/ Dar pe
cine mai interesează?/ Lumea aleargă după bani,
credite, oportunități/ Telefoane, televizoare smart,
device-uri, aplicații/ Joburi la multinaționale,
after-school, bine tailandeze/ Merge la sală, trage
de fiare, gimnastică aerobică, îngrijire personală/
Se preocupă să mănânce natural, cereale fără
gluten, face shopping pe net, să fie trendy/ Altfel
de coloană s-a format/ Consumă orice, absolut
orice/ Dar nu literatură...” (În coloană). Într-o
lume a recent trăitului, în care libertatea a devenit
sinonimă cu societatea de consum și imaginația,
arta și frumosul sunt tot mai lesne și fără drept de
apel puse la zid or înlocuite de-a binelea prin
materialism, prin aviditatea de putere și chiar
cultul banului. De aici pornește, cred, această
inspirată călătorie a pisicilor pe acoperișul tot mai
alunecos al unui prezent care se dovedește
dezamăgitor, lipsit de esență și de profunzimea
sensului, acoperit de mâzga zgomotului de fond
pe care, ca în poetica futurismului italian, astăzi îl
datorăm unei colectivități aproape părăsite de
cuvântul umanitate. După cum din această
perpetuă glisare între faptul real și cel de natură
simbolică, pe care ființa poetului îl experiază
lăuntric, din nehotărârea între locul pe prima scenă
și abisalitate (neantul atrăgându-l, evident, infinit
mai mult), se nasc, în volumul editat de Cartea
Românească Educațional, marile dileme care
constituie geneza tematică a textelor. Pisici pe
acoperiș reunește memoria afectivă, iubirea,
critica socială și a istoriei recente, iară nu în cele
din urmă arta poetică și condiția poetului în noul
Babel căruia se simte obligat să-i facă față cu arme
cumva modificate, dar nu genetic, ci mai degrabă
eminescian, conform principiului romantic după
care „ochiu-nchis afară/ înlăuntru se deșteaptă”.

Din memoria afectivă două figuri rețin atenția,
ele recompunând, prin tăria imaginii și a trăirii din
spatele ei, o geografie ficțională căreia poetul de

100100 CONVORBIRI  LITERARE



astăzi îi rămâne îndatorat și căreia îi aduce
omagiu: bunicul și tatăl. Aceste chipuri ale
paternității care, deși in absentia, îl locuiesc, sunt
fără doar și poate efigii ale creatorului, deși fiecare
dintre ele îmbracă alte veșminte, alte note or se
perindă prin alte... încăperi. „El nu avea o slujbă,
avea o menire/ Când ieșea pe ulița mare în anteriu,
cu crucea de gât, neabătut, neobosit/ Întotdeauna
cu pantofii lustruiți, arăta respect/ Ei îi spuneau
Taica, îi sărutau mâna și el le ierta păcatele/ Atent
la fiecare, oricât de umil/ Eu îl așteptam acasă,
fuga-fuguța și el nu mai venea”, citim în poemul
Coliva bunicului meu. Tehnica cinematografică a
detaliului semnificativ pus în mișcare perpetuă e
preluată aici de poet, care o folosește conferindu-i
amplitudine epică. Și totuși, în ciuda istorisirii
care face aparent vorbire despre pocăința și
vinderea sufletelor păcătoaselor din sat ori a
trecerii generațiilor prin botez, cununie și ultimă
împărtășanie, substratul metaforico-simbolic
țâșnește cu forța adevărului ultim, fiindcă în
moartea bunicului preot transpare moartea unei
lumi, patriarhale, arhaice, șterse de pe harta
istoriei recente de comuniști, o dată cu dărâmarea
bisericilor și înlocuirea preoților cu har prin
preoții de „meserie”. Imaginea reunirii
comunității la căpătâiul Rugătorului lor
anchilozează și totodată, paradoxal, șlefuiește
sugestia unui trecut apus, pe care poetul îl crede
imposibil de refăcut din bucățile de puzzle mici și
înșelătoare ale memoriei colective: „Unii au
înțeles ceva, cumva, măcar au dat din cap/ Apoi s-
au înșirat în urma trupului descărnat între
scânduri/ Pe ultimul drum înecat în noroaie/ Până
sus în dealul țintirimului/ unde i-au ridicat coliva,
după obicei/ Fiecare cu mâna pe umărul celuilalt
și tot așa/ Până la poalele mușuroiului de carne și
tot așa/ Până la poalele mușuroiului din carne/ Un
singur trup. O contopire. Un tot...”. Ipostaza
poetului-copil pe care ne-o dezvăluie Răsvan
Popescu aici, supus unei traume, cea a pierderii
iremediabile, stă sub semnul autenticului, căci
poeții nu îmbătrânesc niciodată... ei rămân să se
copilărească mereu, în numele sau în ciuda tuturor
celorlalți pe care-i reprezintă sau îi desfid. Și ea se
prelungește și în alte tablouri de familie, dispuse

aleatoriu în volum, după principiul madelainei
proustiene, precum în Clei de oase, poem în care
tatăl și mama, angrenați într-o ceartă domestică,
dar și în rutina comunistă a lipsei de iubire,
înlocuită prin interesului pentru familie, învățătură
și producție, colorează amintirea micului școlar
certat cu școala din care mai târziu va răsări
adultul certat cu meschinăria societății ce-l
înconjoară: „Tatăl meu, topograful, s-a panicat
când a fost chemat la școală/ Ca să-mi bage
mințile în cap/ Învățătorul s-a plâns că am emoții
negative/ La clasă sunt mai mult absent și mă
fofilez  de la sport/ «Să fim realiști, n-o să poată
fantaza toată viața/ A venit timpul să intre în rând,
în rutină/ e cel mai bine așa...»”. Iată o primă
descriere, cam mustrătoare ce-i drept, a copilului
imaginativ, creator despre care vorbeam mai
devreme, care își înțelege de timpuriu rostul și
face în așa fel încât prima amintire despre proprii
săi părinți să devină egală cu amintirea despre
scrierea primei sale cărți, deși aceasta din urmă,
„un surogat, o pastișă după Jules Verne/ Un fel de
schiță pregătitoare, prevestitoare” îl dezamăgește.
El nu renunță, își duce, ca orice creator de cursă
lungă, în continuare și cu obstinație crucea de
drumul lung și fără de întoarcere al prizonieratului
autoasumat: „eu îmi deschideam cărarea/ În inima
junglei de nepătruns/ Acum știu că mă căutam pe
mine în lume”. 

Memoria trăitului recent se regăsește mai apoi
sufocată de iubire. Poemul De dragoste face
vorbire, în aceeași ordine a discursului despre
sine, despre neputința de-a o fi trăit până la capăt:
„Mă uit neputincios cum se instalează golul,
tăcerea, întunericul/ Ca niște întruchipări ale
absenței/ Până la urmă nu se poate să nu
dezamăgești/ După ce ai trăit ca în transă, ai vrut
totul deodată/ Nu te impacienta, vorbesc despre
mine, viermele din măr,/ Nu există finaluri
fericite, să fim serioși/ Ce șanse sunt, din atâtea
milioane de oameni, să ne potrivim tocmai noi?!”.
Este acesta un poem al învinșilor și al victoriei
totuși rechemate să revină la rampă... ori măcar în
odaia unde solitarul, deznădăjduind, nădăjduiește:
„Mai voiam să-ți spun ceva în legătură cu noi și te
las să pleci/ Adineauri mi se părea important, sunt

101101CONVORBIRI  LITERARE



așa confuz/ Uită-te la mine, mai departe știu/
Întotdeauna mai rămâne ceva care să ne unească/
Și în care ne putem regăsi/ Oricât de mărunt, de
firav, de kitsch/ Poate da timpul înapoi/ Chiar dacă
noi n-am înțeles ce aveam/ poate că alții, poate că
altfel...”. 

Iubirea este prin urmare istorisită retrospectiv,
însă tot in absentia, ca multe din locurile aparent
comune ale acestei lirici doar aparent
banalizându-și, subminându-și rădăcinile
propriului discurs, căci, după prima lectură,
recitind, îți dai seama că în spatele jocului de
oglinzi purtate de ici colo de-a lungul șuvoiului
vieții rezultanta acoperă o cu totul altă natură: cea
extatică, de extracție novalisiană, a unui autor care
a citit enorm și a asimilat pe măsură, care iubește
literatura și o prețuiește, fiindu-i devot și
credincios slujbaș, în ciuda profesiilor
succedanee. Poemul Comoara îmi pare, în acest
sens, o artă poetică, o spovedanie a unui păcătos
neîmpărtășit care își caută încă drumul către sacru
sau care, cel puțin, tinde să și-l aproprieze: „Ne
naștem dintr-un țipăt, dintr-o sfâșiere/ Și toată
viața căutăm un sens sau ceva/ Cel mai bine o
comoară, le rezolvă pe toate/ Așa stau
lucrurile/Trebuie să fie acolo, la capătul drumului/
poate un prinț a îngropat-o la plecarea-n exil/ sau
un hoț norocos, fugind de poteră/ Sărea cu succes
dintr-o parte în alta, printre gloanțe/Dar cât noroc
să ai?!/ Totuși ar fi păcat să rămână sub pământ,
uitată,/ Ca un ghem de vise irosite/ Iar noi să stăm
indiferenți, trândavi, relaxați/ Și să ne mulțumim
cu mărunțișuri/ În loc să fim în sfârșit bogați/ În
sfârșit liberi!/ Simt cum mă rod încheieturile
tocite/ De atâta alergătură în cerc/ Dar stai! Acesta
pare locul,/ Am mai fost aici, mă simt legat, atașat/
Sau e doar alt maidan care seamănă/ Trebuie să
mă adun, să mă regăsesc, să merg mai departe/
Îndoiala vine după mine ca un câine/ numai să se
apropie, îi dau un picior/ Am obosit s-o mai
hrănesc, lighioana/ S-a prins și ea, păstrează
distanța/ Mă măsoară din ochi, am amăgit-o
destul, oare cât o mai duc,/ Până să treacă la
altcineva/ Mă lasă genunchii sau eu pe ei/ Cu
mâinile goale răscolesc printre rămășițe/ Îmi par
familiare, nu știu de ce/ Oare toate astea sunt

inventate, visate?/ Uite ochelarii de tocilar, ca
niște lupe/ Și aparatul de îndreptat dinții/ Capacele
de bere, tocite cu piatra/ Numai bune de jucat pe
străduțele dosnice/ Mingea de ping-pong, patinele
ruginite,/ Și praștia cu zgârci pentru vrăbii/ Pe care
nu le ocheam niciodată/ trotineta cu rulmenți uruia
îngrozitor la vale/ Ața și acele de dat la pește,
muzicuța, briceagul,/ Și chiștoacele palmate în
curtea școlii/ Acum știu, nu există nici o comoară!/
Nicio altă comoară...!”.  

L-am redat aici în integralitatea lui pentru ne
oferă o imagine clară asupra stilului ușor manierist
care-l definește pe Răsvan Popescu. Pisici pe
acoperiș epicizează traumele postmodern, însă
liricizează romantic speranța. Iar sperând, autorul
acestor poeme nădăjduiește într-o societate mai
bună sau mai puțin potrivnică, în care Lazăr – cel
care i-a devenit, mai în glumă, mai în serios, atât
de „nesuferit” poetului pentru îndrăzneala lui de a
fi înviat până și a doua oară, cu atât mai mult cu
cât deși „Isus s-a dus să moară pe cruce/ Lazăr
însă a mai trăit vreme îndelungată” – își poate
îngădui, încă o dată, să anunțe minunea.
Răspunsul la întrebările grele („Ce e dincolo? E
una sau alta, sau ceva?/ E măcar Lumină?!”) care
înlocuiesc mizilicurile existențiale de prisos vine,
de această dată, dinlăuntru... Și din poezie. 
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Reluând în volum ancheta inițiată, „cale de
zece numere”, în revista Cafeneaua literară,
completată cu propriul studiu despre Canonul
literar occidental bloomian, poetul Virgil Diaconu
repune pe tapet o chestiune care a agitat frontul
nostru scriitoricesc, atrăgând atenția asupra
„complexității problemei” și a „responsabilității
estetice” pe care o presupune dezbaterea ei
(Diaconu 2020 : 221). Până la urmă, respectiva
anchetă, cu 62 de respondenți, își propunea să
obțină „un înțeles al termenului de poezie
canonică”, pornind de la faimoasa listă publicată
în România literară (nr. 16/2019).

Plutind în confuzie, prelungind un impas
teoretic (fără a cădea de acord asupra unor criterii
și principii) sau expediind chestiunea ca fiind
perimată, discuțiile despre canon, chiar dacă și-au
surdinizat insurgența primilor ani postdecembriști,
devin pasionale, inflamate și interminabile când
sunt punctuale, fluturând liste ale
„canonizabililor”. Deși o recapitulare contextuală
n-ar fi de prisos, ne rezumăm a constata că
dezbaterile de la noi par „a fi uitat originile”
(Simuț 2017 : 468), mai exact „învățăturile” lui H.
Bloom. E drept, am asistat la o „bruscă inflație”
după traducerea cărților sale, problema canonului
devenind, fără „precauțiuni metodologice”, „o
obsesie teoretizantă” (Mincu 2011 : 256), un fel de
„cheie franceză” bună în orice intervenție. Fără a
lămuri, însă, criteriile de omologare canonică și
responsabilitatea canonizării. Obscurizarea
criteriilor, eclipsând caracterul lor de summa
(Mincu 2011 : 247) în sensul „complementarității
semiozice”, înverșunarea în reconfigurarea
canonului prin rocade fragile, nejustificate estetic,
ne obligă să constatăm că, până la urmă, nu

canonul, ci canonizarea suscită interes.
Dincolo de aproximațiile teoretice, miza e
practică, întreținând o bătălie care vizează
revizuiri în ierarhie, sancționând căderile în
rang, uzura morală, rezolvând acum
probleme care cad în sarcina posterității,
oricum incertă. Dezbaterea e, categoric,
necesară; doar că purtată de „contestatari
improvizați”, ea privește, cu deosebire,
canonizarea și cade în ridicol câtă vreme
aprigii și grăbiții combatanți, prin
autocanonizare, încearcă să-și arondeze un loc în
spațiul canonic.

Pe urmele lui Ion Simuț vom distinge între
schimbările în canon, cu ajustări lente sau
precipitate, și schimbarea de canon, situația din
urmă fiind ilustrată, ca tentativă recentă, de
ofensiva postmoderniștilor, dorind a impune –
prin substituție – un canon propriu, generaționist.
În primul caz, vorbim de un canon general, ctitorit
ca medie a opiniilor critice profesioniste, de
prestigiu public, fără pretenția imuabilității. Dacă
avem în vedere istoria evenimențială, cu deosebire
seismica unor epoci, provocând „rupturi” și, mai
ales, spiritul lor, promovând alte valori, atitudini,
standarde etc., circumscrise istoric, deosebim
firești canoane „de epocă”. De pildă, negativismul
proletcultist a încercat să impună, prin pontifii
vieții literare, un canon politic; el va fi dislocat de
cel neomodernist prin „enclava estetizantă”,
sustrăgând literatura presiunii ideologice,
refăcând legăturile cu o tradiție ocultată. Taxat ca
tardomodernist, canonul va fi contestat prin noua
paradigmă a postmodernismului, după cum, după
’89, întreaga literatură din perioada totalitară,
infestată de-a valma, va fi supusă, prin voci
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răzlețe, oprobiului, canonul epocii „socialist-
comuniste”, fiind, chipurile, opera regimului
politic și, în consecință, anulat. Că astfel de
„revoluții de presă” au eșuat, din fericire, se știe,
canonul neomodernist, construit prin voci de
autoritate critică (estetică), ieșind consolidat, chiar
dacă înverșunarea contestatară semăna izbitor cu
furiile proletcultiste, aducând la rampă arbitrii
ideologici sub flamura est-eticii.

Deși supus asaltului contemporanilor, prin
acțiuni destabilizatoare și infiltrări ilicite, orice
canon, în timp, suportă o erodare firească,
„simplificându-se”, paradoxal. Reținând, cu
adevărat, valorile esențiale, chiar dacă oferta
crește vertiginos și presiunea masei de scriitori
obligă la reconfigurări/ înnoiri. Să observăm, însă,
că postmodernismul, fiind pluralist și relativist, nu
agreează canonul unic. Dacă penetrarea canonului
neomodernist a eșuat (fiind vorba despre o
literatură „diferită”), postmoderniștii (ca
anticanonici) ar trimite canonul estetic „spre lada
de gunoi a teoriei și a istoriei literare” (Simuț 2017
: 465), ignorând operatorul axiologic. Și ne
întrebăm: poate fi impus un nou canon din
perspectivă non-axiologică? Adică dintr-o altă
perspectivă canonică, lichidând „provizoratul
estetic”? În fond, prin seria de trasmutări și
substituiri operate în sfera unui canon se impun
mutații axiologice.

Chiar dacă, prin anii ’90, Virgil Nemoianu a
deschis cutia Pandorei (v. The Hospitable Canon)
reanimând discuțiile, boala canonizării e veche.
Deși fondul teoretic a rămas neelucidat, listele de
circuit public s-au înmulțit, conservând nu atât
condiționările multiple (interdisciplinare) ale
canonului, acel set riguros de standarde/ reguli, ci
mai degrabă, „viciile” lui, încălcând/ ignorând o
cutumă bloomiană: „intervalul-tampon”. Graba
contemporanilor, brusc „clasicizați”, de a penetra
canonul, sfidând intervalul celor două generații și
ierarhia, compromite însăși ideea de canon. Fie
incomplete, fie prea aglomerate, astfel de liste
canonice, cu autori grăbiți sau opere nevalidate,
nu așteaptă lucrarea timpului; adică etapele
receptării și consacrarea mutuală, a posteriori,
reținând valori pe termen lung, selectate și

sedimentate în praxisul receptării, producând
„efecte”. Ca „aducătoare de anxietate”, astfel de
prezențe impun prin singularitate și
reprezentativitate; prima cerință, după H. Bloom,
un „avocat” al canonului estetic, ar fi tocmai
originalitatea („stranietatea”), esteticul fiind
„cheia intrării în canon” (Codreanu 2009 : 55).
Chiar dacă pledoaria lui Bloom pare, în vremurile
noastre, „o apologie agonică” (cf. Mircea Martin),
metabolismul literaturii prezintă un șir necurmat,
în efervescență, de raporturi și cauzalități: rolul
stimulator al predeceserilor, breșe în tradiție prin
răzvrătirea unor voci, reconfigurări și, înainte de
orice, „emoții estetice”, vizând „adâncime
axiologică” și „conștiința canonului” (Lesenciuc
2019 : 13), cu autori în perimare sau amplificare,
în conformitate cu noul orizont de așteptare.
Cristalizarea canonului nu este voința cuiva, chiar
dacă luăm act de „fenomenul Manolescu”. Ceea
ce rezultă, prin însumarea eforturilor, este un
canon impersonal (un metacanon), reținând, prin
suplimentări canonice, autori care „merg în
vederile timpului”, cum spunea G. Călinescu, ei
înșiși supuși revizuirilor, verificați istoric. La
nivelul insului creator, canonul/ canonizarea, după
Bloom, poate fi chiar o „artă poetică”, însemnând
o „interpretare greșită” a marilor înaintași/ a
textelor precursoare.

Mircea Martin reținea două practici canonice,
niciodată coincidente, dar aspirând spre
convergență, vorbind despre canonul critic
(estetic) și cel curricular (Martin 1998 : 3-25).
Primul asigură instituirea canonică (omologări,
eliminări, reașezări), celălalt protejează memoria
canonică, chiar dacă nu sunt excluse „greșite acte
de filtrare și de triaj” (Nemoianu 2019 : 22),
falsificând relieful axiologic, implicit harta
canonică. Asaltul „prezenteiștilor” ar fi un prim
exemplu, în tentativa de a controla evoluția
canonică. Dacă în vechiul regim, instituția
valorizării, pe fundalul opoziției tacite dintre
monopolul puterii (oficialitatea) și monopolul
opiniei (al profesioniștilor criticii literare),
funcționa cu „mijloacele luptei politice” (Pricop
2005 : 174), piața liberă a literaturii, în haos
comunicațional și deculturalizare freatică, într-o
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epocă fluidă, de flux incontinent, epidermic, scapă
unor filtre severe. Operatorul ideologic și
„eroismul estetic” (strategia esopică) conduceau la
hibridări și supralicitări, în ambele sensuri. Acum,
în societatea mediatică, hățișul rețelelor instituie
orizontalitatea, directețea, imediatitatea,
subminând, prin aplatizare, structurile piramidale.
Cândva, echipa de critici construise o scară de
valori, impunând un canon propriu (estetic), în
conflict cu cel oficial (preponderent politic).
„Lăsați de capul lor” (Manolescu 2008 : 1449),
criticii, prin canonul estetic, au încercat o corectă
„valutare” (cf. R. Voncu), lucrând cu ierarhii
consensuale și „o dublă contabilitate morală”,
temperând zgomotul propagandistic. Chiar dacă
Tezele din 1971 au trezit spaima unor posibile
reveniri, ele n-au produs avarii majore în plan
literar. Șaizecismul a asigurat racordul cu o
tradiție retezată, deși generația e taxată, nedrept,
ca fiind „defazată și nelegitimă” (cf. M.
Cărtărescu), o „clonă” a interbelicului în ochii
postmoderniștilor. După sufocantul corset
ideologic, deși canonul nu trebuie pus în slujba
vreunei ideologii, după erupțiile naționalismului
emfatic, sperând a rescrie Istoria literaturii, după
noul concept de canon (pluriperspectivist,
reciclând stiluri istorizate, de dispensă axiologică,
cum vor unii), după etalonul est-etic, la altă oră
istorică (colapsarea comunismului), folosind un
alt filtru politic, s-ar părea că „nefirescul”
literaturii „sub comunism” devine „incitant”,
ofertant „ca expresivitate” (Negrici 2019 : 683),
impunând un unghi nou de abordare în locul celui
estetic. Dacă revoluția canonică postdecembristă a
propus, în diagrama axiologică, doar modificări
minore, ea întreține, însă, o „psihoză axiologică”
(Mincu 2011 : 253) prin relativizarea valorilor,
slăbind canonul (prin descentrare și multiplicare).
Asistăm oare, într-o lume plurală, cu istorii
alternative, la moartea canonului? Supremația
divertismentului, devitalizarea spiritului critic,
confuzia succes/ valoare (topurile literare folosind
indicatorii economiei de piață), „actualizarea”
unor texte canonice („incompatibile” cu
prezentul), rupturile în lanțul canonic etc. nasc
întrebări îngrijorătoare privind chiar soarta

literaturii.
Lista de poeți canonici (sau „presupus

canonici”, cum bemola N. Manolescu) propusă de
România literară și ancheta Cafenelei literare
despre Poezia canonică românească au iscat
valuri, scoțând din somnolență o temă aparent
părăsită. Cum angoasa prezenteismului întreține
febra listelor, suntem obligați la alte câteva
precizări.

Discutând despre „eternitatea canonului”,
Mihai Zamfir ne reamintea că fiecare literatură își
conservă „un nucleu esențial”, aparent imobil,
acel fond de bază (stabil, de relativă fixitate,
suportând, totuși, – cu lentoare – varii corijări),
făcând din cultură „un pilon național rezistent”
(Zamfir 2019 : 4). Și repunând în discuție această
frecventată temă, asaltată de numeroși
contributori, întocmind cu febrilitate „liste”
conjuncturale și provocând – vorba lui Ion Simuț
– „turbulențe”. Canonul, oricum, nu este o ficțiune
intelectuală, sublinia Mihai Zamfir.

Obsesiva temă a revizuirilor, stârnind polemici
purtate cu îndârjire viscerală, corelată – inevitabil
– cu discuţiile, și ele înverşunate, despre canon, au
inflamat, ca subiecte predilecte, frontul critic,
imediat după prăbuşirea regimului comunist. În
pofida alunecărilor (numeroase) în revizionism, în
pofida prezenteismului agresiv (refuzând trufaş-
beligerant continuitatea), a controverselor imunde
care au răvăşit şi polarizat viaţa culturală
postdecembristă, „abdicarea” canonului nu s-a
petrecut, totuşi. Mai mult, mai degrabă
reconfirmat, canonul „moştenit”, cu inevitabile
prefaceri, rezistă; şi pare a îndreptăţi, întrucâtva,
concluzia lui N. Manolescu, criticul considerând
că „niciodată, canonul n-a părut a fi impresionat
direct de politic” (Manolescu 2013 : 3). Totuși,
recunoscând condiționările multiple ale
canonului, Mihai Zamfir sublinia intruziunea
politicului, notând că „politicul s-a amestecat
întotdeauna în fixarea canonului literar” (Zamfir
2019 : 4). Mărturisim că subscriem părerii din
urmă.

Cum lipsesc criteriile restrictive și
cuantificările riguroase, cum însuși „autoritatea”
critică e în suferință și declină, măcinată de
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rivalitatea unor grupuscule rivale, în agitație, până
la urmă, tinzând spre obiectivare, acea râvnită
impersonalitate (în limbaj maiorescian), canonul
este rezultanta unor subiectivități în convergență,
având ca argument suprem „trăirea” estetică.
Placată, desigur, pe o sensibilitate culturală
educată. Dacă furiile revizioniste, observăm, s-au
mai domolit, putem zice că începe, cu adevărat,
vremea revizuirilor calme, proces natural al
metabolismului literaturii. Altminteri,
confecționând „liste” fără rigoare metodologică,
în absența unor criterii ferme, oferim amuzante
„jocuri de societate”, cum nota Liviu Antonesei.

*
Să nu uităm că, recent, Virgil Diaconu, el

însuși un remarcabil poet ne-a oferit Biblia
literară (TipoMoldova, 2020), notând ferm că,
sedus de „partea literară a Bibliei”, a descoperit
apa vie, dezvăluind și altora izvorul. Un proiect
vechi, născut în 1975, marcând acum „un prim
pas” în împlinirea gândurilor din efervescenții ani
tineri. Ispitit de încărcătura sapiențială și de
frumusețea poetică a textelor sacre, el, ca interpret
postmodern, repune în discuție un dosar dilematic,
dar, cu deosebire, ne dezvăluie strania poeticitate
a cărților „dominant literare” ale Bibliei (reținând
o colecție de texte specific literare); valoarea
culturală și spirituală a Bibliei nu este, așadar,
„doar” religioasă (în sens doctrinar), conchide
exegetul, vădind o temeinică documentare,
interesat, deopotrivă, de „substanța literară a
Bibliei”, dar și de „interpretarea acestei
substanțe”. Izvodind o carte necesară, în efortul de
a ne regăsi, cum sublinia Paul Aretzu. Și
corectând, în lumea noastră secularizată, o carență
culturală, recunoscută sau nu, pe fondul unei
reticențe intelectualiste. Virgil Diaconu se
dovedește „un redescoperitor inițiat al Bibliei”(cf.
Paul Aretzu) și ne propune o avizată „preumblare”
exegetică, recitind o carte vie.

În fine, lansând inițiative de ecou, supărând
establishment-ul literar (vezi chiar ancheta despre
canon), Virgil Diaconu, observăm, este supus unui
tratament nedrept. Dar păşind cu superbie pe calea
himerei, reacreditând Iluzia, îmbătat de o mistică a

sufletului şi a inimii-scriptorium, scriind „sub
daimon”, înţelegând poezia ca „muză
capricioasă”, el dezvoltă un lirism sentenţios, în
regimul erosului, fireşte; această „erotică a
poeticii”, observa Gheorghe Grigurcu, străină,
însă, de orice poetică de grup, ne dezvăluie un ins
vulnerabil, lucid şi fantezist (deopotrivă), trudind
la „fabrica de visuri”, în „ţara fără hotar a
închipuirii”. Visătoria sa face, paradoxal, casă
bună cu apetitul teoretizant, evidenţiind o voce
distinctă (nerăsfăţată, e drept), deloc încrezătoare
în artele poetice „generaţioniste”. Mai mult, în
chip de teoretician, Virgil Diaconu îşi probează
fibra polemică. Punând la lucru experienţa de
cititor şi, desigur, propriile experienţe textuale, el
propune, teoretizând poezia, o viziune; adică o
interpretare vibrantă a realităţii (locuită poetic),
celebrând existenţa estetică. Şi vestejind
„convenţiile generaţioniste”, închise în epoca lor,
cu viaţă scurtă. Încrezător doar în lirica înaltă,
mizând pe unda emoţională (revelaţii, căutări,
uimiri), sfidând programatic reciclarea
postmodernistă în favoarea Istoriei fantasmei, ca
lucrător în „atelierul de fluturi”, refuzând soluţiile
mimetice ori „înnoirile” obosite.

Poate că Mara Magda Maftei avea dreptate; da,
Virgil Diaconu scrie „cu frustrare”, războindu-se
cu „guvernele literare” (proletcultist, al
realismului socialist sau cel generaţionist
postmodern). De unde o retragere orgolioasă,
neavând „visurile culturii de masă” (v. Portret cu
cireşul în braţe), coborând în „depărtarea
lăuntrică” a sinelui, iscodit în profunzime. Precum
un Don Quijote, „cel cu himera pe umăr”,
închipuind o geografie simbolică, cu tuşe
senzualist-fabulistice, visând la dezmărginire
spirituală, convins că nu putem asista neputincioşi
la „lichidarea emoţiilor şi a sentimentelor” (v.
Absurdistan).

Totuşi, Virgil Diaconu, aşa semeţ-solitar, cu
pusee rebele, afişând o poetică inactuală (adică:
mereu actuală), ţine de optzecism. Sigur, nu
îmbracă uniforma generaţiei, nu acceptă „cochilia
colectivă”, nu elogiază generatita. În fond, fiecare
poet are a aspira la fenomenul individuaţiei, doar
aşa dobândind (mă refer la „vârfuri”) o atenţie

106106 CONVORBIRI  LITERARE



memorială. Că în practică asistăm la falsificarea
ierarhiilor, la gonflarea unor nume sau la
ignorarea altora, e deja altă „poveste”. Iar harta
lirică a optzecismului s-a „îmbogăţit”, zicea
Mircea Cărtărescu, îndemnând la ecumenism,
văzând în optzecism un „minunat amalgam
poetic”, departe de a se restrânge la falanga
lunedistă. Însuşi Cărtărescu, reamintim, constata
că era „din altă parte”, îndatorat mai degrabă
spiritului muntenesc. Or, Virgil Diaconu, om de
atitudine, se războieşte, printre altele, cu
„glorioleta” cărtăresciană, ceea ce nu putea
rămâne fără consecinţe. Suspectat că ar fi pierdut
„trenul optzecist”, ţinut departe de podium,
ignorat, sfătuit să-şi tempereze tonul virulent,
poetul piteştean, ca „lup singuratic”, vădeşte, prin
fanatismul său literar, o intensitate a trăirilor,
divulgate prompt, de la tribuna antioptzecistă.
Evident că „opiniile diaconeşti” (cf. Remus V.
Giorgioni) au supărat pre mulţi şi execuţiile
(silenţioase) n-au întârziat.

Provocator, spuneam, prin anchetele revistei,
chemând la judecată C.C. al Postmodernismului,
repudiind mimetismul de grup (vai, productiv!) şi
„deşeurile vocal-textualiste”, peste care – observă
poetul – „plouă cu elogii”, Virgil Diaconu are,
previzibil, viaţă grea, ţinut la distanţă de
diriguitorii obştei scriitoriceşti. La care vom
adăuga elanul teoretizant, trudind la Canonul
poeziei, cu bufeuri polemice, sancţionând
principiul bloomian al stranietăţii ori „anxietatea
influenţei”, ca interpretare greşită a literaturii
predecesoare, blamând „democraţia de cabaret”,
împănată cu „fuste tricolore” (v. Occident), în
poeme discursive, de un civism violent.

Topind contrariile, fraternizând cu toate ale
firii, bucurându-se de făpturile Domnului, Virgil
Diaconu se opune dezvrăjirii lumii. Cu vocaţie
justiţiară, dinamitard, convins că fără dragoste nu
există poezie, el ştie că îmbrăţişarea înseamnă „o
singurătate învinsă”. Încât, fiind „purtătorul de
cuvânt al propriei singurătăţi” (cf. Ancelin
Roseti), frisonat de „alfabetul neliniştii”, năzuieşte
a ne oferi, ieşind din temniţa sinelui egoist, tocmai
periplul spre iubita „ascunsă într-un cântec”,
„îmbrăcată sumar/ doar într-o metaforă”. În

consecinţă, se autodefineşte memorabil: „Eu nu
sunt altceva decât o călătorie spre Tine”, înspre un
Eros cosmicizat, înspre metafizic, pipăind înaltul
şi contemplând precara fiinţă, jefuită de timp. Un
„esenţialism”, altfel spus, care se autodenunţă,
poetul dorindu-se un „cronicar al sufletului”. Şi
care, râvnind la O clipă de nemurire, ştie că
suntem „liberi în măsura în care ne împlinim
proiectele”. Or, doldora de proiecte, păstorind
Cafeneaua literară, împărtăşindu-i lui Petruţ
Pîrvescu (în 2009) temerea că, în viaţa-zar,
destinul ţine (şi) de evaluarea altora, Virgil
Diaconu ar merita, credem, un alt tratament;
redescoperit cu onestitate de „oştirea criticilor”,
dincolo de jocurile găştilor cimentate, impunând
ierarhii „de azi pe mâine”.

Note:
Codreanu (2009): Theodor Codreanu, Istoria

„canonică” a literaturii române, Editura Princeps Edit,
Iași.
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Atunci când îmi îngăduie timpul, practic
bunul obicei de a citi și ceea ce au scris confrații
mei despre o carte sau alta pe care am citit-o și
asupra căreia încerc să fac un comentariu critic.
Textul despre ultimul roman al lui Varujan
Vosganian, Patimile după Gödel (Editura
Polirom, 2020), era aproape gata când mi-am
amintit că am citit o cronică a lui Alexandru
Oravițan, apărută în primul număr pe anul acesta
al revistei „Orizont” și intitulată „Romanul
incomplet”. Multe afirmații ale criticului
timișorean m-au intrigat și, prin urmare, am

reluat lectura textului său, care a conferit o altă orientare
și o nouă structură comentariului de față. 

Așadar, încep cu un citat: „În ciuda scriiturii cu
armătură, atent lucrată stilistic, ce i-a devenit
caracteristică, Varujan Vosganian încalcă în noul său
roman clișeul scrisului de ficțiune al lui Mark Twain:
«Scrie despre ceea ce știi.» Deși Twain însuși nu și-a
respectat întocmai principiul, lui Vosganian această
încercare de a da măsura unei generații din care nu face
parte, însă căreia i-a putut urmări geneza, îi e fatală, cel
puțin din perspectiva unui cititor din generația vizată,
precum subsemnatul”. Desigur, avea dreptate Mark
Twain să spună că trebuie să scriem despre ceea ce știm,
pentru că altminteri începem să avem revelații precum
un „prozator” de talia domnului Jourdain. Însă nu ne
aflăm în situația să credem că i se poate întâmpla
autorului romanului Patimile după Gödel așa ceva. Nu
l-am putea acuza că a picat acum din cer cu hârzobul și
că – supus unor încercări „fatale” – nu știe pe ce lume
trăiește. 

Dacă ar fi să angajăm un dialog despre generații, pot
să afirm oricând, fără ezitare, că Varujan Vosganian este
unul dintre cei mai inteligenți scriitori ai generației sale.
Iar când vorbesc despre inteligență, mă refer, în primul
rând, la putința lui de a inter-lega lucrurile pe care le
vede și cu care se confruntă, precum și la modul lui de
a se adapta unor noi împrejurări, inclusiv la acelea

create de lumea calculatoarelor. Așa cum s-a manifestat
în ultimele trei decenii în spațiul public și al literaturii,
Varujan Vosganian probează că este foarte bine integrat
lumii în care trăiește, alături de noua generație.
Totodată, el se simte nevoit acum să tragă unele
semnale de alarmă asupra instrumentului fascinant al
computerului, care, ca orice astfel de instrument, riscă
să dea naștere și la felurite dependențe dăunătoare.

Pentru a lua apărarea generației sale, pe care o crede
atacată prin apariția romanului lui Varujan Vosganian,
criticul timișorean afirmă următoarele: „Patimile după
Gödel ranforsează multe dintre clișeele cu privire la
generația milenialilor: superficialitatea, desconsiderarea
semenilor, narcisismul, lipsa de scrupule, sexualitatea
fără implicare sentimentală, existența dominată de
rețele de socializare, simplificarea excesivă a limbajului
ș.a. Cu alte cuvinte, ceea ce se desprinde din portretul
lui Ciprian Poenaru și al colegilor lui este o adâncă
dezumanizare”. De fapt, pentru a restabili proprietatea
termenilor, romancierul nu este acuzat de vehicularea
unor clișee, ci i se impută deținerea unor prejudecăți.
deoarece el ar emite judecăți asupra unei realități despre
care nu ar avea cunoștință în mod direct, în speță,
despre noua generație.

Cred totuși că, în privința relațiilor cu nouă
generație, Varujan Vosganian nu își poate asuma vorba
de duh, rostită în alt context, de un fost senator
independent în orice: „Nu mă regăsesc printre acești
oameni, nici ei printre mine”. Iar aceasta, nu numai
pentru că excelentul orator Varujan Vosganian știe
foarte bine limba română, ci și pentru faptul că s-a
adaptat de minune erei digitale. Or, romanul Patimile
după Gödel are drept miză tocmai confruntarea cu
multiplele fațete ale relației dintre om și computer,
unele benefice, iar altele aflate în subordinea
maleficului. Aș putea considera, odată cu romancierul,
relația dintre om și computer ca fiind una de-a dreptul
faustică, deoarece există ispita de a ne vinde sufletul
noilor tehnologii de comunicare.  
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Dar romanul Patimile după Gödel ar avea și alte
păcate: „În ciuda multor divagații filosofice, care amână
îndelung consumarea narațiunii, lesne rezumabilă,
nicăieri nu apare vreun sentiment al autenticității ori al
mântuirii”. Divagațiile filosofice, dacă există (și există),
creează un reușit contrapunct narativ ce nu plictisește la
lectură, în cazul în care nu urmărești doar „acțiune” și
dacă ai răbdare să citești aproape patru sute de pagini în
grăbita lume de astăzi. Multe digresiuni, pline de
înțelepciune, ar fi bine să fie însușite, deoarece vin din
partea unui romancier despre care cred că respectă
povața lui Mark Twain de a se scrie despre ceea ce se
știe (dar și de a se ști despre ce se scrie). Iată o reflecție
simplă, care, dacă ar fi asimilată de tânăra generație, nu
ar mai fi acuzată de „sexualitatea fără implicare
sentimentală”: „Danny socotea că adevărata măiestrie
nu e aceea de a şti cum să te combini cu o femeie, ceea
ce pentru el era uşor, ci de a şti cum să te desparţi de
ea, ceea ce pentru oricine e greu. Şi că lipsa unei atari
măiestrii provoacă bărbaţilor suferinţă şi, fireşte, multe
alte şanse pierdute” (p. 32). 

Este nepotrivită și afirmația că nu ar apărea nicăieri
în roman un sentiment al autenticității. Spun asta fie și
pentru faptul că, în ceea ce scrie Varujan Vosganian
despre generația sa, există secvențe autobiografice.
Apoi, episodul revoltător cu „teroristul” sibian din
decembrie 1980, pe nume Vasile Vasiliu, este real și
rămâne elocvent pentru cauzele neînceperii încă a
procesului comunismului. De altfel, pe această temă
există o confruntare directă între Ciprian Poenaru și cei
doi vajnici apărători ai vechiului regim: nea Axinte și
Mentzel. Citez frânturi dintr-un dialog, autentic, între
două generații, purtat de protagonistul narator cu
Mentzel: „– Vă credeţi deştepţi! a răcnit la mine. Vă
umblă mintea numai la prostii! Nişte coate goale, nu
ştiţi decât să vă văicăriţi şi să aruncaţi cu noroi. Nu
sunteţi în stare de nimic, n-aţi construit un pod, n-aţi
făcut niciun baraj de acumulare, ba le-aţi împotmolit şi
pe alea care erau, n-aţi construit o rafinărie, o uzină,
numai vorbe. Îmi zici mie că comunismul n-a existat.
Dacă n-ar fi existat comunismul, aţi fi murit de foame,
eraţi acum nimenea-n drum, puturoşilor! /[...] Cine-ţi
dă dreptul, trântore? a încercat domnul Mentzel să
strige, dar din gura înecată în salivă îi ieşea doar o bol-
boroseală gâfâită. Nici nu erai născut pe vremea aia./ –
Păi, tocmai asta îmi dă dreptul! i-am întors-o./ – Ce
drept e ăsta?/– Dreptul la succesiune, am replicat. Eu
sunt unul dintre moştenitori. E o moştenire cu de-a sila,
înţelegi, nu vreau să fiu moştenitor cu de-a sila, nu
vreau să plătesc taxa de succesiune” (p. 290-291).
Faptul că protagonistul îi provoacă, indirect, moartea

acestui inflexibil apărător al comunismului, în numele
căruia și ucisese, este sugestiv pentru lipsa de parti-
pris-uri generaționiste ale romancierului.

În ciuda aparențelor, cărora le cade victimă
Alexandru Oravițan, mesajul romanului Patimile după
Gödel este unul profund uman. Ciprian Poenaru tocmai
aceasta încearcă să facă: să se mântuie. Lui i se întâmplă
o serie de revelații care aduc cu ele sentimentul de
compasiune și de iubire față de semeni. Iar aceasta în
condițiile în care, la începutul romanului, îl vedem că
este amoral, dacă nu cumva chiar cinic în gândurile și în
manifestările sale. El se simte dominator peste
cyberspațiu, nutrind impresia că este în capabil de a
stăpâni toată lumea. Ba se simte apt să se confrunte și
cu divinitatea, grație (nu am găsit alt cuvânt) forței sale
interioare. Inițial, el are trufia de a crede că nu este
necesar ca mântuirea să vină din partea unui Dumnezeu
etern, deoarece aceasta ar însemna un semn de
slăbiciune omenească. Un Dumnezeu care moare ar
lăsa, în concepția sa, puterea umană să se manifeste în
toată măreția ei. În finalul romanului, într-un anume fel,
omenirea reface drumul începutului, odată cu exodul
din sclavie către libertate. Ieşirea avatarilor virtuali –
grație stării de vis sau de halucinație acuzată de
protagonist – din ecranul computerului şi
resuscitarea/învierea lor prin metamorfozarea pixelilor
în carne este întreprinsă în vederea unei posibile
Judecăți de Apoi sui-generis. Pentru a întări ultimele
spuse aici, pot aduce în sprijin cele afirmate de Gabriela
Gheorghișor în cronica sa la carte (Un Dionis al erei
digitale, în „Ramuri”, nr. 2/2021).

Pe lângă surprinderea în roman a trăsăturilor noii
generații – descriere cu care Alexandru Oravițan nu este
de acord –, există multă autenticitate în episoadele
despre generația căreia îi aparține chiar romancierul. În
măsura în care mărturia mea ar putea constitui o
garanție, declar că și eu fac parte din aceeași generație.
Însă, deși acțiunea romanului este plasată în
contemporaneitate, nu îndrăznesc să spun că nu
recunosc cele spuse (nu întotdeauna la modul flatant)
despre generația căreia îi aparțin. Or, criticul timișorean
declară ritos la sfârșitul comentariului despre carte:
„Categoric, nu este romanul generației mele”. Pentru a
face oricine o asemenea afirmație, ar trebui să fie
recunoscut în această poziție de lider măcar din partea
congenerilor și nu știu dacă Alexandru Oravițan se
bucură de acest statut. Cât de modest spunea Mircea
Eliade (lider incontestabil al generației interbelice), în
cadrul unui interviu din 1967: „Fac parte din generația
cea mai norocoasă pe care a cunoscut-o până acum
istoria României. [...] Am avut o libertate care se
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cucerise cu foarte mult sânge și cu foarte multe
renunțări”!

Patimile după Gödel este romanul tinerei generații,
așa cum este și al generației din care face parte Varujan
Vosganian. Chiar dacă protagonistul și prietenii săi
aparțin generației născute după 1990, ei repetă, într-un
fel sau altul, destinul generațiilor anterioare, deoarece
„Istoria e ca un coral de Bach, nu ca râul lui Heraclit.
Curge, dar nu se schimbă” (p. 52). În fapt, cu toții
aparținem generațiilor postbelice, acum când „e bietul
eu sub noi”, după cum afirmă un filosof care s-a
recunoscut ca făcând parte din generația lui Mircea
Eliade: „Cum să ne închipuim o cultură completă, fără
manifestările distincte ale pronumelor personale?
Toată istoria este plină de zarva şi gâlceava pronu-
melor – al căror cortegiu îl conduce, îndrăcit cum este,
chiar dacă firav, pronumele la persoana întâi singular.
Până să facă pace cu lumea, persoana lui «eu» se bate
cu toate celelalte pronume: se bate drept eu ce înfruntă
pe tu, drept eu şi el, eu şi voi, eu şi ei, însufleţindu-le pe
toate; iar cu «noi» s-ar bate tot timpul, dacă n-ar simţi
că are, cu acesta, altă intimitate şi că vrând-nevrând
trebuie să iasă din rebeliunea sa ca eu, tocmai prin noi,
mijlocită căruia se va împăca în sfârşit cu lumea. [...]
Ce frumoasă ar fi abia astăzi, după colectivisme,
regăsirea persoanei, adică a eului neînfrăţit şi purtător
de noi, în locul eului gol-goluţ” (Constantin Noica,
Modelul cultural european, Editura Humanitas, 1993, p.
84-86).

Citez, pentru ultima dată, două fraze scrise de
comentatorul timișorean: „Atunci când autorul încearcă
să reproducă conversațiile de pe rețelele de socializare,
din aplicațiile de mesagerie instantanee sau chiar din
ocazionalele întâlniri dintre protagoniști, răzbate
artificialul frapant, sesizabil mai ales de către cititorii
din tinerele generații, versați în idiolectul specific noilor
medii de comunicare. Mai mult, simpla utilizare a mult-
prea-abuzatului «gen» și brevitatea replicilor nu asigură
autenticitatea acestor tranzacții informaționale”. Dacă
tinerele generații sunt atât de versate în acest idiolect
specific și folosesc o brevitate a replicilor în timpul
diferitelor „tranzacții informaționale” (se pare că pentru
Alexandru Oravițan orice informație este prilej de
tranzacție, deoarece știm că astăzi totul costă), atunci
cum rămâne cu clișeul de care este acuzat Varujan
Vosganian că existența le este dominată de rețele de
socializare, de simplificarea excesivă a limbajului? 

Aș spune că dialogul dintre Ciprian și Amalia este
destul de coerent și de elevat, ba chiar hipnotico-poetic
(să nu uităm că Amalia este schizofrenă), față de felul
cum se comunică astăzi pe rețelele de socializare. Citez

două schimburi de mesaje: „– Ce faci?/– Trăiesc
aceeași zi. În fiecare zi. /[...] Mă uit la un film cu mine.
Dar nu ştiu cine joacă rolul meu./– Mai sunt şi alţi
spectatori?/– Toţi din jur se uită la filmul ăsta. Nu se
întâmplă nimic. Se plictisesc. Dar tot se uită” (p. 148-
149). Apoi: „– Ce mai faci, Amelia?/– Vorbesc cu tine.
Nu prea am ocazia. E ceva, nu?/– Și ce-mi spui?/– Când
o să ne întâlnim?/– Când o să fim doar noi doi” (p.
151). Este cu totul autentică și o altă scenă, de... gen,
din roman. Acolo, un băiat și o fată, în timpul unei
întâlniri, comunică prin intermediul SMS-urilor și își
iau rămas bun pe aceeași cale a undelor, uitând că, de
fapt, se aflau unul lângă altul. „Artificialul frapant” nu
se degajă nici din următoarea secvență narativă: „M-am
uitat în jur, n-am găsit pe nimeni să-mi întoarcă
privirea, telefoanele mobile captau atenţia tuturor.
Parcă am fi fost într-un centru de telecomunicaţii” (p.
334).

Cât despre „simpla utilizare a mult-prea-abuzatului
«gen»”, aceasta este aproape inexistentă în conversațiile
personajelor. Îi mulțumesc, iată!, calculatorului (dacă
este greșită numărarea, pe el dau vina) că m-a ajutat să
număr foarte rapid și că am dat de cuvântul „gen” de
patru ori pe parcursul a aproape 400 de pagini. Trebuie
să recunoaștem că procentajul nu este deloc
convingător, dacă ne gândim la frecvența cu care se
folosește din partea tinerei generații respectivul cuvânt. 

În loc de orice încheiere, reproduc frazele puse pe
coperta a patra a romanului, care sunt scrise, probabil,
de autorul însuși, așa cum se obișnuiește. Le citez atât
pentru că sunt întru totul de acord cu ele, cât și pentru
faptul că ar putea reprezenta pentru oricine un bun ghid
de lectură... completă, „gen”: „Patimile după Gödel este
povestea generației tinere, a copiilor născuți după
Revoluția din 1989 și crescuți în era digitală, într-o
societate care se amăgește cu iluzia că a învins
comunismul, dar riscă să fie învinsă de postcomunism.
Ei trebuie să aleagă între avantajele și neajunsurile
comunicării prin internet și-și fac, cu greu, drum printre
traumele nelecuite ale societății românești. Este o
confruntare între om și computer, între conștiința
umană, cu istoria ideilor de la presocratici până la Kurt
Gödel și Stephen Hawking, cu preceptele și
frământările de natură morală, și memoria
computerului, care nu face deosebirea între bine și rău,
ci numai între adevărat și fals, un implacabil șir de
combinații între zero și unu. După lectura cărții,
cititorului îi rămâne să decidă cine este învingătorul
acestei noi damnațiuni a lui Faust”. 
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Biografii lui Călinescu au observat că, spre
deosebire de Maiorescu sau de E. Lovinescu, care
studiaseră în tinerețe în Occident, „divinul critic”
și-a trecut doctoratul în Litere destul de târziu,
aproape de 40 de ani, tardiva sa reușită
profesională făcându-l să aibă un evident complex
de inferioritate, convertit în credința superiorității
sale în plan creator. În cunoscuta biografie pe care
i-a consacrat-o, Ion Bălu atrăgea atenția asupra
efortului supraomenesc depus de Călinescu de-a
lungul vieții pentru a învăța germana, în care va fi
ajuns la un moment dat să citească, cu ajutorul
unor vocabulare de uz personal (aflăm din
biografia citată), deși în afară de italiană, franceză
și spaniolă nu pare să fi avut cunoștințe temeinice
în alte limbi. Dintre limbile vechi, latina i-a fost
mai accesibilă (traduce cu oarecare har din
Horațiu, poetul preferat) decât elina, activitatea sa
de paleograf la Arhivele Statului familiarizându-l,
desigur, și cu slavona. Dar poliglot, ca Hasdeu,
Odobescu sau Iorga, Călinescu n-a izbutit să
ajungă, cu toate eforturile sale de lectură
sistematică și exhaustivă. I-a fost dat să
suplinească toate aceste carențe printr-o uimitoare
capacitate de a surprinde esențialul și de a-l
exprima memorabil, în fraze și propoziții
sentențioase, de inconfundabilă expresivitate.
Chiar dacă, de fapt, nici italiana lui nu era
excelentă, de vreme ce nu a reușit decât cu mari
chinuri să traducă Un uomo finito, celebra carte a
lui Giovanni Papini, nemaiaventurându-se
niciodată într-o astfel de aventură riscantă,
Călinescu a nutrit aspirațiile cognitive ale unui
uomo universale, la fel ca marii cărturari ai
Renașterii. Privat de luxul de a avea acces în anii

copilăriei și ai adolescenței la o bibliotecă
serioasă, Călinescu va fi cuprins ulterior de
o neobișnuită febră achizitivă, de pătimaș
colecționar, ce-și va pune amprenta asupra
întregii sale creații, pe care și-a conceput-o
la proporții monumentale. Dar
„monumentul” călinescian nu e modelat de
spiritul auster al clasicității, cum îi plăcea
criticului să spună, impresia frapantă pe
care o lasă opera sa fiind aceea a unei
aglutinări impresionante de lucruri mărunte,
portrete și anecdote savuroase, inserate pe o uriașă
canava narativă, de Halima.

Din paginile sale confesive răzbate invidia față
de intelectualii cu sânge albastru, ca Mihai Ralea,
care-și permit luxul de a ține servitori și de a se
trezi la amiază, spre indignarea vizitatorului zorit,
ce descoperă că volumul dăruit inteligentului dar
leneșului amic, posesor al unei biblioteci colosale,
rămăsese cu paginile netăiate. De pe urma vizitei
făcute lui Alexandru Rosetti, editorul și
protectorul său, criticul reține stilul de sobră
eleganță a locuinței, pe care va încerca el însuși
să-l imite mai târziu: „Oglinda de Veneția,
litografiile Daumier, sufrageria cu japonezeriile,
biblioteca de clerc, savant luminată în tonuri
autumnale, la care contribuie fotoliile galbene,
dormitorul de rips, loc de odihnă între două
călătorii livrești, mi-au lăsat o impresie neștearsă.
E interiorul potrivit personalității dumitale:
discret, de un bun gust desăvârșit, cu nimic șocant
de om nou” (Corespondența lui G. Călinescu cu
Al. Rosetti. 1935-1951, ediție îngrijită, cu prefață,
note și indice de Al. Rosetti, cu o postfață de
Vasile Nicolescu, Editura Eminescu, 1977, p.
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165). Din astfel de amănunte, se conturează
portretul unui erou de tip balzacian, care vrea să
câștige gloria nu doar de dragul ei, ci cu scopul de
a pătrunde în lumea bună și de a trăi pe picior
mare, cu bucuria satisfacerii oricărui capriciu,
oricât de mărunt. Pentru că, asemeni lui Balzac,
care nu făcea un secret din faptul că scrie pentru
bani, Călinescu a fost un însetat de toate plăcerile
vieții, inclusiv de cele mai frivole. Iar setea de
viață se va fi exprimat, la el, și prin dorința de a
avea cât mai mult, de a poseda totul.

Într-o savuroasă tabletă în care răstoarnă
prejudecata opoziției dintre viață și cărți (Cărțile,
pp. 596-599: G. Călinescu, Publicistică, vol. V
(1940-1946), Ediția coordonată de Nicolae Mecu,
Academia Română, Fundația Națională pentru
Știință și Artă, București, 2008), Călinescu
definește lectura drept „un mijloc de intensificare
a vieții și un mijloc de obiectivare, de spargere a
granițelor experienței individuale și asimilare a
experienței colective în timp și spațiu”. Cititorul
de cărți are ca atare acces la o experiență de viață
mai complexă, străină omului comun, care pune
cartea în cui odată ce și-a făcut un rost. „– Tot mai
înveți, maică?” – pretinde criticul că l-ar fi întrebat
la un moment dat gazda sa, femeie în vârstă, care
nu putea pricepe zelul livresc al tânărului ei
chiriaș. Un intelectual autentic citește însă mereu,
toată viața, raportându-se la carte ca la un mijloc
de cunoaștere și de „intensificare a vieții”, cum
spune Călinescu, într-o formulare împrumutată
parcă tinerilor săi colegi de generație din gruparea
de la „Criterion”. 

Sunt însă lecturi și lecturi, modul în care citim
fiind un revelator al personalității fiecăruia dintre
noi, din care se deduce o anumită conduită
estetică. Călinescu inventaria amuzat tipurile
posibile de cititori, de la omul simplu ce se
raportează mistic la carte, pe care nu o deschide
decât la momente festive, ca într-un ritual, la
„pasionatul de o problemă” sau la cititorul ce
păcătuiește prin abuz de lectură. „A citi prea mult
e un abuz, un semn prea adesea de
neintelectualitate” – afirmă criticul, punând pe
seama autodidactului lectura aceasta excesivă și
dezordonată, vădind o curiozitate insațiabilă,

niciodată satisfăcută: „Abia sfârșesc o carte și o
aruncă și trec la alta, absorbiți de faptul divers
însuși, fără vreo preocupare de om sau de
personalitatea autorului pe care nici nu-l țin
minte.” (Ce este un autodidact, pp. 620-623. Luna
Cărții, G. Călinescu, Publicistică, vol. VII, 1948-
1955, Ediție coordonată de Nicolae Mecu,
Academia Română, Fundația Națională pentru
Știință și Artă, București, 2009,  pp. 1075-1080).
Dar dacă ar exista și preocuparea pentru omul care
a scris cartea, atunci autodidactul ar deveni un
personaj stimabil, pasiunea sa pentru o cunoaștere
cât mai detaliată a lumii fiind de preferat, în opinia
umanistului Călinescu, calculului rece și limitat al
specialistului. Or, oamenii cu adevărat mari ar
trebui să depășească orizontul îngust al
specializării și să îndrăznească a fi și autodidacți –
ca Goethe, de pildă, care cuteza să combată pe
Newton fără a avea nicio clipă sentimentul că
demersul său ar fi nelegitim. 

Cititul fără scop și fără măsură va fi totuși
sancționat de Călinescu în repetate rânduri, ca
semn de sterilitate sau de neintelectualitate, deși
criticul consideră că în evoluția oricărui spirit
trebuie să existe o etapă preliminară, în care
dragostea pentru carte să se manifeste și în acest
fel mai epicureu și frivol, într-o manieră în care
bibliofilul și autodidactul își dau mâna pentru a
celebra, dacă putem spune așa, preliminariile
specializării și ale creației autentice. Nu
întâmplător, în descrierea evoluției marilor
scriitori, Călinescu sesizează frecvent importanța
unui moment de cotitură în care se produce
„sistematizarea inspirației” și, odată cu ea, saltul
de la imitație și clișeu la originalitate. Criticul
recunoaște a fi trecut el însuși printr-o fază
epigonică, autodidactă și bibliofilă, pe care ar fi
lăsat-o definitiv în urmă, odată cu tinerețea. În
realitate, la Călinescu persistă în întreaga sa viață
(și operă) o astfel de prețuire a cărții ca obiect,
caracteristică bibliofililor, criticul afirmând cu
dreptate că „bibliofilia trebuie să intre, într-o
măsură oarecare, în orice contact superior cu
cartea”. Ceea ce înseamnă că între forma și
conținutul unei cărți există o legătură similară
celei dintre chipul și sufletul omului, cele două
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entități neputând fi disociate, în viziunea lui
Călinescu, fără pagubă. Așa se explică, printre
altele,  insistența criticului de a edita Istoria
literaturii române de la origini până în prezent pe
hârtie de lux și cu un bogat suport imagistic, în
ideea că lectura unui astfel de text trebuie să
angajeze nu doar intelectul, ci și sensibilitatea,
prin aportul mai multor simțuri. 

Cu această observație, atingem un alt punct
important al reflecției călinesciene, în care cartea
e văzută ca oglindă a vieții și a personalității
autorului, autorul fiind la rândul său privit în
cadrul unei comunități, ca membru al unei familii
mai mari. Dacă cititorul de cărți e autodidactul,
căruia îi este indiferent numele autorului de pe
copertă, Călinescu își revendică sieși postura
privilegiată de cititor de autori și de literaturi,
capabil să descifreze harta creativității umane,
fără a se împiedica în detalii de prisos. Disocierea
vieții de operă este sancționată în acest fel din
perspectiva unei concepții umaniste și
enciclopediste totodată despre literatură, prin care
este sancționată ideea modernă de specializare. La
fel de reprobabilă ca lectura „specialistului” i se
pare lui Călinescu perspectiva unei ierarhii
estetice stricte, care să privilegieze doar câteva
titluri, considerate esențiale. Avea dreptate criticul
să ironizeze pe cei dispuși să aleagă un număr
oarecare de cărți în vederea unui prezumtiv exil pe
o insulă. „Ori 12 cărți ori niciuna e totuna”, afirmă
cu dreptate criticul, pentru a adăuga:
„Adevăratului iubitor de cărți îi trebuie siguranța
că, citind, va găsi tot ce-i trebuie. Mie-mi trebuie
toată Biblioteca Academiei, chiar dacă n-aș
consulta-o toată, și biblioteca arsă din
Alexandria”. Setea de viață se convertește așadar,
de la un punct încolo, în sete de cunoaștere, într-o
manieră care celebrează de fapt perfecta lor
suprapunere. Din acest motiv, cartea e comparată
la un moment dat cu pâinea și vinul: „[...] mănânc
cărți, adică vreau să spun conținutul lor. Vreau vin
bun în pahare de Baccarat, dar când n-am
Baccarat, același vin îl beau și din ulcică”.

Din câte mi-am dat seama, există două tipuri
de atitudini față de carte persiflate de Călinescu,
pe temeiul asimilării lor cu lenea și cu sterilitatea:

cea a bibliofilului, ce se raportează la carte numai
sub aspect formal, ca la un obiect (în aceeași
categorie intră și tipul cititorului mistic), cu formă
dar fără conținut; și cea a specialistului/
autodidactului/ pasionatului de o problemă, care
nu vede în carte decât un conținut fără formă. În
viziunea criticului, cititorul ideal pare să fie cel ce
izbutește să conjuge armonios conținutul și forma
cărților, cărțile fiind de fapt autorii din ele, priviți
ca oameni vii. Ca atare, diferența dintre un simplu
depozit de cărți și o bibliotecă este evidentă,
Călinescu atrăgând atenția asupra organicității
celei din urmă: „A citi o carte de ici și una de
dincolo și a-ți face o astfel de bibliotecă hibridă
înseamnă a aduna un deget de la unul cu un femur
de la altul, un dinte cu o unghie. Un schelet întreg
nu vei avea niciodată”. Într-o tabletă amuzantă din
anii 50, în care își reciclează un text mai vechi, din
interbelic, criticul descrie vizita unei doamne
avide de noutăți literare în biblioteca sa:  „-Ah! Se
impacienta ea – Chateaubriand, V. Hugo, citit;
Balzac, citit; Stendhal, citit; Flaubert, Maupassant,
citit; Zola, frații Goncourt, citit; Alphonse Daudet,
citit; Bourget, Anatole France, citit; Dickens, citit;
Tolstoi, Dostoievski, citit. N-ai nimic nou! Vai,
cum mă plictisesc! - Citește-le din nou, o sfătuiam
eu – și vei afla mereu ceva nou”. (Luna Cărții, G.
Călinescu, Publicistică, vol. VII, 1948-1955,
Ediție coordonată de Nicolae Mecu, Academia
Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă,
București, 2009,  pp. 1075-1080.)

Preluând sugestia călinesciană, vom spune că
orice bibliotecă trebuie să fie un mic panteon, în
care să regăsim cu ușurință scheletele marilor
scriitori, fără intruziuni de prisos. O bibliotecă
ideală trebuie să conțină de fapt doar cărțile
esențiale, și anume clasicii, de la care pornind se
pot imagina, desigur, extensiuni infinite. Selecția
și ordinea sunt însă esențiale, ca în arhitectura de
tip neoclasic și monumental a lui Ioanide, alter-
ego-ul călinescian din romanele târzii ale
criticului. 
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Masa de sărbătoare (Editura Cartea
Românească, București, 2020) de Irina Nechit este
unul dintre cele mai bune volume de poezie care,
văzînd lumina tiparului în plină pandemie, nu s-au
bucurat de suficientă atenție critică. El ar fi trebuit,
oricum, să fie salutat ca un eveniment editorial, fie
și pentru faptul că, la zece ani de la apariția
precedentului op de versuri, Copilul din mașina
galbenă (Editura Cartier, Chișinău, 2010), pare a
marca reîntoarcerea decisă a scriitoarei basarabence
– estimp, validată și ca un excelent dramaturg și
jurnalist cultural de succes – la poezia care, din
punctul meu de vedere, constituie adevărata sa
natură scripturală. În plus, de faptul că în toată
această perioadă Irina Nechit a continuat să scrie și
poezie, ba încă una de cea mai bună calitate estetică
și de o combustie existențială autentică, ne convinge
pe deplin selecția exigentă din volumul de faţă,
grupat în trei cicluri, „Adorm ușor”, „Ceea ce nu ți-
am spus” și „Fragmente cu nuferi”.

În ciuda unor mici diferențe, sugerate prin indicii
paratextuali ce delimitează vectorul tematic
fundamental și anunță preferința pentru anumite
variabile formale, toate cele trei secțiuni ale cărții
reţin atenția printr-o a(l)atitudine poietică și etică
unitară, de o pregnanță indubitabilă și o frumusețe
deopotrivă aspră și rafinată. La o primă lectură, ce-i
drept, este vizibilă îndeosebi senzorialitatea
uluitoare a  viziunilor și dicțiunii specifice acestei
scriitoare care, spre deosebire de mulți dintre
congenerii ispitiți de módele trans- și postumaniste,
se întoarce, decis, înspre poeticile grefate pe o
conștiință acută a relațiilor profunde dintre trup și
materialitatea grea a universului. Din aproape orice
desfășurare lirică inclusă în Masa de sărbătoare se
pot extrage fragmente întru totul remarcabile din
ceea ce s-ar putea numi o poezie densă a materiei
(desigur, atent resemantizate), a întinderilor telurice

și acvatice, a spațiilor prioritar cîmpenești, care
permit ființei nu numai o recalibrare a sinelui, ci și
acea  fuziune identitară cu adevărat necesară
propriei contopiri cu Ființa. Selectez, spre ilustrare,
cîteva strofe din poemul inaugural, Cercul de apă:
„Cu vîrfurile picioarelor/ împingem nisipul de pe
fundul mării,/ vedem pești prin apă/, ne vedem
genunchii,/ unghiile noastre trec prin oglinzi fluide,/
genele ridică spre cer/ cristale de sare// Ieri valurile
se prăbușeau peste noi,/ voiau să ne arunce pe mal,/
să ne fărîme țestele de pietre,/ azi lumina s-a întins
pe suprafața apei,/ marea netedă/ parcă e cuprinsă de
uitare// (...)// Cu bărbia ridicată deasupra apei,/
privim atent sub noi/– au venit,/ și ei au venit –/ tații
noștri/ și tații taților noștri,/ mamele noastre/ și
mamele mamelor noastre/, au înotat pînă aici/ sute și
mii de mile,/ au înotat pe sub ape grele// (...)// Jucăm
într-o horă tot mai mare,/ mai înspumată,/ sărim, ne
stropim, țipăm,/ speriem pescărușii,/ împrăștiem
bancurile de pești,/ cine știe dacă vom mai veni și la
anul,/ cine știe dacă ne vom mai întîlni,/ poate e
ultima dată cînd ne ținem de mîini,/ poate e ultima
dată cînd ne bălăcim în mare.” Emblematic este și
un text sugestiv numit Acolo-dincolo, configurat ca
un (fals) pastel văratic, pe fundalul căruia anumite
linii de demarcație sibilinică activează pulsiuni și
nostalgii tulburătoare: „Vara fierbe în cotloane/ se
tîrăște împreună cu viperele/ galopează pe pajiști
plesnind crupele cailor/ vara e acolo/ în coardele
vocale ale bebelușului/ în vîrtejul roșu din mijlocul
trandafirului/ în abdomenul tărcat al viespii,/ vara e
dincolo/ de zidul cu milioane de fisuri/ digul
cedează/ rîul se revarsă/ vara vara unde-i vara se
freacă de picioarele greierilor/ se zbate în gușa
pelicanului/ gîlgîie în gîtlejul privighetorii/ se
gudură pe lîngă mine/ îmi linge pulpele/ apoi se
îndepărtează se ascunde și nu mai știu/ unde-i vara
mea pe care am supt-o cu laptele mamei/ tot mai
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puține răsărituri îmi curg prin sînge/ tot mai puține
celule din carnea mea/ au cîte un soare în loc de
nucleu/ tot mai puțini fluturi vin să-și ardă aripile/
ademeniți de strălucirea ochilor mei”

Cum se vede și de aici, adevăratul centru de
interes liric al Irinei Nechit nu este însă mitologia
rurală în sine. Dincolo de reverberațiile unei naturi
percepute drept taumaturgice, se pot auzi, fără
excepție, inflexiunile unei voci poetice sigure,
mature, dornice să capteze, prin propriul timbru, și
sonurile celor aflați într-un Acolo-dincolo pe care
discursul poetic rîvnește (și, poate, are
responsabilitatea de) a-l materializa. Din
perspectiva ei, procesul (re)configurării adevăratei
interiorități poetice nu presupune nici detașarea
totală ori înstrăinarea de uman, nici imersiunea în
medii aseptice – deși, cum am arătat mai sus,
numeroase secvențe desfășurări poematice par a
descrie, dimpotrivă, elanurile vitaliste ale unui trup
atras, misterios, de acele spații ale iluminării pe care
le aproximează, bunăoară, „livada de pruni,/ (...)/
casele,/ drumurile desfundate, turmele de oi și mieii
abia fătați” (Mărgăritare) ori izvorul care „gîlgîie
prin iarbă,/ un izvor adevărat/ .../ clipocitul acesta,/
limpezimea șerpuind prin iarbă,/ șuvițele de apă
lustruind pietrele/ adormite între flori” (Defileu).
Acest proces – metonimic reprezentat, în mai multe
rînduri, ca o transgresiune plină de sens –  înseamnă
însă, în mod obligatoriu, recuperarea, prin
anamneză, a anotimpurilor aurorale ale ființei, a
mitologiei pline de farmec specifice fiecărei vîrste,
dar și, odată cu/ prin intermediul acestora, a figurilor
de o însemnătate fundamentală, deopotrivă pentru
trecutul personal, cel familial și cel comunitar. În
diorama amintirii, o poziţie centrală este ocupată de
figurile părinţilor, a căror gestualitate aproape
hieratică actualizează și ceremonialurile diurne
vitale pentru familie, și riturile de trecere cu o miză
etno-identitară majoră. Pe deplin elocvent, din
această perspectivă, este minunatul poem intitulat
Grădina scufundată, pe care îl voi reproduce în
întregime: „Plecaseră cu toții să nu vadă/ cum se
umple valea,/ grădini, garduri de piatră/ se
scufundau încet,/ pluteau pe apă mere și prăsade,/
cuiburi de păsări, paie, crengi, petale/ de floarea-
soarelui,/ prin uși deschise apa a intrat în case,/ au
dispărut pereți, acoperișuri,/ șuvoaie au pătruns și în
biserică,/ apa urcînd spre sfinții desenați/ spălîndu-

le picioarele/ spălînd culorile veșmintelor și
ochilor,/ cupola nu se mai vedea din apă/ cînd mama
s-a uitat în urmă/ și n-a văzut nimic,/ tot satul ei a
dispărut de parcă nici n-a fost vreodată,/ garduri de
piatră, ulițe, fîntîni, livezi,/ biserica și clopotele au
rămas/ pe fundul rezervorului de apă/ și cimitirul a
rămas sub apă,/ îmi spune mama încordîndu-și gîtul/
de parcă-i vin șuvoaie sub bărbie/ ea străduindu-se
din răsputeri/ să-și țină la suprafață capul,/ de n-ar fi
fost atuncea construit/ barajul de pe Nistru,/ de nu
făceau hidrocentrala,/ ar fi rămas în satul ei,/ n-ar fi
plecat printre străini,/ nu mă nășteam nici eu,/ dar m-
am născut/și stăm cu mama în grădină/ uitîndu-ne la
un prăsad ce înflorește prima dată,/ îi spun că peste
cîțiva ani o să mîncăm prăsade,/ capul îi tremură,
cuvinte nu mai are/ încetul cu încetul se scufundă,/
c-un fir de glas mă cheamă de sub apă: e-e-e-e-e-i”.

Spre deosebire de mulţi alţi poeţi de azi, care își
provoacă, forţat și cu atît mai neconvingător, o
anamneză încrîncenată ori de tot scrîșnită numai
pentru a o transforma în rechizitoriu al prezentului,
Irina Nechit practică un demers recuperator
alimentat în primul rînd de convingeri de o rară
claritate etică și existenţială. Graţie acestora din
urmă, actualizarea elementelor de mitologie
personală sau de recuzită patrimonială nu înseamnă
nici exorcizare a demonilor interiori, nici terapie
anti-traumatică, ci se întoarce într-un minunat
exerciţiu de înseninare fiinţială și poetică.
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Episoadele istorice traversate de cultura
românească a secolului  al XIX-lea, compuse din
deceniile ce au precedat, prefigurat și circumscris
mișcările revoluționare din anul 1848, se plasează
sub stindardul mesianismului cultural grandilocvent,
naționalismului și influențelor covârșitoare venite
dinspre marile repere culturale, fapt ce șlefuiește
anumite tipare de sistematizare a ideilor înnoitoare
aplicate sistemului cultural și civilizațional
românesc. Pașoptismul, perioadă de răscruce sub
aspect politic, ideologic și social, marcată totodată de
o extraordinară efervescență artistică și spirituală, a
oferit acel imbold literar de care o cultură violent
încercată de șirul evenimentelor istorice avea aprigă
nevoie. Cristalizată sistemic în jurul unui proiect
complex dedicat literaturii secolului „primăverii
popoarelor”, recentul volum semnat de Eugen
Simion, Secolul al XIX-lea în doi mesianici chibzuiți
și un vizionar mistic (Cartea Românească
Educațional, Iași, 2020), propune o recuperare a unei
tradiții de gândire volatilizate de-a lungul timpului
prin mutațiile fenomenelor culturale, alegând să
ilustreze ideile romantice care au modelat fizionomia
națiunii române prin figurile a trei dintre promotorii
unionismului românesc, Mihail Kogălniceanu, Ion
Ghica și Nicolae Bălcescu. 

Cunoscuților scriitori, istorici și memorialiști ce
au activat atât în sfera literaturii de idei, cât și a
filosofiei politice, abili exploratori ai moralismului,
Eugen Simion le dedică un strălucit demers de
istoriografie literară. Principiul organicității
ideologice, valoarea și consisența artistic-literară a
scrierilor lor sau literaritatea compun bastionul
judecății estetice a miturilor, temelor predilecte,
idealurilor, fantasmelor, anxietăților și a înfățișărilor
constructelor ideatice ale naționalismului românesc.
Acești pașoptiști revoluționari prin vocație au în
comun mobilitatea spiritului creator de cultură,
inteligența politică, pasiune patriotismului și
artistocratismul educației enciclopedice, adunate sub

incidența reperului inconturnabil al ideologiei
romantice. Volumul se coagulează în jurul a trei
micromonografii cuprinzătoare prin anvergură și prin
ineditul corelațiilor culturale și al ideilor vehiculate.
Acestea mici monografii compacte vizează
itinerariile biografice, intelectuale, morale și literare
ale lui Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu și Ion
Ghica, iar epica ideologică din scrierile lor este
filtrată cu ajutorul unui redutabil arsenal
metodologic, ce se conjugă cu procedeele deductive,
analogice, cu comentariul fenomenelor culturale,
reușind să armonizeze mărcile textuale cu contextul
care le-a generat. Coregrafia generală a fenomenelor
literare scrutate se fundamentează pe afinitățile
tematice menite să amplifice vocea conștiințelor
literare ale celor trei corifei ai mesianismului
patriotic. Arhitectura cărții reliefează sistemicitatea
reflecțiilor teoretice ale academicianului, zugrăvind
cu acribie climatul intelectual al veacului, o altă
dovadă că Eugen Simion își rezervă suficiente
precauții metodologice pentru a-și dirija actul
hermeneutic cu binecunoascuta exactitate științifică.

Cel dintâi capitol este dedicat Spiritului veacului
și radiografiază principalii piloni tematici ai secolului
romantic. Demersul erudit de devoalare a
mecanismelor culturale din spatele arhitecturilor
literare pornește de la prezentarea propriului inventar
teoretic și a principalelor concepte pe care se
fundamentează amplul exercițiu de arheologie
culturală. Rigoarea documentară se exercită mai ales
în cartografierile minuțioase ale spiritului veacului și
a rețelelor literare care i-au șlefuit chipul proteiform.
Incursiunile tenace în țesătura miturilor ce stau la
baza ideologiei romantice a avântului mesianic (mitul
națiunii, al progresului, al istoriei), precum și
reflectările literare ale mutațiilor metafice și sociale
circumscriu cu acuratețe climatul european ce avea să
faciliteze formarea intelectuală a generației
pașoptiste. Suflul veacului modern va pendula,
așadar, după cum demonstrează Eugen Simion, între
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moștenirea Revoluției Franceze, miturile
modelatoare, spiritul voiajor și călătoria romantică ce
prefațează diversificare genurilor scriiturii confesive,
laolaltă cu ascensiunea politicii și cu hegemonia
istoriografiei ca filosofie și morală a istoriei.
Fenomenul va căpăta amploare și în spațiul
românesc, unde începeau să se reediteze scrierile
cronicarilor, iar pentru marile idealuri patriotice se
căutau baze documentare verificabile, fapt ce a dus și
la consolidarea istoriei ca știință, ajutată de
contribuțiile erudite ale lui Mihail Kogălniceanu și
Nicolae Bălcescu. Primul publicase în 1837 o amplă
lucrare, Histoire de la Valachie, de la Moldavie et des
Valaques transdanubiens, a ținut răsunătoarea
prelegere Cuvînt pentru deschiderea cursului de
istorie națională în Academia Mihăileană și edita, în
1841 și 1845, Arhiva românească, a cărei apariție se
justifica prin nevoia de a populariza documente „ce-
ar putea desluși istoria românească și starea lucrurilor
vechi”. Tonul emfatic al apelului direct la simțirile
patriotice, la dorința de progres și solidaritate
națională augumentează rolului cunoașterii istoriei,
văzută ca imbold al trezirii conștiinței țării și
redobândire a libertății, independenței și suveranității
statelor românești. 

Placa turnantă a romantismului european obține,
tocmai în perioada sa de avânt, universalitatea ce nu
mai putea fi limitată de axele cronologice ale
evoluției domeniului artistic ori social deoarece
devenea expresia clară a unei atitudini estetice
încărcate de lirism și de patos, de intenții progresiste
și de imersiuni mesianice profilate în destine
exemplare. Influența covârșitoare pe care o capătă în
epocă politica este surprinsă de academician în toată
flexibilitatea și cursivitatea sa legitimatoare:
„Politica devine, în ambele situații, un spirit și un
instrument de schimbare sau de refuz al ordinii
sociale. Un mit al omului care mizează pe progres.
Adorat sau detestat, în egală măsură, politicul
provoacă, de regulă, mari tulburări în toate sferele
sociale și spirituale. Chiar dacă valorile artei nu
depind de ideologie, politică etc., ideologicul și
politicul definesc și, de multe ori, determină viața din
jurul artei” (p. 48). Tectonica ideologiei în plină
epocă romantică avea să acapareze, prin sugestivitate
și patos discursiv, atmosfera din jurul mișcării
artistice.

În capitolul dedicat formării generației
revoluționarilor români, Fiziologia unei generațiiși

miturile sale, Eugen Simion formulează una dintre
întrebările capitale la care va încerca să răspundă în
volumul său: „Care sunt ideile, fantasmele,
convingerile, miturile ce pun în mișcare gândirea și
imaginația tinerilor intelectuali români în «magnifica
epocă» pe care o reclamă Victor Hugo?” (p. 53).
Lupta împotriva maladiilor sociale și culturale
aglutinate de influențele orientalismului se poate
realiza doar prin frondă politică, motiv pentru care
„toți fac politică, scriitori și poeți, boeri cu vederi
democratice, negustori, lefegii”. Într-o perioadă în
care inerția istorismului se acutizase în conștiința
epocii, memorialiștii captează în scrierile lor această
resurecție a spiritului public, animat de „larma ideilor
nouă” reprezentată de tinerii intelectuali formați în
Occident, cei care doreau să pună capăt „barbariei
orientale”. Strategiile literare nu vor putea exclude
emfaza politicului, legată indisolubil de progresismul
naționalist. Academicianul învocă teoriile
lovinesciene despre cristalizarea civilizației române
moderne în jurul ideilor importate din Occident de
către generația de la 1848, arătând că maniera
criticului de a circumscrie spiritul unei generații
pornind de la un fundament etico-ideologic este
revelatoare pentru înțelegerea procesului evoluției
culturale.

Eugen Simion amendează sistemul teoretic
lovinescian pentru ignorarea tradiției, adică a culturii
preexistente, și pentru vehemența cu care neagă
„existența unei culturi viabile românești în lunga și
complicata ei medievalitate”, răsunătoarea polemică
dintre E. Lovinescu și Nicolae Iorga fiind evocată ca
exemplu pentru înțelegerea modului în care mentorul
grupării de la „Sburătorul” diminuează flagrant
importanța activității culturale a cărturarilor Școlii
Ardelene. Destinele lui Cezar Bolliac și C. A. Rosetti
sunt menite să ilustreze vocația revoluționară a epocii
și să lămurească emergența activității politice ca
datorie canonică față de patrie și nu ca „meserie
programată”. Academicianul demonstrează cum
predilecția pentru fiziologii nu este decât o extensie a
intensificării imixtiunii politicului în literatură.
Autorul volumului realizează o sinteză concentrată a
axelor gândirii romantice și inventariază profilurile
care populează literatura vremii, moralistul, artistul,
poetul, geniul mesianic, analizând proiecțiile
acestora în literatura eminesciană, care le
desăvârșește și individualizează cel mai bine,
impregnându-le filosofia timpului lor: „Artistul
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reprezentativ pentru spiritul secolului burghez este o
ființă metafizică duală, în care se agită în permanență
și se ciocnesc violent aspirațiile și, reflexul lor,
refuzurile, negativitățile ei. Altfel spus: în ea există
un înger franciscan care percepe și laudă armoniile și
viețuitoarele universului și, alături de el, un Satan
abil și înverșunat care le contestă” (p. 127).
Organicismul fizionomiei spirituale a veacului este
distilat prin aceste repere ale imaginarului literar,
deshizând o altă etapă, cea a culturii și civilizației
românești moderne, deschisă și receptivă la modelele
Occidentului, dar totodată circumspectă în fața
invaziei agresive a unor corpuri străine ce nu s-ar plia
structurii sale intime, consolidate prin tradiția
autohtonă.

Prima micromonografie îi este consacrată lui
Nicolae Bălcescu, „un istoric vizionar dublat de un
practician al revoluției cu suflet de martir”, o
personalitate cu o biografie spectaculoasă ce pare a
umbri uneori opera. Figura lui Nicolae Bălcescu
devine cu atât mai importantă pentru ontologia
mesianismului întrucât se alătură direcției
apostolatului promovării istoriei naționale, susținând
că istoriografia nu ar trebui privită ca un scop în sine,
ci în perspectiva de suport pentru înaltele idealuri
patriotice. Această direcție are rolul de a sluji
revendicărilor populare, de a legitima drepturile
românilor, insuflându-le setea de libertate, unitate și
demnitate națională. Asemenea lui Kogălniceanu,
Bălcescu percepea istoria nu ca o succesiune de
domnii și intrigi politice, ci ca proiecție ideală,
susceptibilă să ofere exemple de conduită morală și
particularități de culoare locală: „Concepția lui este
providențialistă (fiecare nație are un rol de îndeplinit
pe lume, rol dat de Dumnezeu) și știința istoriei, sub
aspect practic, nu trebuie să se rezume la cronologia
domnitorilor” (p. 141). Aplombul discursiv, retoric al
tiparelor discursive ale epocii romantice, îngreunase
distincția dintre opera istoriografică, științifică, și cea
literară, ficțională, proza istorică și cea artistică
împărtășind suficiente locuri comune pentru a
estompa, într-un oarecare grad, granițele care le
separau, istoriografia lui Nicolae Bălcescu
constituind un exemplu elocvent pentru acest acord
estetic.

Eugen Simion pornește de la parcursul biografic
al istoricului pașotist, imprimând evocării sale un
ritm echilibrat, susținut de forța documentară.
Stilistica exegetică riguroasă este abandonată parțial

în favoarea virtuților eseistice, iar academiciacul
recurge adesea la detaliile biografice pentru a explica
atât profilul intelectual al lui Bălcescu, cât și opera sa
literară, înglobate într-o viziune consecventă,
omogenă asupra misiunii patriotice. O altă diviune a
eseului biografic dedicat lui Nicolae Bălcescu
aparține vieții sale sentimentale, relațiilor de familie,
dragostea mistică pentru națiune și conține o evocare
a „modelului femeii eroice”, găsit de istoric în Elena
Negri. Epistolele de dragoste nu scapă radiografiei
atente, Eugen Simion constatând convenționalismul
și respectarea convențiilor genului: „Micul discurs
îndrăgostit cuprinde cam toate schemele genului:
întâi surpriza dureroasă (casa pustie, femeia iubită îl
părăsește), apoi sentimentul disperării (caută să afle
ce s-a întâmplat și nu reușește) și, drept urmare,
îndrăgostitul își pierde firea, uzul rațiunii («sunt
amețit, sunt nebun»)” (p. 182).

Opera fundamentala a lui Nicolae Bălcescu și cea
mai consistentă secvență a misiunii sale patriotice
este lucrarea istorică Românii supt Mihai-Voievod
Viteazul, pe care Eugen Simion o consideră, printr-o
inutuiție remarcabilă de istoric literar, drept un roman
istoric indirect, ce valorifică modelul Principelui
răsăritean. Valoarea artistică a textului istoric rezidă
în ipostazierea viziunii istoricului asupra rolului
mesianic al istoriei și în vizionarismul său. Într-o
epocă în care romanțurile câștigă din ce în ce mai
mult teren în preferințele literare ale publicului
românesc, lucrarea istoriografică elaborată de
Bălcescu poate fi citită „ca un amplu roman istoric,
scris de un spirit romantic înflăcărat și erudit, hotărât
să-și educe, prin revelarea trecutului istoric, națiunea
și să-i dea modele de urmat” (p. 215). Figura eroică a
voievodului român este înveșmântată într-o alură
epopeică și i se atribuie rolul sfânt de a medita
neobosit la apropiata mântuire a neamului românesc.
Academicianul cartografiază maniera în care se
funcționează epica istorică a romanului istoric al lui
Bălcescu, analizându-i și explicându-i tehnica.
Mecanismele care pun în mișcare ampla narațiune
sunt dezvăluite cu o remarcabilă acuitate și intuitiție
estetică, iar analiza remarcabilă a discursului literar
culminează cu lansarea unor ipoteze teoretice
pasionante. În cartea a doua, Călugărenii, Simion
găsește o nuvelă istorică, sau un mic roman, prin care
sunt augumentate și contururile profilului marelui
vizir Sinan-Pașa, antagonistul potențialei construcții
romanești. Un alt episod remarcabil, cel al Bătăliei de
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la Sibiu, devine, pentru Nicolae Bălcescu, un prilej
pentru etalarea unui set de precepte morale,
configurându-se ca un „discurs despre virtutea
bărbăției și despre patimile necuviincioase”.

Mihail Kogălniceanu este mesianicul chibzuit, iar
micromonografia care îi este dedicată îi
demonstrează veleitățile de reformator „fără
pripeală”. Anii formării sale intelectuale îl infățișează
ca fiind un tânăr ambițios, preocupat de „duhul
național”. Cursul de istorie națională pe care îl va
ține la Academia Mihăileană în 1843 vădește un
redutabil teoretician al istoriei, „cu o gândire limpede
și fermă”, deja inițiat în istoria nației sale, orientat și
în istoria universală”. Punctele principale ale
programului ideologic al lui Kogălniceanu sunt
elaborate, ne spune academicianul, cu „luciditate și
înțelepciune, un cod bine scris, cu propoziții
memorabile, ferite de excesele megalomane sau
decepționiste ale epocii”, asemenea viziunii sale
asupra culturii. Cu toate că nu s-a îndeletnicit decât
tangențial cu critica literară propriu-zisă, Mihail
Kogălniceanu este primul care oferă un cod moral al
criticii literare, anticipându-l pe cel maiorescian, ce
va augumenta importanța selecției și a judecății
estetice în literatură.

Vocația de moralist a istoricului se va exersa și în
proza oratorică, istorică și politică, precum și în
celebrele fiziologii, care îl preocupaseră în mod
deosebit și pe Negruzii. Fiziologiile kogălniciene nu
sunt lipsite de subtilități artistice și de calități literare,
însă acestea sunt umbrite de aciditatea observației
morale: „Câteva calități literare pot fi remarcate în
aceste repede ochiri (fizionomii sumare) fixate pe o
enormă și cenușie pânză de epocă. Mai întâi, stilul
ironic ce alunecă des spre sarcasm și satiră, apoi
calitatea observației morale (Kogălniceanu este
interesat, cu precădere de psihologia și
comportamentul noilor pături ale societății moldave
la începutul modernității)” (p. 350). Încercarea
condeiului de romancier se va realiza tot în direcția
consolidată prin fiziologii, rezultatul fiind o proză
sentimentală și o epică ideologizată, în buna tradiție
a romanțurilor secolului al XIX-lea. Tehnicile
expresive ale romanelor de senzație sunt bine
cunoscute și aplicate de prozatorul Kogălniceanu,
care aprobă această supralicitare a modelului literar
importat din spațiul francez și atât de popular în
mediul autohton: „Descripția, să se observe, este un
instrument retoric comun acestei generații de scriitori

care, citind îndeosebi pe romancierii francezi, vor să
devină și ei după o vorbă celebră doctori sociali în
lumea lor răsăriteană” (p. 355). Exercițiul
hermeneutic centrat pe acest roman neterminat relevă
profilul politic și ideologic asumat de autor, un
progresist moderat, „deschis spre modernitatea
chibzuită”.

Ion Ghica este ultimul corifeu pașoptist al
mesianismului patriotic din galeria alcătuită de
Eugen Simion în paginile volumului său și, pe lângă
aspirațiile și idealurile patriotice, are comun cu
colegii de generație și biografia „fabuloasă, plină
într-adevăr de peripeții de erou de roman picaresc
într-un spațiu sud-est-european cât se poate de realist
și de colorat” (p. 421). Ca om politic, el este prudent
și temperat, iar ca artist își manifestă veleitățile de
romancier, însă rămâne tributar convențiilor literare
ale timpului său, asemenea lui Kogălniceanu și
Bălcescu. Dincolo de scrierile sale remarcabile de
memorialist și de opera epistolară, romanul de
moravuri Istoria lui Alecu Șoricescu, rămas la stadiul
de proiect, este însă prea abstract și convențional
pentru a permite cristalizarea unor personaje viabile
estetic. Stângăcia narativă din proiectul de roman este
însă compensată de abilitatea cu care scrie epistole,
fiziologii sau tablouri de epocă.

Volumul Secolul al XIX-lea în doi mesianici
chibzuiți și un vizionar mistic propune o revizitare
captivantă și erudit documentată a atmosferei
culltural-ideologice a secolului națiunilor. Multiplele
fațete ale fenomenelor culturale care au condus la
coagularea culturii și civilizației române moderne
sunt tratate cu precizie geometrică, în timp ce
metabolismul literar romantic oferă cheia
personalităților artizanilor săi. Galeria
revoluționarilor pașoptiști, din care se desprind
Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu și Ion Ghica,
pune bazele unei filosofii și unei ontologii a istoriei
menite să retușeze fizionomia morală a unui popor.
Eugen Simion oferă o remarcabilă exegeză a
vizionarismului patriotic, pe care îl corelează în mod
strălucit cu contextul compozit ce l-a generat.
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Romanul de debut al Simonei Preda e
surprinzător, fie și pentru că e vorba de o autoare
care, consecventă specializării ei, s-a preocupat până
acum doar de chestiuni legate de imaginarul istoric și
de mentalități. Nimic nu anunța vreo preocupare
pentru ficțiunea propriu-zisă și mai ales pentru o
poveste care îndrăznește să integreze atât de firesc
teme mari (libertate, feminitate, erotic, memorie,
traumă, creație, credință), toate puse (cu același risc
estetic asumat) sub cea mai importantă dintre ele –
moartea. În locul unei narațiuni fluente, cu tipologii,
evenimente, tensiune și progresie de ansamblu,
romanul Simonei Preda mizează pe o lungă
confesiune mozaicată, rar întreruptă și ostentativ
necronologică. Probabil acest discurs cvasi-
proustian mixt, parte gnomic, parte introspectiv,
parte biografic, conceput ca o terapie controlată
discret doar de întrebările punctuale ale unui
psihanalist, salvează romanul de la patetism și
prețiozitate. Până la urmă, orice poveste care
mimează perfect o autobiografie marcată de crize
aspiră la autenticitate și captivează, dincolo de
strategii sofisticate, de intertextualități opace sau de
simbolizări care mai de care mai abstruse.

Cabinetul albastru (Editura Litera, București,
2021) e un testimonial cu destinație binoculară, către
medicul specialist și, deopotrivă, către o prietenă
scriitoare care ar urma să corecteze manuscrisul în
vederea unei cărți coerente, numai bună de publicat
în viitor. Avem de-a face, prin urmare, cu o dublă
provocare, una terapeutică și una ficțională, astfel
încât relativitatea faptelor narate se erijează în
mecanism fundamental de interpretare a adevărului.
Odată e relativitate fiindcă există o grămadă de
lucruri necunoscute sub crusta conștiinței și a
pretinselor certitudini, altădată e relativitate fiindcă
se narează/scrie pentru cineva din afară, de unde
ivirea necontrolată a măștilor, a contrafacerilor, a

prejudecăților. 
Substanța romanului e în cea mai mare parte un

imens solilocviu, redat în propoziții scurte, nesigure,
cu afirmații și tăgăduiri, cu  presupuneri și
ambiguități, cu rememorări și reevaluări existențiale,
cu lamentații, critici și autocritici trezite de mulțimea
de întâmplări și întâlniri ale vieții (din acest punct de
vedere, povestea e destul de bogată faptic, căci
rememorează disparat copilăria, iubirile, relațiile cu
părinții, atmosfera de liceu într-un oraș de provincie
în anii 1990, studenția și boema ei bucureșteană
etc.). Mărturiile rezultă din câteva ședințe de
psihanaliză în fața dnei G., un medic cunocut prea
puțin și tratat cu o încredere vagă, afectată adesea de
aspecte fizice sau vestimentare. Cabinetul ei colorat
în albastru, cu reproducerea „pipei” lui Magritte pe
perete, este decorul principal al poveștii, menit din
start să problematizeze, să deconstruiască și să
recontextualizeze orice se rostește sub auspiciile lui
(dincolo de faptul că „o pipă nu e o pipă”, ce medic
serios și-ar pune pe pereți o reproducere și nu un
original? – își spune de la primele ședințe
protagonista, lovită în bunul ei gust). Apelul la
psihanalist este generat de neputința de-a picta ochii
unor sfinți dintr-o icoană, gest cu profunde
reverberații simbolice pentru intenția reconstitutivă
și simultan vindecătoare a confesiunii. Aflată în
căutarea unei probabile culpe originare, eroina nu
dorește doar să încheie icoana prin reușita unei
expresii potrivite a privirii, ea vrea mai ales să-și
depășească frica de moarte, să descopere dacă a ratat
sau nu, să-i confirme cineva că, dintr-o fetiță slabă,
cuminte și urâțică, a ajuns totuși ceva, să se-
ntâlnească, la final, cu sinele ei adevărat. În esență,
ea vrea să vadă și să știe, dar cu o perspectivă
metafizică, transmundană, clară, asemănătoare
personajelor pe care le pictează. „Sunt un om
fericit?”, se-ntreabă, la un moment dat. „Da, sunt un

120120 CONVORBIRI  LITERARE

DESPRE MOARTE DESPRE MOARTE 
ŞI ALŢI DEMONIŞI ALŢI DEMONI

Adrian G. ROMILA



om liber și fericit. Care se îndreaptă spre moarte”.
„Ai ratat ratările”, îi spune și psihanalista, după ce a
auzit cum toate relațiile afective ale pacientei sale
(cu cei trei iubiți atât de diferiți) ar fi eșuat, când, de
fapt, lucruruile stau taman invers, căci ele n-au fost
decât etape necesare în ascuțirea privirii asupra bolii,
asupra absurdului și a morții.

Dincolo de proza lichidă, învăluitoare,
aglutinantă, cu puternice inserții psihanalitice (visele
cabaline – a se vedea, între altele, multele plimbări
imaginare prin Paris în trăsura-dric trasă de patru cai
negi și orbi, obsesia ochilor și a oglinzii, prezența
păpușilor, rolul mamei și al bunicii, vecinătatea
stranie a morților de tot felul, simetriile tipologice,
tensiunile sexuale nedescărcate) și cu evidente
irizații cromatice (prezența culorilor e o veritabilă
bornă redundantă a relatării), cred că romanul
Simonei Preda e și un excurs de fenomenologie.
Desigur, sub forma unei ficțiuni, deși n-ar trebui uitat
că naratorul feminin a absolvit filosofia și și-a
petrecut studenția printre iubitori de abstracțiuni și
de speculații. Albastrul cabinetului în care se aud
confesiunile eroinei este el însuși o invitație la a
trece peste limitări și aparențe, o punere în abis a
infinitului, o prelungire a ceea ce se vede înspre
necunoscut, o permanentizare a misterului unui
inevitabil „dincolo”. Până la urmă, ce este realitatea?
Cât adevăr conține ceea ce pretindem că ne amintim?
Ce vedem, ce credem, ce știm sigur? În ce măsură
visele („un delir baroc”) ne reprezintă? Ce rol are
contemplarea morții celorlalți, raportat la dispariția
noastră viitoare? Care ne sunt vinile? E mai bine să
eviți, să uiți sau să înfrunți? E mai rezonabil să fii
ridicol sau jalnic (să fardezi pleoapa din care ochiul
lipsește e unul dintre sfaturile primite, în final)? Ce e
dincolo de coaja lucrurilor? Ce înseamnă, ontologic
vorbind, că nu poți termina o icoană atât de tandră
precum Eleusa? Sunt tot atâtea întrebări pe care
romanul le pune și la care încearcă să răspundă
printr-o biografie rememorată și disecată pe toate
părțile, adică printr-un personaj confruntat direct cu
sinele său, în variatele lui ipostaze. Iată câteva
decupaje, în acest sens, ele apar la tot pasul în lungul
discurs performat între pereții albaștri, sub tabloul
pipei care nu e, de fapt, o pipă: 

„Dar realitatea ce-i, ce cred eu, construcția mea,
care e oricum alta, toți avem propriile noastre
realități care nu au, de cele mai multe ori, nimic în
comun cu o realitate universal acceptată”.

„Oamenii cred că sunt ceea ce aleg ei să își
amintească, dar, de fapt, sunt ceea ce aleg ei să uite”.

„Moartea nu miroase a șerbet, moartea are ochii
tulburi”.

„Subconștientul nu face diferența dintre bine și
rău, emoția pozitivă și cea negativă, dintre moral și
imoral. [...] Subconștientul nu gândește, este neutru,
este ca un fel de latură divină a noastră. Nu face
distincția între realitate și vis, între prezent și viitor.
El te purta pe străzi pariziene, deși tu făceai piața la
Obor. El te făcea să vezi un tablou de Boucher în fața
ochilor, deși tu alegeai un mănunchi de lobodă de pe
tarabă. Și stabilește o legătură stranie între rațiune –
între conștient – și inconștient. Inconștientul este
memoria, arhiva, dar și cel ce ne face să respirăm, el
nu doarme niciodată. El te ține în viață și te târâie vie
prin univers. Este artizanul unei utopii.”

„Dacă nu te confrunți în mod direct cu
tulburarea, nu ai cum să știi dacă îi poți face față.
Terapia prin expunere este, în fond, eliminarea
deplină a tulburării”.

Original în formă și dens, ca problematică,
debutul în ficțiune al Simonei Preda e convingător.
După o așa punere în temă a morții și a corolarelor ei
nebănuite, o altă posibilă revenire la literatură a
autoarei va fi inevitabil comparată. Să vedem dacă
va fi.
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Nici pe departe la fel de încăpătoare precum
primul volum, a doua carte din serialul Jurnalul
unei epoci este însă tot pe atât de importantă
datorită conținutului a cărui substanță este de
această dată furnizată de problemele nazismului
în plină ascensiune. Subintitulat Jurnal din
Germania, cu referire la anii 1935-1936, acesta se
bazează pe o experiență trăită de Denis de
Rougement pe parcursul unui an universitar
petrecut la Frankfurt ca lector de literatură
franceză. Autorul nu s-a grăbit să dea publicității
însemnările imediat ce le-a încheiat – a făcut-o cu
doi ani mai târziu – pretinzând că e vorba de un
jurnal intim, deci purtător al unei amprente
personale, ceea ce făcea diferența între el și un
text de presă. Tocmai subiectivitatea e de vină,
Rougemont opinând că acesta este situat cumva
la polul opus față de publicistică. În fond, ce e de
așteptat de la jurnaliștii cotidianului, de la
reporteri?, se întreabă el. Nimic altceva decât „Un

soi de stilizare a evenimentelor, conformă cu vederile
generale ale unui partid, sau măcar ale opiniei comune,
așa cum există ea dinainte constituită într-o țară.”
Dimpotrivă, jurnalierul „e încântat să noteze tocmai
ceea ce contrazice stilizările oportune”. Diaristul se
aseamănă, crede autorul, cu un romancier, care pătrunde
„în materia însăși a Istoriei – la același gen de realitate
pe care îl imaginează romancierii: particularul general.”
Există însă și în acest caz o diferență: diaristul „în loc să
descrie legături amoroase, descrie legături sociale, sau
politice, sau religioase: o afectivitate mai vastă, cu
manifestări nu mai puțin precise, dar încă puțin
cunoscute psihologilor și, foarte curios, ignorate de
sociologi și de oamenii politici.” (Cuvânt înainte, p. 8). 

Denis de Rougemont trasează toate aceste linii de
demarcație conștient fiind că istoria generală este seacă
și lacunară, având în vedere faptul că ea nu surprinde
nicicum pulsația socială vie a omului comun și cu atât
mai puțin gândirea și afectivitatea individului. Jurnalul

intim nu se confundă nici cu literatura de ficțiune – cu
romanul dat anterior ca exemplu – ci este o formă de
tranziție care „exprimă legăturile unei persoane cu
pasiunile colective.” Aici autorul însuși este
completamente deconspirat, iar realitățile se mișcă,
evoluează sub propriii săi ochi, fiind consemnate ca
atare, trecute însă prin filtrul gândirii și al sensibilității
personale. Filosoful personalist și-a surprins prietenii
prin acceptarea postului vremelnic la o universitate
germană, trezindu-le suspiciunile, însă el le-a expus
argumentele: libertatea nu-i va fi lezată deoarece
dragostea lui pentru Europa Centrală se vădise în
Țăranul de la Dunăre, carte apărută în 1932, inclusă în
volumul I al jurnalului, iar în alta, din 1934 – Politica
persoanei – își precizase clar ideile față de regimurile
totalitare. Realist și cu îndreptățire interesat, ca o
veritabilă conștiință a vremii sale, Denis de Rougemont
știe cu certitudine ce va face în postură de martor direct
la cultul ascensional al dictatorului nazist: 

„În orice caz, a trăi în epoca lui Hitler și a nu te duce
să-l asculți și să-l vezi, când pentru asta e suficientă o
noapte de mers cu trenul (pe ruta Paris-Frankfurt, n.m.,
I.L.), ar însemna să te lipsești de câteva elemente
necesare oricărei înțelegeri a vremurilor noastre. Și încă
n-ar fi mare lucru să-l vezi cu ochii tăi. Ar trebui privit
prin ochii poporului său, prin ochii adepților și ai
victimelor sale, așa cum e plăsmuit și așa cum e
îndurat...” (Jurnal din Germania, p. 11).

Așadar Rougemont încearcă o obiectivare, o
detașare de sine, căutând să-l vadă pe Fȕhrer „prin ochii
poporului său”, prin ochii celor care-l adulau sau îl
detestau. Impresionismul la îndemână este evitat în
favoarea unei investigații de psihologie a maselor, a
impactului socio-politic provocat de atracția funestă
pentru Hitler. Autorului, un excelent cunoscător de
limbă și cultură germană, îi este de ajuns secvența
temporală scurtă, de la sfârșitul lui octombrie 1935 până
la data plecării, 30 iunie 1936, tocmai grație puterii de
pătrundere a fenomenului, a înțelegerii în profunzime
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din perspectivă socială și politică, coordonate de care
personalismul nu era deloc străin. Chiar de la sosire în
„vechiul oraș imperial” a constatat, nu fără surprindere,
că „tot ce iubeam în această țară s-a schimbat”, că
„revoluția devenea aproape imprevizibilă”. El pleacă de
la fapte mărunte pentru a descrie o atmosferă, își
propune o metodă cu ajutorul căreia să discearnă
atributele național-socialismului de specificitatea vieții
din Germania momentului. Abia la urmă va putea
formula judecăți și trage o concluzie. Prin urmare...

Mai întâi mișcările agitatorice ale străzii: cântece,
trupe purtând uniforme negre (culoarea SS, poliția
politică) sau brune (culoarea militarilor din viitorul
Wehrmacht), defilări, colecte publice, flamuri și eșarfe
cu lozinci tendențioase, pavoazări ostentative, mese
publice „spartane” ale notabilităților, marșuri ale
formațiilor din Hitlerjugend (Tineretul hitlerist, băieți
între 13 și 18 ani) și din B.D.M. (Bund Deutscher
Mädel), organizație de fete foarte tinere etc. Prin aceste
manevre se exersa „deprinderea noului civism”,
inseminarea a ceea ce Rougemont bănuiește a fi o
„Morală a unei Sparte îmburghezite.” El se întreabă,
încă nesigur și contrariat:

„Să fie revoluția doar o fațadă roșie (culoarea
drapelelor naziste, n.m., I. L.) în dosul căreia se ascunde
mica-burghezie? O campanie de propagandă dată în
grija poliției? O diversiune la adăpostul căreia se
reclădește armata și sunt înăbușite conflictele sociale?
Exact asta mi se spunea și la Paris...” (p. 17).

Treptat martorul discret începe să-și dea seama că
„există ceva tragic în acest regim”, ceva care merge
până în profunzimile sale. Se vorbea deja despre eroi
care trebuiau să se jertfească în glorie pentru triumful
rasei, în cântece mărșăluite se aducea vorba despre
„forța noastră” și „despre steaguri care trebuie înmuiate
în sângele evreilor.” Doctrina superiorității de rasă
fusese asimilată uluitor de repede iar bomba
antisemitismului fusese amorsată și era pe cale să
explodeze. Adversarii prezumtivi ai regimului nazist
fuseseră deja lichidați în Noaptea cuțitelor lungi din
vara anului 1934, iar Noaptea de cristal (de fapt nopțile)
din 9-13 noiembrie 1938 avea să prefațeze Holocaustul:
evrei bătuți și uciși, alții deportați în lagăre, magazine
evreiști și sinagogi devastate. Ascensiunea nazismului a
fost rapidă, teribilă și de o capacitate organizatorică
tipică. Iată ce crede diaristul: 

„Pe de-o parte, forța și rapiditatea cu care s-a ridicat
hitlerismul au fost expresia nemijlocită a unei carențe a
spiritului civic, lege generală verificată în toate țările
totalitare. Pe de alta, noul regim și-a impus sarcina să
educe toată această lume: de aici, didacticismul apăsător

al nenumăratelor discursuri politice și al liderilor din
presa ținută din scurt” (p. 19). Dacă primul argument
este discutabil, suportând nuanțări, și în cazul Revoluției
franceze și al celei bolșevice, al doilea li se potrivește
(aproape) integral. 

După opt săptămâni de sejur german, Denis de
Rougemont s-a gândit nu atât la un bilanț provizoriu
(oricum, nu-i venea la îndemână unul general), ci la o
trecere în revistă a stării de spirit a principalelor clase
sociale, niște loturi numeroase examinate cu fler de
sociolog de către intrusul sosit de la Paris. Ca și alți
occidentali, acesta venise în Germania convins că
regimul hitlerist era un fenomen politic „de dreapta”, „o
ultimă tentativă de a salva capitalismul și privilegiile
burgheze” și o redută de apărare în fața ofensivei
bolșevice. Clasa burgheză germană percepea însă
regimul ca o formă camuflată de bolșevism, se situa în
opoziție disimulată, dezavuându-i reformele, favorabile
doar muncitorilor și țăranilor. În fapt era un regim
anticapitalist și antiburghez fiindcă impozitele mari erau
o modalitate de confiscare a capitalului, iar prin
îndoctrinarea și înregimentarea masivă a bărbaților și a
tinerilor în general erau distruse familiile, religia era
viciată, oprimată și înlăturată din sistemul educației
oficiale. Totuși în ochii industriașilor, negustorilor,
funcționarilor, intelectualilor, „bolșevismul brun” era
„mai puțin îngrozitor decât cel roșu”. Pentru moment...

Înregimentarea la scară socială putea fi explicată, în
opinia lui Rougemont, nu atât prin simțul gregar datorat
unui tribalism ancestral, prin niște „metode iacobine”
prin care „se urmărește a i se inculca acestei burghezii
inerte nu [...] simțul gregar, pe care-l avea, ci simțul
statului, pe care nu-l are. Simțul unității germane. Al
preponderenței interesului german asupra intereselor de
clasă, și a oricărui interes privat” (id.). Reieșea limpede
că Fȕhrerul era din ce în ce mai aproape de scopul
propus, acela de a dresa poporul german, așa cum
proceda Stalin cu poporul rus, „un dresaj ale cărui
scopuri n-au nimic tradițional, ba dimpotrivă”. Cu o
tentă de ironie autorul sesizează deosebirea dintre
iacobinism și național-socialism: „primul vorbea despre
drepturile cetățeanului, în timp ce al doilea nu vorbește
decât despre îndatoririle lui” (p. 20). 

Un mic industriaș acceptă dresajul, apreciind, nu
fără ezitări, „liniștea socială” instaurată „fixând
îndatoriri reciproce cam injuste, dar stabile”.
Reciprocitatea privea relațiile lui cu muncitorii. După
trei săptămâni petrecute într-o „tabără de educație
socială” (Schulungslager), patronul se întoarce
schimbat, ba chiar „întinerit” și „ușurat”: a constatat că
muncitorii lui sunt „oameni de treabă” cărora li te poți



adresa „fără să-i iei de sus”. Egalitarismul profesat de un
regim dictatorial este – s-a verificat de atâtea ori –
contagios. Compoziția socială inevitabil diversă facilita
însă emisia unor opinii și atitudini cu un coeficient
variabil de similaritate. Un israelit liberal regretă starea
de lucruri de odinioară când prin „acțiunea de apropiere
franco-germană” a realizat, la Frankfurt, atâtea lucruri
utile: „Schimb de studenți, conferințe, cercuri de studii,
ajutorarea benevolă a studenților la limbi romanice,
călătorii, biblioteci nou înființate sau îmbogățite,
concerte...”, toate dispărute ca un fum sub regimul lui
Hitler. Trezirea instinctului gregar, a violenței și a urii de
rasă au dus la volatilizarea unei culturi fascinante,
agreabile și „profunde”, rupte de viața „grosolană” a
maselor. Concluzia vine repede: „...un evreu, cultivat,
liberal și burghez, chiar nu poate concepe hitlerismul
altfel decât ca o absurditate totală” (cf. p. 21).

Studenții, o categorie de regulă proteică, erau
victimele unei drastice (o)presiuni și ale unor dopaje
ideologice: „Supunerea, fie și exemplară, nu mai
satisface: cine nu manifestă o «voioasă» înflăcărare în
slujba Partidului e denunțat ca «antisocial»”. Toate
confreriile studențești fuseseră desființate din ordinul
ministrului Instrucțiunii Publice, numărul studioșilor
romaniști scăzuse la o zecime față de 1932, tinerii
absolvenți de învățământ mediu erau duși cu de-a sila în
tabere de muncă (șase luni) și concentrați în armată (doi
ani). Educația colectivistă și militaristă nu pierdea
vremea. De asemenea, uniformizarea socială:
„Național-socialismul a lichidat clasele și castele”, se
decreta tăios în ziarul de partid (Bewegung). Un
„opozant”, tot din rândurile studențimii, nemembru al
partidului nazist, opinează că nu se mai poate face nimic
împotrivă, deși regimul îi provoacă greață: „E o
dictatură de bădărani și imbecili”. Un comunist,
muncitor și vechi combatant, declară că nu se va da
bătut, dar crede că programul lui Hitler „E aproape
același program cu al nostru!”, că își va da viața pentru
dictator pentru că „El e măcar un om sincer, și e
singurul...”. Aparent contradictorie, atitudinea
veteranului comunist se probează prin butada care
circula la noi după 1990: pe un cerc există un punct unde
extremismul de stânga și cel de dreapta se întâlnesc.
Diferă doar sensul de deplasare până la acel punct.
Presa, în Germania vremii, devenise efectiv plicticoasă
pentru public tocmai din pricina conformismului ei
cuminte: „nu conține relatări de crime”, „nu calomniază
decât din rațiuni de stat...”, „nu dă știri false”, „nu-și
denigrează niciodată propria națiune” etc. etc. E deci o
presă „ținută din scurt”.

Într-o convorbire cu un membru SA

(Sturmabteilung, Divizia de asalt), acesta aduce vorba
de „acea nevoie de desfășurare fizică a omului.” Este
unul din stimulii care menține și mărește discrepanțele
dintre ceea ce trăiau și făceau în epocă germanii, pe de
o parte, și popoarele europene democratice, pe de altă
parte. Rougemont își pune o serie de întrebări alarmante
la „vederea” crevasei ce se căsca între un regim totalitar
și o Europă pacificatoare, între „tineretul hitlerist” și
„tineretul democrațiilor”. Devine conștient de
necesitatea studierii cauzelor care au favorizat apariția și
ascensiunea dictaturilor extremiste, paroxistice – cea
hitleristă și cea stalinistă:

„Trebuie oare să privim regimurile totalitare doar ca
pe niște nebunii trecătoare? Sau sunt ele ceea ce vom
numi adevărul politic al acestor vremi, cel care se
impune deja unei jumătăți din Europa și care mâine o va
domina?

Dacă regimul totalitar este pedeapsa meritată pentru
Europa, dacă nimic nu se mai poate opune triumfului
său mai devreme sau mai târziu, trebuie să-l studiem
îndeaproape chiar aici, cu o pasiune rece. Este în joc
întreaga noastră cultură” (p. 43). 

Temerile și premonițiile lui Denis de Rougemont
catalizează luciditatea analitică la rece. Unde se
ascundeau puterile magice cu care Hitler hipnotiza și
apoi isteriza mulțimile? Diaristul crede că în singura
trăsătură frapantă care „este energia supraomenească pe
care o dezvoltă în timpul unui discurs”. Nu este o
energie a unui individ ci una extraindividuală conectată
la energiile latente ale unui popor în așteptarea unui nou
Mesia, unul negativ însă, „o înspăimântătoare ironie
urzită de Providență”. Rougemeont se autoanalizează, el
însuși trecut fiind prin câmpul magnetic al
evenimentului „pe care sunteți nevoiți să-l numiți
Hitler”, „locul prin care trec forțele Istoriei, catalizatorul
acelor forțe care se înalță deja înaintea voastră.”
Reflectând la aparentele supralicitări, martorul își face
reproșuri ca apoi să ajungă la o justificare extrasă din
realitatea însăși: „Ce spun eu aicea ar fi un romantism de
cea mai joasă speță, dacă opera înfăptuită de acest om –
vreau să spun de acestă forță prin intermediul lui – n-ar
fi o realitate care stârnește stupoarea veacului” (p. 51).

Așa cum a fost apreciat în presa vremii, Denis de
Rougement s-a dovedit a fi „deopotrivă un observator
pătrunzător și un cercetător remarcabil documentat, pe
care nu-l orbesc pozițiile partizane” (p. 80). El nu s-a
eschivat de la aducerea în discuție a lui Hitler, tocmai
pentru a nu-l „tabuiza” și a-i contesta caracterul sacru,
așa cum a fost perceput de masele de susținători fanatici
și cum au fost aureolate în istorie și alte genii ale răului.
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Habent sua fata libelli spune un cunoscut
dicton, care se verifică și în cazul volumului Un
halat pentru un secol. Oblomovismul, în răspăr
(București, Tracus Arte, 2021), început – după
cum mărturisește Iacob Florea – acum treizeci de
ani și definitivat, deloc întâmplător, în pandemie,
când autorul s-a văzut „fixat la mantinelă în
apartamentul lui” și pus în fața unui fapt împlinit:
nu va mai putea amâna momentul înfruntării cu
acest subiect.

Cartea este un eseu în adevăratul sens al
termenului, adică o încercare de a lămuri, pentru
sine și pentru alții, ce înseamnă oblomovismul.
Iar pentru asta, Iacob Florea face nu doar un scurt
istoric al receptării conceptului (fixat în trei
momente-cheie: un articol de critică literară, o
cuvântare la un congres muncitoresc și de o
condamnare la moarte), ci și o subtilă interpretare
a romanului publicat în 1859 de I.A. Goncearov.
E drept că cel care a ținut respectiva cuvântare,
înfierând, cu mânie proletară, indolența rușilor,
înclinați spre ședințe lungi și dese și prea puțin
spre acțiuni decise, era un anume Lenin. Și tot
drept este că oblomovismul a fost pretextul care i-
a adus condamnarea la moarte bolșevicului
Buharin, în 1938. Avem de-a face, așadar, cu o
confiscare ideologică a unui cuvânt devenit
berbece politic, ceea ce îl determină pe eseist să
reviziteze oblomovismul în lumina unei
poziționări extra-ideologice, adaptată prezentului
tulbure în care trăim. Un prezent măcinat de
incertitudini medicale și de o pronunțare
dezumanizare care se traduce printr-un îndemn
obsesiv: distanțare!

Iacob Florea are darul formulărilor scurte și
percutante. E marele său talent, de care nu face
caz, dar pe care îl pune în valoare din primele

rânduri, în care își prinde cititorul de nas cu
promisiunea (onorată) a unei povești ce
reactualizează mitul Șeherezadei. Florea e un
seducător, un Don Juan răscumpărat nu prin
dragostea pentru geometrie, ci pentru literatură.
Și, mai presus de toate, pentru om:
„Oblomovismul meu înseamnă capacitatea
omului de a întoarce spatele lumii pentru a se
salva ca om. Al unei anumite lumi. Al unei lumi
populate cu indivizi despre care dandy-ul Beau
Brummell apucase să spună: «Nimic nu seamănă
mai puțin cu omul decât un om.»” Mâna
prozatorului se simte pretutindeni, de la titlu și
subtitluri, până la ultima paranteză sau precizare.
Cuvântul e dospit, prin acumularea de noi și noi
referințe, pe care autorul le-a asimilat în tihnă,
conștient că oblomovismul ascunde altceva. Ceva
ce a scăpat celor care l-au analizat competent,
văzând în el un concept social sau filosofic.
Interpretarea sa se plasează între aceste două
extreme, cu precizarea „că el (Oblomov, n.m.) nu
vrea să devină teoreticianul unui mod de viață. Nu
vrea să întemeieze o filosofie. El vrea să trăiască.
Să-și ducă viața în conformitate cu natura sa. Vrea
să asigure că poate visa.” Iar pentru a ne
demonstra asta, Florea recurge la un fel de
maieutică scrisă, dacă îmi este îngăduită o
asemenea formulare. E ceva socratic în
argumentația aceasta ispititoare, care răstoarnă
opiniile unor grei ca Levinas și Finkielkraut, care,
la rândul lor, remodelau contururile
oblomovismului prin grila occidentală a gândirii.

Conștient că „e greu să reabilitezi un cuvânt”,
Iacob Florea scotocește în măruntaiele romanului
pe care îl interpretează ca avertisment asupra
înstrăinării de noi înșine, înstrăinare pe care
Goncearov a anticipat-o încă de la jumătatea
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veacului al XIX-lea, punând-o pe seama unui
personaj atipic, interpretat, în mod superficial și
nedrept, ca ipostază a individului leneș,
antisocial. De aici nota polemică a acestui eseu în
răspăr, care contrazice dimensiunea socială a
oblomovismului, demonstrând că, de fapt, este
vorba despre o atitudine existențială, despre un
refuz programatic al unei realități pe care
personajul o trăiește altfel, fără a se supune
canoanelor. „Poet al vieții”, Oblomov e un
iconoclast involuntar, care presimte că e ceva în
neregulă și încearcă să se opună, cu slabele-i
puteri, acestei direcții primejdioase, întruchipate
de prietenul Stolz. Nu indolența îl determină să
întoarcă spatele lumii, înfundându-se în halatul
ponosit, ci revelația amenințării ce planează
asupra omului, care riscă să devină neom.
Goncearov – arată Iacob Florea – nu-i singurul
care a intuit pericolul. Oblomov e comparat cu
eroul lui Herman Melville, Bartleby, și cu leneșul
din povestea lui Creangă. E ceva care unește,
tainic, aceste trei personaje aparent incompatibile:
inaderența la realitate. Care îmbracă, la prozatorul
rus, forma unei „revolte domestice”. Un strigăt de
disperare înăbușit în politețe.

Un halat pentru un secol e, în egală măsură,
un autoportret al unui intelectual de modă veche
(dar tocmai prin asta credibil!) care se definește,
cu falsă modestie, drept un ins „crescut la școala
prudenței, a tatonării, a șlefuirii îndelungi a
cuvântului de pus pe hârtie.” Și care nu ezită a se
lua peste picior, cu șart, conștient de futilitatea
lumii, dar și că are datoria de a scrie, cu luciditate,
despre ceea ce trăiește. Îngrijorat de perspectiva
algoritmizării vieții, Iacob Florea deplânge vârsta
de aur a oblomovismului care implica o anume
lentoare, plăcerea de a trăi cu adevărat. Iar
metafora acestei afinități cu o altă vârstă a
umanității este halatul lui Oblomov, în care atât
Olga, cât și Agafia văd mai mult decât un banal
articol vestimentar. Un regat pentru un halat ar da
(și) personajul lui Goncearov, fiindcă halatul nu-i
legat doar de confortul casnic, ci e o platoșă, o
armură care-i permite să se opună direcției greșite
în care merge societatea contemporană,
incapabilă să priceapă utopia (de fapt, o distopie)

în care crede tânărul Ilia Ilici.
E și multă nostalgie în paginile acestei cărți, în

care Iacob Florea deplânge pierderea unei lumi
care, cândva, putea să trăiască după cum voia.
Care putea visa, putea spera, putea greși. Or toate
astea sunt pe cale să dispară în condițiile în care
inteligența artificială va înghiți totul, iar oamenii
vor deveni, curând, de prisos. E un scenariu
posibil și frisonant, mai ales pentru cei care
înțeleg încotro bate vântul, așa cum a făcut-o
Oblomov, al cărui refuz de a se implica în
vâltoarea vieții echivalează cu o pledoarie. Nu
viața însăși o respinge el, ci modul grăbit și
iluzoriu în care o trăiesc ceilalți. Oricât de ciudată
ar părea atitudinea sa, ea trădează intuiția
remarcabilă a unui viitor sumbru. Fiindcă
oblomovismul (la fel ca bovarismul) – subliniază
Iacob Florea – lucrează cu categorii temporale,
dovedindu-și actualitatea mai bine ca nicicând.

Prin acuitatea interpretării și prin finețea
scriiturii, Un halat pentru un secol.
Oblomovismul, în răspăr e o mică bijuterie.
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Sub titlul „Convorbirile mele”, Eugen Simion a
publicat la Editura Tracus Arte în două volume masive,
totalizând aproape o mie de pagini, dialogurile și
dezbaterile al căror protagonist a fost de-a lungul
multor decenii. Dedicat faptei durabile, cea menită, cu
o expresie a lui G. Călinescu, a fi văzută din viitor,
marele critic și-a onorat prin efort susținut inteligența și
talentul pe mai multe planuri ale culturii. A creat o
operă complexă și, coordonând lucrări fundamentale, s-
a ilustrat ca un adevărat constructor de cultură într-o
lume despre care constată pe bună dreptate că „e plină
de oameni talentați care-și justifică eșecurile”. Mai
mult, nuanțând o zicere cât se poate de severă a lui
Tudor Vianu – „Dacă nu învingi în viață ești un ticălos”,
Eugen Simion scrie: „Dacă nu-ți faci opera ești un om
de nimic”.

În convorbirile sale cu interlocutori „mulți și de
toate felurile”, diverși jurnaliști, dar și scriitori ca
Marin Preda, Marin Sorescu, Augustin Buzura, Nicolae
Breban ori critici, istorici literari și eseiști precum
Nicolae Manolescu, Mircea Zaciu, Valeriu Cristea,
Lucian Raicu, pentru a da doar câteva nume, Eugen
Simion este consecvent în a-și afirma principiile și
credința în valorile și  miturile fecunde ce ne definesc și
ne legitimează pe care le apără, le cultivă și la care
revine ori de câte ori contextul i-o cere cu noi
argumente și întăritoare nuanțări. Criticul este un
european pur-sânge care crede în forța catalizatoare a
spiritului național și detestă condiția de europeni de
nicăieri. În același timp, privește cu luciditate
psihologia românului, complexele, „vocațiile
păguboase” ce, din păcate, ne caracterizează: „retorica
jelaniei”, zeflemeaua sau adamismul: „Noi, românii,
suntem spirite adamice: începem și nu terminăm
niciodată lucrurile. Este o caracteristică, o spune Ortega
y Gasset, a culturilor mediteraneene. Începem Magnum
Etimologicum... și-l abandonăm după primele litere...
Scriem primul volum dintr-o operă întinsă și uităm să-l
mai scriem și pe al doilea... Vreau să scap de acest

destin adamist”. În dialogurile sale cu scriitori
de prim plan, nu puține de fapt niște captivante
dezbateri, evocări, analize, cu deosebire cele
apărute prima dată în „Caiete critice”, sunt
identificate și discutate destule  maladii
„păguboase” ale spiritului nostru. În convorbirea
cu Daniel Cristea-Enache criticul se referă la
ceea ce numește „sindromul preeminenței”:
„Mărturisesc că atunci când îl descopăr, mă
deprimă. Cutare prozator nu vrea să fie cel mai
bun (aspirație pe care o înțeleg, orgoliu
acceptabil!), vrea să fie și singurul... Dacă va
izbuti să-și elimine toți adversarii, comilitonii...
va rămâne singur în fața singurătății sale... Cine
îi va admira atunci măreția...”. Într-un plan mult
mai larg cultural și social, nu doar cel al vieții literare a
devenit tot mai nociv în ultimele decenii „complexul
Chirița” pe care îl acuză Marin Sorescu în discuția la
care participă și Valeriu Cristea. Este vorba de „un fel
de rușine de a vorbi românește. E un defect al
românilor, acela de a-și abandona limba sau de a strica-
o printr-o păsărească, semănând cu epoca pe care o
parcurge. Am avut o păsărească grecească, pe vremea
fanarioților. Tot Bucureștiul se întrecea în a vorbi
grecește și stricat românește. Am avut o păsărească
bonjuristă, pe vremea fanarioților, ironizată la timpul
respectiv de scriitori. Am avut o păsărească rusească.
Iată, acum, o păsărească englezească... Ele nu arată o
stare de cultură, ci una de servilism”. La rândul său, și
Eugen Simion constată „resuscitarea «chirițismului» în
limbă și în «manere»” și îl invocă pe Caragiale: „...ce
tristețe pe noi și pe frumoasa limbă română, Nene
Iancule (pe care marele autoexilat la Berlin o considera
«cartea de boierie a unui neam» – nota mea). Ce zici
dumneata, numit și «Moș Virgulă», de această
situațiune? Că eu zic de rău...”.

Unul dintre dialogurile cele mai incitante,
conținând opinii și judecăți radicale, este cel cu Monica
Lovinescu. El  a avut loc la puțin timp după
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evenimentele din 1989 (aprilie, 1991). Este recuperat și
publicat abia acum, la 30 de ani de la producerea lui, și
are în spate o poveste tipic dâmbovițeană pe care Eugen
Simion o face cunoscută ca necesară explicație.  În
treacăt fie zis, se pare că de atmosfera și moravurile
dâmbovițene e greu să te desprinzi chiar și după o viață
întreagă petrecută la Paris! Convorbirea cu jurnalista de
la „Europa liberă” are două subiecte principale: Marin
Preda (ca autor al romanului „Delirul” unde marele
romancier l-ar fi făcut personaj, desigur pozitiv, pe
revoluționarul Nicolae Ceaușescu?!) și Ion Luca
Caragiale. Uneori hazardul potrivește bine lucrurile,
dacă avem în vedere admirația creatorului
„Moromeților” pentru Caragiale, cu care Preda a și fost
comparat. Le stă bine alături celor doi mari scriitori ai
literaturii române. Monica Lovinescu spune că „trebuie
să învățăm negația”, nu de dragul negației, ci, se
înțelege, pentru a pune ordine în sistemul valorilor
literaturii noastre, dar nu oricum, ci „ca într-o literatură
occidentală” (?!). Cu o singură excepție, concede totuși
ea, și anume Eminescu – „un poet mare care ne asigură
că suntem români”. Înainte de toate însă se impune „să
renunțăm puțin la Cargiale”, deoarece „relativizăm
totul aplicând modelul Caragiale”, firește nu la autorul
Caragiale „pentru că literatura română fără Caragiale
nu poate exista...”. În linia lui Constantin Noica, și nu
numai, care reproșa generației lui Eugen Simion că nu
a dat niciun detractor al lui Caragiale, Monica
Lovinescu este convinsă că „trebuie să avem o
generație de detractori ai lui Caragiale”. Este totuși
generoasă cu publicistica lui Nenea Iancu, despre care
spune că trebuie (un cuvânt ce revine obsesiv în
discursul interlocutoarei lui Eugen Simion) repusă în
circulație. Dar a fost, este sau era la data interviului
scoasă din circulație publicistica lui Caragiale?! Ceea
ce frapează însă e unghiul de vedere. Nu putem renunța
la Caragiale, la viziunea lui asupra lumii românești,
decât dacă renunțăm, odată cu el, la noi înșine. Monica
Lovinescu proclamă că lumea lui Caragiale nu mai
există. Fals. Lumea lui Caragiale dăinuie și încă mai
abitir decât în vremea autorului „Scrisorii pierdute”.
Este Caragiale desuet, „anacronic” din perspectiva
evoluției societății, cum consideră Monica Lovinescu?
Dimpotrivă, zice un mare prozator care e și autorul unei
importante opere dramatice, Dumitru Radu Popescu,
Caragiale este de o „actualitate înfricoșătoare”. Și nu
numai în spațiul românesc. El bântuie, observa un
reputat critic și eseist din generația mea, care a
funcționat câțiva ani la Paris, și în capitala Franței, ba,
aș adăuga, chiar și în Parlamentul european. Încât, cu
vorba unui personaj al său: e fatal! Cu Caragiale, despre

care Ibrăileanu spunea că este cel mai artist scriitor
român, iar potrivit lui Mihai Ralea cel mai național, de
vrem ori nu vrem, de le place sau nu unora, ne întâlnim
în fiecare moment al istoriei și la orice răspântie.
Fiindcă lumea lui Nenea Iancu și, cu un cuvânt al
scriitorului pe care tocmai l-am citat, „dinastiile” ei – a
lui Cațavencu, a lui Brânzovenescu, a lui   Rică
Venturiano, a coanei Joițica și, vai, a Cetățeanului
turmentat – suntem chiar noi și ai noștri. Cu riscul de a
da impresia de o oarecare frivolitate, aș zice că singura
speranță, de fapt o fantasmă, a celor ce vor să renunțăm
la Caragiale ar fi ca el să renunțe la noi și astfel să ne
scape, nu-i așa, de relativizări!. Ceea ce ar fi un mare
păcat și o imensă pagubă pentru spiritul și identitatea
noastră. Dar mai bine să trecem și să vedem ce-i spunea
Eugen Simion poetului și eseistului Cassian Maria
Spiridon într-un interviu de acum două decenii apărut
în „Convorbiri literare”: „Trăim mereu sub două zodii
înfrățite: una (Eminescu) ne ajută să trăim profunzimile
spiritului, alta (I.L. Caragiale) ne împiedică să murim
de inimă rea... Amândouă fac parte din geniul românesc
și ne reprezintă ca fel de a fi și mod de a ne situa în
lume”. Propoziții literalmente memorabile ca atâtea
altele ale criticului și ale interlocutorilor săi pe care
notându-mi-le la lectura celor o mie de pagini am fost
tentat să le ordonez într-un fel de antologie care să țină
loc de orice alt comentariu. Iar pentru a motiva o dată
în plus această tentație, mai citez una dintre observațiile
și definițiile critice care veștezesc idiosincraziile,
judecățile pripite, eticiste, minate ideologic și, mai grav,
politic. Plecând de la ideea lui Roland Barthes despre
tragedie ca școală de stil, Eugen Simion afirmă că
„stilul nostru de existență a fost dat nu de tragedie...
Geniul ironic al lui Nenea Iancu ne-a fixat într-un
model de viață și stilul lui a devenit stilul nostru de
existență... Nichita Stănescu a tras din râs, ca dintr-o
gogoașă de vierme de mătase, firul subțire al plânsului
și l-a țesut (ca să rămânem în domeniul textil!) în
poemele lui în care cu un ochi râde și cu altul
jeluiește...”. Cu o expresie a lui Șerban Cioculescu: ce
vreți mai mult?!

O temă principală a „Convorbirilor...” o constituie
cea a stării și locului literaraturii în epoca globalizării,
a noilor tehnologii și mjloace de comunicare.
Previziunile nu sunt foarte optimiste, ba, unele, chiar
sumbre, inclusiv în ceea ce privește genurile literare.
Unul dintre cei mai pesimiști parteneri de discuție ai lui
Eugen Simion este Dumitru Țepeneag, altminteri
importantul scriitor român de la Paris observând el
însuși  cu o cuceritoare sinceritate că este de un
„pesimism insuportabil”. De pildă, în opinia sa:
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„Literatura e pe ducă, în sensul grav al conceptului, ca
producătoare de opere unice. Va rămâne doar ca un
meșteșug artizanal, de produse de serie. În cazul ăsta,
criticul la ce mai folosește? Se va transforma, în cel mai
bun caz, într-un fel de controlor de calitate...”. Oricum,
i se pare normal ca „o activitate umană care se naște în
timp, în istorie, să și dispară la un moment dat. Asta se
întâmplă cu arta și literatura. Peste tot în lume ideea
însăși de artă lâncezește, nu mai naște forme noi... Ce
ete postmodernismul decât o «revizitare» a unor forme
deja apărute? Pariul e că prin revizitare le vom putea
revigora. S-ar putea... Și pe urmă?”. În fine – „Poezia
nu mai e demult o «jună zeiță». E o bătrână doamnă
care se stinge încetul cu încetul... Interesant e că tocmai
această postură și aura de noblețe care o însoțește îi
atrage pe mulți dintre cei care continuă să scrie poezie”.
Cât privește literatura postmodernă, ea „impune tot mai
puternic uniformizarea culturii, a literaturii. Literatura
se va robotiza și ea. Scriitorii, fie și postmoderniștii cei
mai conformiști, vor dispărea încetul cu încetul”. Că
viitorul literaturii române nu e nici el deloc roz  și că
depinde și de școală, dacă nu în primul rând de școală,
e aproape un truism. Eugen Simion deplânge o situație
cu adevărat îngrijorătoare, deprimantă. Locul textelor
literare a ajuns să fie ocupat abuziv, între altele, de
discursurile (traduse) ale comisarilor europeni în scopul
inițierii elevilor în privința stilurilor comunicării: „Bun.
Dar care este valoarea acestor texte culese de peste tot,
texte de o calitate execrabilă? Cum să comunici și ce să
comentezi despre un text agramat?”, întreabă criticul.
Și astfel „Elevii care sunt nevoiți să comenteze, la
bacalaureat, textele domnului Tismăneanu și, vorba lui
Nichita Stănescu, considerațiile despre clasici ale lui
Pistil Pistilovici (publicist daco-român obscur și
agramat) au de ce să deteste literatura română și, pășind
în viață, să încerce să nu mai audă de ei”. Un rol
esențial în destinul literaturii române îl au, desigur,
scriitorii contemporani, în primul rând valoarea cărților
lor (o carte proastă este imorală, în artă nu există morală
în afara valorii estetice!) și critica literară. Răspunzând
la o întrebare a Ioanei Revnic referitoare la roman,
Eugen Simion pledează pentru revenirea romanului „la
epic și la tipologie, după ce a verificat tehnica noului
roman și, în genere, strategiile, relativitățile
postmodernismului. Din nefericire, romanul românesc
a intrat în labirintul unei mărunte autoreferențialități și,
de vreo 30 de ani, nu mai iese de acolo. O să iasă la
lumină și să-și recâștige cititorii în ziua în care va
apărea un tânăr inteligent și talentat care va lua din nou
în mână oglinda lui Stendhal și o va purta deasupra
lumii de azi. Până atunci vom citi, în continuare, eseuri

romanești și confesiuni înfumurate, fragmentate,
politizate și îmbârligate”. Tot în ultimii 30 de ani locul
criticii și al jurnalisticii culturale de mare calitate (de
tipul Bernard Pivot, de exemplu) a fost și este ocupat de
fel de fel de ambuscați, complexați sau revanșarzi, care
nu au nimc comun cu scara de valori reale și cu spiritul
critic autentic. Indignarea lui Eugen Simion este pe
deplin justificată. Citez din nou din inrterviul acordat
lui Cassian Maria Spiridon: „E ridicol să-l înlocuiești
pe Preda cu Goma sau cu Costache Olăreanu (scriitor,
altfel, notabil)... «Scârbosul» Preda, cum îmi amintesc
că i-a zis un confrate, era un intelectual de rasă și un
spirit, cum i-am zis, stabilizator. O desfătare să stai de
vorbă cu el, o seară întreagă, la Capșa... Dar
adolescentul acela blond, inteligent cum nu se mai
poate, incapabil de ură, poetul genial Nichita Stănescu?
Se mișcă grațios ca un zeu tânăr  prin memoria mea...
Sau Marin Sorescu care, cu câteva ore înainte de a
muri, a dictat poemele din Puntea?! Poeme despre
moarte... Și vine, apoi, un imbecil și zice că toate
acestea sunt mofturi... Dumneata ce zici, domnule
Cassian Maria Spiridon, despre toate acestea? Că eu nu
mai zic nimic...”.

În final, remarc dialogul lui Eugen Simion cu
Nicolae Manolescu despre „Arghezi ca «geniu
verbal»”, apărut în iunie 1980, în „Familia”, când cei
doi mari critici erau încă tineri, dar ajunși la deplina
maturitate și consacrare ca lideri de necontestat. El ar
merita un comentariu aparte. Citindu-l, mi-am reamintit
că în viziunea lui Nicolae Manolescu, Arghezi și
Sadoveanu sunt cei mai mari scriitori ai secolului al
XX-lea, iar Eugen Simion, întrebat într-unul din
interviuri: „Care credeți că este cel mai bun lucru care
s-a întâmplat în România ultimului secol?”, a răspuns:
„Marea Unire, desigur, și apariția «Cuvintelor
potrivite» (1927) și a «Istoriei literaturii române de la
origini până în prezent» (1941) de G. Călinescu sunt
marile evenimente ale secolului al XX-lea”.

Până acum, în prima cincime a secolului al XXI-lea
pe care am parcurs-o, ba chiar am depășit-o, nu s-a
produs nici pe departe vreun eveniment politic sau
cultural de anvergura celor trei ale veacului trecut
numite de Eugen Simion. Altminteri, de mai bine de 30
de ani încoace, cum observă cu spiritul său scăpărător
Dorin Tudoran, citez din admirabila lui carte de eseuri
„Absurdistan, o țară cu ieșire la mare”  – „În România
se întâmplă mereu lucruri interesante, fiindcă nu se
întâmplă niciodată ce trebuie”.
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,,În mijlocul nostru sunt cărturari care au ridicat
cunoașterea satului, a acestei realități spontane, la o
asemenea treaptă de înțelegere și luciditate, încât
de la câte unul din ei (cum a fost H.H. Stahl) care
poate nu s-a născut și nu a trăit de-a dreptul în nici-
un sat, aștepți cele mai frumoase amintiri despre
sat” (C. Noica). Cu atât mai frumoase, grăitoare și
unice sunt amintirile cuiva care a trăit în copilărie
la țară și care le trezește la viață, precum poetul
Marius Chelaru, în volumul Sat părăsit, în care ros-
tirea poetică a dezvăluit eliberări de gânduri și
pribegii de sentimente.

A publica un volum a cărui temă este satul, într-
o perioadă în care tot ce-i național este evitat, gân-
dul tuturor fiind la europenizare și la globalizare, ca
idealuri de atins (cum? nu știe, încă, nimeni) este
un lucru de mirare, dacă nu un act de curaj; pentru
că satul este o realitate națională pe care o găsim
statornicită într-un trecut care trăiește în istorie și în
amintiri. Trecutul, din punct de vedere ontologic, e
singurul care există, pentru că numai el are
împlinire, ,,enteleheia” după cum scria Al.
Paleologu (,,Bunul simț ca paradox”), citându-l pe
Aristotel. Cu siguranță, vor fi fiind persoane care se
vor întreba pe cine mai poate interesa azi poezia
despre sat, când literatura noastră e saturată de scri-
itori care au dezvoltat această temă, în proză sau în
poezie, prezentându-l în toate perioadele existenței
sale, fiind observat și analizat, bârfit ori lăudat,
condamnat sau idealizat. Dar nu despre ce a mai
putut spune poetul despre sat este vorba (deși spune
multe), ci despre cum ,,povestește” liric Marius
Chelaru despre acesta și despre țărani: cu simțire
adâncă, dar evitând să fie patetic; cu nostalgie, dar
fără înverșunare tristă, precum Radu Gyr; cu
durere, dar fără accentele oarecum melodramatice
ale lui Oc. Goga; cu încântare, dar fără idilismul

accentuat al lui G. Coșbuc; cu pioșenie, dar fără
îngenuncherea umilă a lui N. Crainic. Dar
împărtășește cu Ion Pillat regretul după civilizația
rurală de altădată, acum dispărută, iar cu Lucian
Blaga – aleanul după satul pe care și l-a dorit
înscris în veșnicie. Să ne-amintim că, în discursul
intitulat ,,Elogiul satului românesc” rostit de poet
cu prilejul intrării în Academie, acesta și-a expri-
mat admirația pentru sat și valorile lui, pentru cul-
tura rurală, pentru locuitorii acestuia. Fără să
exagerăm, putem spune că Marius Chelaru a făcut
un alt fel de elogiu al satului tradițional, care trans-
pare din opoziția ieri-azi (adică ceea ce a mai
rămas, azi, din sat). 

Ca popor de plugari și de păstori, cum scria C.
Noica (,,Pagini despre sufletul românesc”) românii
au întemeiat o civilizație proprie sătească, satul
fiind mai mult decât ,,o unitate geografică, eco-
nomică, social, morală, pentru că a fost o lume cos-
mică, fiind mereu în legătură cu cerul, o lume care
s-a întemeiat datorită vocației femeii de a stabili un
cămin, datorită credințelor religioase și sentimentu-
lui naturii” (Cuvânt împreună despre rostirea
românească). Devenind veșnic, prin încadrare în
ritmurile cosmice, satul ar fi trebuit să rămână așa
cum l-a cunoscut Blaga: ,,Câte-s altfel, lumea,
veacul/ neschimbat e numai satul,/ dup-atâți Prieri
și toamne/ neschimbați ca Tine, Doamne”. În
lumea satului de altădată a revenit Marius Chelaru,
lume pe care a vrut s-o recupereze prin anamneză,
cu spontaneitatea vorbelor păstrate în adânc, dar
care, provocate, au țâșnit la suprafață. Reperele
care definesc satul: casele, biserica, drumul, livada,
grădina, țintirimul, ogorul îl surprind pe autor
străbătând anumite coordonate spațio-temporale,
care îl situează în zările unor puncte cardinale:
,,undeva la nordul meu” sau ,,ieri, la sud de mine”,
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iar când nu se poate poziționa în funcție de acestea
apelează la ,,din nicăieri” sau ,,dinspre ieri”. Satul,
ieșit de pe scena lumii, așa cum au ieșit din actual-
itatea istorică toate împlinirile ce țineau de sen-
surile existenței, adică ,,valorile feminine, valorile
tinereții, valorile de credință și valorile naturii”, a
stat sub semnul trecerii, sugerate de verbe
aparținând sferei semantice a pieirii: a se frânge, a
părăsi, a se stinge, a muri, a se fărâma; astfel, au
murit casele (de singurătate) și copacii, s-a frânt
satul, s-au stins florile și buruienile, au fost părăsite
casa și copilăria, s-a pierdut drumul ,,peste care s-
au așezat straturi de singurătate”, a ruginit satul,
viețile s-au scurs ,,în țintirimul înmiresmat”. Satul
a devenit un fel de paradis devastat de timp, de sin-
gurătate, de nepăsare, închis între un ,,atunci”
însemnând trecut și istorie și un ,,acum”, când ,,s-a
transformat caraghios într-un trunchiat portret de
oraș”. Ajuns un fel de ,,caricatură”, constată cu
obidă poetul, satul era ,,ca o cutie, în care
înmuguriseră oameni de care n-avea habar”și, mai
ales, era ,,copil nedorit/ presat cu toate uneltele/ să
se integreze/ să ia haine străine” (Satul). Nimeni nu
mai vorbește despre sat, doar uneori, la televizor,
ca ,,fapt divers”, se anunță moartea altui sat; cei
care îl privegheau, îngerii, nu mai coborau din cer,
pentru că nu mai existau acolo copiii, îngerii
pământului. Deși a fost binecuvântat de
Dumnezeu: ,,odată, Dumnezeu a pus degetul pe
creștetul satului” lor, după spusele bunicului, acum
acesta s-a învelit cu tăcere și s-a învăluit în
așteptare. Așteptarea i-a fost răsplătită, pentru că un
copil de odinioară, acum matur, l-a ,,reînviat”, pen-
tru că a crezut că aici e loc pentru ,,tinerețe fără
bătrânețe și viață văduvă de moarte”(interesantă
înlocuirea prepoziției ,,fără” din titlul basmului
,,ființei noastre naționale” – cum a fost numit de
filozoful deja amintit, cu substantivul ,,văduvă”,
sugerând o nuntire (a vieții cu moartea), dar și
văduvia, ceea ce ar însemna viață veșnică pentru
sat; în fond, orice existență se definește prin împle-
tirea vieții cu moartea, acestea curgând paralel,
intersectându-se în funcție de soartă (ceea ce
amintește de versurile cunoscute ale lui Rilke:
,,Mare e moartea, peste măsură/ suntem ai ei cu
râsul în gură/ când arzătoare, viața ne-o credem în
toi/ moartea, în miezul ființei, plânge în noi”). În

jocul vieții, al morții și al întâmplării, a fost prins
omul, acest ,,nod de întrebări” (Petre Țuțea,
Proiectul de tratat), a cărui neliniște se datorează
tocmai dublei realități a vieții sale. Ca să poată
rezista anilor și singurătății, satul nu avea nevoie de
apa vie din basme, ci de apa uitării: ,,din când în
când, satul bea din apa uitării/ să poată merge mai
departe”. Străbate din versurile poetului durerea
pierderii tradițiilor și a obiceiurilor (formate în
timp), odată cu satul ce le păstra ca o dovadă a
bogăției sufletești a omului simplu, neșcolit, dar
iubitor de frumos. Marius Chelaru reface o imagine
mitică a satului, căci acesta trăiește în comuniune
cu cerul, cu îngerii, cu sfinții și chiar cu Dumnezeu,
poetul simțindu-se înrudit cu satul, asemenea poet-
ului ardelean Ion Alexandru, pentru care satul era
,,rudenia lui trupească, cea chtonică și cea
duhovnicească, locuitorii satului fiind însuși nea-
mul”. Deși au viață duhovnicească, țăranii nu sunt
pregătiți de întâlnirea cu Dumnezeu, pe care nu-l
recunosc, atunci când ia înfățișare omenească, dar
nesemănând cu nimic și cu nimeni, crescut, nu se
știe cum, la marginea satului; dar ,,avea o privire
încăpătoare cât lumea”. Ființa s-a temut întotdeau-
na de ceea ce nu a putut înțelege și nici sătenii din
satul poetului n-au făcut excepție: s-au mirat, s-au
temut, s-au depărtat de el, s-au ascuns, apoi s-au
răzvrătit, intuind natura lui ne-umană, dar nedându-
și seama că omul acela nu era un simplu om: era
Dumnezeu sau, mai simplu, Iubirea care i-a ocrotit
în toate anotimpurile, pe care le-a umplut cu lumină
și roade: ,,Nu semăna cu nimeni din sat/ nu semăna
cu nimeni de nicăieri (…)/ cei care treceau pe acolo
și își găseau loc fie și-o clipă în privirile lui/ își
umpleau gândurile de iubire/ ca de o lacrimă dulce”
(Când la marginea satului). Într-o ancestrală odih-
nă s-au așezat în vatra satului, nu în țintirim, stră-
moșii, ca piatră de temelie; așa au putut să treacă
urmașii acestora prin răscoale, prin refugiul impus
de război, prin colectivizare, prin risipirea provo-
cată de plecatul la ,,cules”, în țări străine; treptat,
satul, realitate vie, a plătit un preț pentru toate aces-
tea și anume singurătatea care l-a copleșit și pe cel
întors, cu vinovăție și nostalgie, în locul copilăriei.

După întâlnirea cu satul natal, pe care l-a privit
,,de sus” și din cele patru zări, poetul a înregistrat
detaliile, pe care le-a învăluit într-o aură de tristețe,
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după ce ,,și-a îmbrăcat sufletul și ochii în
copilărie”. Cel mai important amănunt a fost casa
părintească, adică ,,acasă”: ,,era un loc unde nu
murea nimeni/ iarba era verde ca ochii raiului/ tim-
pul nu însemna nimic” (Acasă). Aflată în afara tim-
pului, casa mamaiei adăpostea raiul; de aceea, aici
cobora mereu Sf. Gheorghe din icoană, stând de
vorbă cu bunica și înlocuind, uneori, în treburile
casei pe gospodarul care a trecut vămile; livada mai
păstra mireasma fructelor care alunga moartea, iar
pomii purtau pe crengi îngeri; cel care a părăsit
satul ducea cu sine, adunat într-o pungă, puțin
pământ din grădina bunicilor, așa cum aduna în
suflet tristețea și bucuria, înțelesul și uitarea.
Biserica, în jurul căreia s-a clădit satul era: ,,atât de
mică/ atât de liniștită/ atât de uitată”, iar dangătul
clopotelor părea o ,,poveste cu amintiri”; ogorul cu
lanuri de grâu bogat în boabe, pe care a muncit
însuși Dumnezeu, i-a dezvăluit acestuia mirosul de
grâu copt, pe care l-a considerat ,,mireasma veșni-
ciei”. Dar satul nu ar însemna nimic fără oamenii
lui, alcătuind o umanitate diversă, din care nu
lipsesc lăutarul, ghicitoarea, tâmpa satului, nebunul
(țăranul care n-a putut uita ,,mirosurile grele ale
morții și ale urii”), doftoroaia, Iedu-bețivul, țața
Aglaia-văduva care își tot aștepta bărbatul și badea
Tioc, ce a luptat la Cotul Donului. Pentru ei,
Marius Chelaru simte o simpatie vie, căci toți au
suflet frumos, ascunzând sensibilități nebănuite,
compasiune pentru semenii lor, supuși sau nu
păcatelor, credința în sentimente durabile,
îmbrăcându-se în mirare, în fericire, în nedumerire
sau îndoială, stând de vorbă cu îngerii, cu sfinții, cu
Dumnezeu, cu moartea. Impresionant este felul în
care au prins contur membrii familiei sale: bunicii,
părinții, sora, fratele. De neuitat este chipul dăltuit
în cuvinte al mamaiei lui, Maria, ce este unică pen-
tru copilul care, s-a desprins de omul matur,
coborând în copilărie, omul matur rămânând sim-
plu observator al relației dintre copil și mamaia lui.
Lirismul cucerește spațiul vital al bunicii, încărcân-
du-se cu sentimente multiple: admirație, dor, tan-
drețe, nostalgie, tristețe, regret. Mamaia devine un
fel de stăpână a universului casnic țărănesc, (o Isis
rurală?), al cărei destin i-a adus iubire pentru băr-
batul ei, pentru copii, pentru nepoți, dar și sufer-
ință, când și-a dus copiii în refugiu, când a trecut

prin furia colectivizării forțate, când a păstrat în
suflet dragostea și amintirile, tristețea și dezamă-
girile. Este interesant de observat că mamaia lui l-a
surprins cu puterile ei magice, pentru că Sf.
Gheorghe cobora din icoană și se așeza pe prispă,
stând amândoi de vorbă ca bătrânii, iar Dumnezeu
o asculta cât timp ea îi povestea viața, pentru ca, la
sfârșit, s-o cheme să meargă cu el; voință puternică,
mamaia făcea ce voia cu zilele ei, căci ,,își ținea
viața în brațe”. De altfel, ea nici n-a murit, ci
doar,,și-a lepădat trupul”, într-o clipă cât o veșni-
cie. Mamaia era femeia căreia i se potrivesc spuse-
le lui Al. Paleologu (Misoginia), fiindcă trăiește în
consonanță cu ritmurile cosmice și ,,fiindcă reprez-
intă o teorie a naturii și are vocație pentru sacrificiu
și pătimire, dar și pentru geneză”; de aceea, a fost
idealizată, Marius Chelaru văzând-o ca pe o
reprezentantă simbolică a femeilor din sat. Dacă
bărbații se numesc Constantin, Ion, Petru sau
Gheorghe, femeile sunt, cel mai ades, Maria,
mamaia lui fiind, însă, unică. O Marie se așază ală-
turi de Constantin, îmbrăcat în cămașa de mire
țesută de ea, când acesta ,,dezbrăcându-și trupul” se
roagă; altă Marie este văzută de Petru – care
trăiește frigul neputinței – ,,ca o cadră”, dragostea
lui neîmplinită transformându-se într-o mare grijă
pentru liniștea femeii; bunicul Ion, copleșit de
amintirea nevestei lui, care avea o,,privire adâncă
cât toată iubirea lumii” caută pe cer steaua care e
,,casa sufletului Mariei lui” (Noaptea) și tot el ,,un
om de departe” visase o Marie cu ,,zâmbet fără
sfârșit/ călătorind printre culorile din rai/ (…) din
cer curgeau acum Marii/ îmbrăcate în tinerețe”
(Nunta cea mai lungă), ei doi întâlnindu-se, zâm-
bind, în ,,lacrima unui înger”. Să scrie cu atât nedo-
molit dor după ființa care i-a guvernat copilăria, în
imagini unice și cu o rară încărcătură stilistică,
înseamnă pentru Marius Chelaru o retrăire
necondiționată a perioadei în care ,,s-a copilărit”
sub privirea unei ,,strașnice femei” (asemenea
bunicii lui Ionel Teodoreanu, căruia îi aparține
sintagma); poetul pare să înoate, cu ochii închiși în
apele învolburate sau limpezi ale amintirilor care îl
copleșesc. Tulburătoare este poezia închinată
fratelui său, dialogul imaginar dintre frați (el,
poetul, plecat să-l aducă dintre străini și cel răpus
de străinătate) desfășurându-se în spirit mioritic,
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din vorbele fratelui curgând cântate gânduri pentru
măicuța lui: ,,spune-i mamei că vin acasă,/ dar sunt
atât de bătrân,/ atât de hrănit cu înstrăinare/ am
bătut la atâtea inimi/ și pâine pentru suflet n-am
primit/ am bătut la poarta atâtor visuri/ doar lacrimi
părăsite/ uscate de tăcere am găsit”/ am rămas atât
de singur/ că lumina lunii/ îmi era un prieten de
neprețuit/ (...) nu voi să-mi taie vițelul cel gras/
doar să știu/ că din visele pe care le-am luat cu
mine/ ca pe niște povești/ în care să mă plimb când
am dor de ducă/ vor înflori mereu/ ghioceii/ acasă./
Spune-i mamei/ că vin” (Dincolo de rai, dincoace
de lume). Versurile au tonalități de bocet,
exprimând jalea adâncă a celui însingurat într-o
lume ostilă, în care n-a găsit sprijin pentru suflet.
Destin tragic a avut și sora sa, dar aceasta e
privegheată de un pom-măr, iar ,,pe iarba cu ușa
deschisă spre cer/ ședea și Dumnezeu,/ mângâindu-
i amintirile”. 

Este evident că în spațiul copilăriei care
coincide cu cel al satului, poetul pătrunde cu
emoție rară, în care se insinuează teama lui de
umbre și tăcerea izvorâtă din sentimentul
vinovăției sale, căci și-a uitat, fie și temporar, satul.
Umbrele copacilor, cele nedeslușite ale nopții, se
contopesc cu umbrele celor morți, care continuă să
se miște în satul părăsit, bântuind țintirimul, casele
goale, drumul. Deși ,,umbrele celor de altădată/
grele de pământ și de uitare/ ieșeau din micul
țintirim” sau ,,pe marginea șanțului dinspre
țintirim/ au ieșit umbrele strămoșilor lăsați de
izbeliște”, din adâncul greu de umbre al
întunericului, stăpânit de Hades, Dumnezeu
,,întinde o palmă/ în care ia toate umbrele/ dintre
toate singurătățile”; e singura lor consolare, căci
umbrele, detașându-se de trup, se pot ascunde în
cer. Tăcerea cuibărită între pleoapele sale străbătea
noaptea, aducând altă tăcere, aceea a somnului, ce
nu putea să-i îndepărteze tristețea, (motiv reiterat în
poezia sa), care s-a impregnat în copaci, în case, în
drum, provocată de singurătatea ce capătă formă
materială: clipele se împletesc cu tăcerea, pașii
bătrânilor, tot în tăcere, se îndreptă spre țintirim,
tăcerile cernite se frâng sau îl iau de mână pe omul
matur care și-a găsit tovarăș în tăcerea care-i
numără clipele. Timpul devine o constantă a
poeziei lui Marius Chelaru, acesta dictând ritmurile

vieții sătești. Țăranii își măsoară durata după
înserări și întomnări și, deși nu au cine știe ce
știință de carte, intuiesc că timpul curge într-o
singură direcție, la capătul căreia îi așteaptă
moartea. Pe când era copil, poetul se juca mereu cu
timpul în camera mamaiei; la maturitate, apelează
la procedeul proustian al căutării timpului pierdut,
prin întoarcerea în amintire, adică în sine, căci
,,ochiul închis afară/ înlăuntru-i se deșteaptă” (M.
Eminescu). În amintire va descoperi că ,,limbile
ceasului pășind înspre altădată” au măsurat timpul
care a destrămat satul și ,,l-a smuls dintre amintiri”,
fiind vrăjmaș al acestuia, îmbătrânind oamenii,
fărâmând casele și pustiind drumul; dar tot acesta
aduce flori și fructe specfice fiecărui anotimp și,
mai ales, înflorește iubiri care dau rod. Căutând
satul vesel odinioară, al copilăriei, spre care vine
din timpul real trăit pe alte coordonate ale vieții,
poetul găsește un alt fel de sat, în care tinerii
,,fugăresc” timpul după bani și scuipă trecând pe
lângă vreun monument, pentru că nu știu ce-i
trecutul, dar în care ,,bătrânii s-ar lega de gard”,
pentru ca timpul să nu plece ,,cu tot cu lumea lor”.
Motivele poetice deja amintite (tăcerea, timpul,
umbrele) sunt subtil legate de cel al luminii și al
întunericului, aflate în antinomia ce susține tot șirul
de opoziții nelipsite existenței umane și care
stabilesc ,,pax magna” în sufletului omului. Când
,,sloiuri de lumină se topesc pe deal”, aceasta
inundă satul, fiind ceea ce Blaga a numit ,,lumină
născută-n ziua dintâi” (lumina cosmică), ce
împrăștie întunericul, urmând acestuia. Așa este
lumina stelelor ,,ce țese ițele umbrelor” și lumina
lunii care era ,,prietenă cu ploaia de lumină”. În
lumină, țăranii din sat îl văd pe Dumnezeu,
conform credinței mistice, trăind mântuirea și
fericirea obținută prin mântuire. Dar lumina apare
și cu sens figurat, în expresii de rară gingășie:
,,lumina femeilor locuiește în brazda iubirii” sau
,,lumina rugăciunii bucură”. Există în lumea rurală
reînviată de poet o ușă de lumină, o ploaie de
lumină, o mireasmă de lumină. Iar întunericul,
ropotind pe uliță, ,,plânge cu lacrimi de plumb” sau
,,curge ca o ploaie de pași”, subliniind sugestiv
aprehensiunea poetului față de întuneric. Lumina și
întunericul, liniștea și tăcerea, ploile și vântul vin
din cerul populat cu îngeri și sfinți, ultimii locuind
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și în icoane. Îngerii sunt prezențe firești în viața
satului, ca intermediari între Dumnezeu și lume,
vestind sacrul, ca mesageri ai lui Dumnezeu,
integrându-se în lumea sătească. Am întâlnit ideea
și la Vasile Voiculescu, în a cărui poezie îngerii sunt
prezențe zilnice: ,,Îngerul de la fereastră/ nu m-a
oprit./ Îngerul de la trepte/ nu s-a uitat./ Îngerul de
la ușă s-a dat la o parte/ și am intrat”. Îngerii lui
Marius Chelaru coborau odată cu cerul, peste case,
fiecare având o menire: unul veghea asupra
încălțărilor din copilărie ale poetului, altul cu
zborul legat îl privea trist, o aripă de înger adia
printre ierburile înalte, îngerul pătrundea în inima
copilului unde era păstrat timp îndelungat. Chiar
Dumnezeu venea pe pământ când omul avea
nevoie de el, pentru mărturisire. Așa s-a întâmplat
,,în clipa aceea dinainte de plecare” când nepotul a
simțit că Dumnezeu s-a așezat în el, față-n față cu
mamaia care s-a spovedit, spunându-și toată viața
și ,,despre copii, nepoți, strănepoți/ visuri, zile și
nopți/ rădăcinile clipelor negre ca iadul/ ori
înmuiate în lumina fericirii/ despre singurătate,
dragoste, împlinire, părăsire/ despre toate acestea îi
povesti/ cu limbă de suflet./ Dumnezeu a ascultat-o
răbdător/ luându-i fiecare vorbă ca pe-un dar/ pe
care l-a pus bine lângă dânsul./ Apoi, după ce clipa
aceea a trecut/ i-a șoptit blând: Marie/ lasă toate
acestea pe jilțul acela din amintirile tale/ dezbracă-
te de lume/ hai cu mine” (Casa). Este sugerat un
ritual al morții, cu respectarea unor obiceiuri,
subliniind ideea că în cer omul nu are nevoie de
nimic de pe pământ, nici măcar de amintiri. Într-o
poezie a lui Vasile Voiculescu, apare imaginea lui
Dumnezeu care, fiind invitat de un gospodar la
masă, mărturisește alt scop: ,,M-am abătut să fac la
tine, de-ngădui, Cina cea de taină”. Este comun
modul în care se circulă între cer și pământ, prin
ușă sau fereastră, trecând un prag, acestea fiind
motive literare ce dezvoltă o simbolistică bogată.
Ca deschidere spre boltă, fereastra asigură ieșirea
sufletului casei care se risipește în drumul spre cer
și urcarea sufletului oamenilor spre rai, dar și
pogorârea îngerilor peste/ și în satul pe care îl au în
grijă. Marius Chelaru se referă în poeziile lui atât la
viață, cât și la moarte, observând că țăranii nu
alungau gândul morții, că nu se agățau cu disperare
de viață, că erau resemnați în fața inevitabilului și

că, fără să știe filozofie, intuiau ceea ce filozofii
numeau ,,pragul unei transcendențe a conștiinței”
(Al. Paleologu). Sensibilitatea sătenilor reieșită din
felul în care se pregătesc pentru moarte, în tăcere
binecuvântată, este surprinsă în imagini
copleșitoare; se întâmplă ca aceasta să fie anunțată
de vântul care ,,calcă cerul și pământul/ rupe crăci/
zvârle vise de lut și cenușă/ pentru că omul și-a
uitat ferestrele gândului deschise”/ și pentru că ,,își
așezase întru așteptare timpul” (Singurătăți);
alteori, cel care își presimte moartea ,,trage în piept
încă o dată chipul satului, răsuflă adânc, dând
drumul vieții” (Din nicăieri). Presimțind că trupul
este doar un înveliș, ei realizează desprinderea
sufletului, care se înalță, de trupul care rămâne,
căci ei ,,își leapădă trupul” sau și-l ,,dezbracă”
acum, ca pe ceva nefolositor. O mișcare nefirească
în ordinea lucrurilor este prezentă în versurile
poetului Marius Chelaru; gândurile nu urcă spre
cer, ci coboară spre cer; ploile se târăsc în sus, către
ceruri; glasul mamei urcă din adânc, din râul
iubirii, spre suprafață, dar nu mai coboară precum
valurile; doar tăcerea, când simte că omul s-a
rătăcit în densa ei substanță, îl ia de mână și-l
conduce spre locul în care e stăpână. 

Transformarea satului s-a petrecut într-un timp
marcat de anumite versuri-refren, subliniind
dorința plecării: ,,Dar eu voi pleca” (repetat cu
obstinența tinereții) din casa pe care ploile o apăsau
și în care mamaia îl aștepta să crească și chiar în
ciuda faptului că a descoperit farmecele feminine
,,în iarba mirosind a iubire și taină” (Satul, dar eu
voi pleca) și regretul prezent în versul: ,,Chiar dacă
eu nu mai vin acolo” care ascunde nostalgia și
durerea omului matur, provocate de faptul că nu s-
a mai întors în spațiul părăsit, adică acolo unde
unele lucruri s-au istovit, iar altele au rămas sub
aceeași aură de legendă: ,,umbra mamaiei are
liniștea ei din lumină dezlumită/ pe care o așterne
diminețile pe icoană,/ chiar dacă eu nu mai vin
acolo./ Candela vindecă luminând mereu/ copilul
din mine,/ chiar dacă eu nu mai sunt acolo/ (...) în
locul în care m-am copilărit/ umbra mamaiei încă
mai coase/ pe un ștergar/ poveștile pe care mi le
spunea;/ are liniștea ei mereu proaspătă/ o așterne
dimineața pe icoană/ chiar de eu nu mai vin acolo/
(...) dar umbra mamaiei încă mai coase/ pe un
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ștergar poveștile pe care mi le spunea/ are liniștea
ei din iubire și iertare/ o așterne diminețile pe
icoană/ chiar dacă eu nu mai vin acolo” (În locul în
care m-am copilărit).

Marius Chelaru a dezvăluit în poeziile acestui
volum o apăsată dispoziție liric-subiectivă, pusă în
evidență de insistenta repetare a posesivului meu/
mea/ mele: calea mea, satul meu, casa mea, iubirile
mele, mirarea mea, ochiul meu, lumile mele,
copilăria mea, amintirile mele, sugerând implicarea
sa, definitivă și afectivă, în toate momentele
întâlnirilor cu lumea satului. Este o lume văzută cu
emoție adâncă din care au fost plăsmuite imagini
unice, de rară forță sugestivă, exprimarea
hipocoristică fiind bogată în metafore (dar nu
lipsesc nici comparațiile, nici personificările
sensibile) ce se revarsă în cascade: ,,casele
bătrânești sunt texte scrise cu litere pustii, locuite
de singurătate”, ,,iazul de timp e plin cu acasă”,
,,iarba zâmbea lunii”, ,,trupul de ploaie al satului
zăvorăște, din plecări, cântecul păsărilor arcuit ca
un noian de flori de soare peste creștetul
clopotniței”, coasa culcată în iarbă ,,se odihnește ca
o tăcere” ,,bunicul Ioan era ca un toiag de care se
sprijinea soarele”, mugetele unei căprioare ,,se
împrăștie în palma caldă a vântului înserării”,
,,satul este ca un cer”, ,,stropul de ploaie este
aidoma unei priviri”, casa părăsită e o ,,dâră de fum
respirând a pustiu”, ,,cocorii sunt înrămați în
năframa zării; în privirile unei femei care a iubit
,,se coc neguri de nerostit”, ,,noaptea își împletește
cămașa din cenușa caselor foșnind ca niște umbre”,
,,tălpile goale ale satului se scaldă în gândurile
mele și calcă printre amintiri”. Aceste limitate
exemplificări nu fac decât să suțină că, dincolo de
conținutul ideatic ce evocă realitatea dureroasă a
satelor părăsite, se află un inimitabil univers de
imagini, o potențialitate imagistică neobișnuită, ce
definește într-un mod inedit satul cu oamenii lui,
așa cum a fost, așa cum este. Se observă că poetul
nu patetizează, evitând, pe cât posibil, capcana
patetismului, dar scrisul său este simpatetic deși
emoția rămâne copleșitoare și nu poate fi înțeleasă
decât de cei care au cunoscut satul, așa cum l-a
cunoscut C. Noica: ,,un sat care a creat o civizație,
un folclor și a vorbit o adevărată limbă
românească”. Doar aceștia au putut înțelege

sufletul în care amintirile s-au ascuns, dar n-au
dispărut și mintea care a născocit (printre multe
altele) miturile; amintiri, sentimente, fapte, mituri,
credințe s-au păstrat, știind că pot ajunge la
suprafață, s-au așezat în ordine și în tăcere pentru
momentul revelării când tainele copilăriei și ale
trecutului s-au des-tăinuit și când sufletul satului,
deși obosit de timp și de așteptare, a vrut să răsufle
liber, precum Dumnezeul blagian. Poate că ar
trebui să ne amintim, pentru a ,,reface” satul de
odinioară, spusele lui Nicolae Steinhardt: ,,la țară
trăiește omul universal; de dimineață până seara
înfruntă natura, biruie piatra, nerodirea; e nevoit să
cunoască meseriile toate, trebuie să-și rezolve
singur greutățile; idilică era doar viața de la joc.
Fără să fie mai buni sau mai răi decât orășenii, ei
cunosc obârșiile și permanențele”. Problema este
că asemenea țărani nu prea mai sunt, că satele nu
mai seamănă, firesc, cu cele trecute. Dar tot atât de
adevărat este faptul că în orice formă, cu ulițe încă
întinate sau cu străzi pavate, cu brazi de Crăciun
proaspeți sau din plastic, cu adevărate colinde
cântate în curțile gospodarilor sau înregistrate, cu
horă în costume populare sau cu discotecă și blugi,
satul va rezista, căci ,,veșnicia s-a născut la sat” (L.
Blaga) din obiceiuri, datini și tradiții vechi de sute
de ani. Iar lui Marius Chelaru îi place să creadă că
o aură de sfințenie va înveli mereu satul, căci acesta
va continua să existe ,,în jurul bisericuței/ în
mireasma aceea de rai/ ca măsură a veșniciei”. 
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Romanul Torentul apare la Editura Art Creativ,
Bucureşti, 2018 şi este un roman realist, construit pe
explorări existenţiale, pe sensuri şi percepţii ce adeveresc
un exerciţiu al supravieţuirii, un spectacol al vieţii care nu
poate trece neremarcat.

Comportamentul personajelor pune în valoare dimensi-
unea etică a romanului, distilată în ambivalenţe, în convin-
geri, în cugetări despre identitate, prin urmare, într-un
întreg mix de emoţii şi reîntoarceri ale conştiinţei în ea
însăşi.

Scriitorul Petruş Andrei, voce de rezonanţă în peisajul
literar actual, afirmă: „Proza de investigație a scriitorului
Marinel Gîlcă este una superioară: ea îndeplinește toate
condițiile și are toate calitățile prozei  polițiste, dar o
depășește prin valoare estetică, etică și poetică (...) Tânărul
prozator stăpânește încă de pe acum arta evocării, a portre-
tului, a dialogului și, îndeosebi, a descrierii, dar marele său
merit este acela de a surprinde viața adevărată”.

Cu o vitalitate artistică deosebită, romancierul, Marinel
Gîlcă, reuşeşte să stabilească legătura fundamentală între
raţiune şi simţire, două dintre sentimentele aflate în contin-
uu proces de oponenţă, esenţiale pentru catalizarea acţiunii
alerte a romanului.

Prin teorii de idei, demonstraţii, cercetări şi constatări,
întreg demersul textual devine palpitant şi îmbracă ideea
expusă într-o formă imaginativă concentrată, modernistă,
care, negreşit, se va înscrie în rândurile culturii de tradiţie.

Desigur, materialul literar are legătură cu experienţa
profesională a autorului, datorită acesteia, imaginaţia şi tal-
entul îşi stabilesc şi îşi delimitează bine locul, vin în
întâmpinarea cititorului cu surpriza unei lecturi extrem de
captivante, romanul citindu-se parcă singur, dintr-o răsu-
flare, de altfel, nu este deloc greu de parcurs.

Limbajul se constituie într-un instrumentar ce corporal-
izează teme sociale grave, dezbătute cu interes şi în detalii,
într-un stil care amprentează, evident, originalitatea autoru-
lui, sensibilitatea la ceea ce se petrece în jurul său şi nu-l
lasă deloc indiferent.

Este o corelare perfectă a trupului cu sufletul, nimic din
ceea ce-i este cunoscut primului, nu-i este străin şi indifer-
ent celui de-al doilea, ambele situaţii aflându-se într-un
elan al construirii fondului narativ inteligent, al unor senti-

mente adânci pe care nu le poţi împiedica să apară într-un
context vizat, te supui lor şi le prelungeşti misterul, într-un
fel sau altul, chiar dacă înfăţişarea unora s-ar putea să pară
uneori absurdă. 

Deşi se dezvoltă parcursul tragic al unui destin, este
uşor de observat bucuria debordantă a scrisului, izvorâtă
din umanitate auctorială, din nevoia de a nu permite nici-
unei forme de imunizare împotriva emoţiilor să existe, să se
remarce.

Explorarea labirintului propus de scriitor implică
disponibilitate, efect ce derivă din categoria a ceea ce se
poate transforma, trecând de la gravitate, la realizare pe
toate planurile, dovadă că binele şi frumosul nu dispar,
oricâte etape complicate ţi-ar surpa interiorul, poţi găsi
resurse pentru izbăvire, pentru articularea unui nou început,
inclusiv cel sufletesc, chiar dacă acesta se petrece în alt loc,
în alt capăt al lumii.

Concizia frazeologică, fără artificii sau acţiuni mimate,
dovadă a măiestriei artistice, îl propulsează pe cititor în
acea armonie narativă ce nu-i permite să deformeaze reali-
tatea, ba, dimpotrivă, îl îndeamnă să şi-o asume odată cu
fiecare suferinţă a ei, îl învaţă cum să facă faţă tragediei şi
cum s-o depăşească, în cele din urmă.

Nu există planeitate în roman, întâmplările se inter-
sectează, se suprapun, se aleargă una pe cealaltă şi poftesc
suspansul să detalieze el însuşi aspecte de manifestare mai
mult sau mai puţin cunoscute vieţii, în cadenţă impusă sau
în pas liber, săltat.

Este demn de luat în seamă şi faptul că autorul se prop-
une şi se regăseşte ca personaj în cartea sa, având un rol
bine stabilit pe o scenă unde-i sunt cunoscute decorurile
întunecoase, în care nu se lasă atras, ba dimpotrivă, îşi
proiectează direcţia şi face lumină cu expresivitatea şi
implicarea cunoscute deja, uzând de planuri bine puse la
punct, de efecte nebănuite, de şansa de a schimba rolul vic-
timei cu acela al unei învingătoare într-o societate condusă
de factori nu tocmai raţionali. 

Lupta pentru supravieţuire, soluţiile la care se recurge
pentru a ajunge la un final redresat sunt descrise cu mare
îndemânare de către romancierul Marinel Gîlcă, am putea
vorbi chiar de o parabolă în care personajele sunt surprinse
în situaţii fără ieşire, uneori dramatice, până la urmă, totul
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subliniind ideea că omul îşi hotărăşte soarta şi poate îndrep-
ta cursul nefiresc al acesteia prin mijloace adecvate,
folosindu-se de ceea ce are la îndemână mai bun, de fondul
lui sănătos.

Odată ce pătrunzi în acest univers, nu ai cum să nu-ţi
stabileşti deprinderea de a ajunge cât mai repede la infor-
maţii de gen concluzionist, lăsând totodată spaţiu liber
meditaţiilor şi speranţei că mesajul expus va fi perceput în
totalitate, iar publicul cititor va observa şi va dezvolta
reacţii şi luări de poziţie îndrăzneţe şi mult mai organizate
împotriva oricărui act distructiv al personalităţii.

Preocupat de marile probleme existenţiale, autorul le
tratează cu seriozitatea-i caracteristică, cu subtilitate, con-
struindu-şi subiectul dintr-o perspectivă graduală, anunţând
în acest mod apariţia  unei voci literare demne de toată
admiraţia, de tot respectul.

Pentru a asusţine cele afirmate mai sus voi cita câteva
fragmente relevante din roman, doar atât cât să strârnesc
interesul pentru lectură:

„Viața orașului trepida, își continua cursa nestingherită,
cu planuri și unghiuri noi, desene viu colorate. Coloane de
mașini de toate tipurile și nuanțele așteptau nerăbdătore,
chiar încrâncenate la semaforul din larga intersecție, iar
oamenii ca niște imagini punctiforme se mișcau în toate
sensurile, fără odihnă. Universul acesta, actual și real, dar
mai ales liber, atrăgător prin provocările sale, o copleșea pe
fată și îi dădea un sens nou existenței. Zilele trecute, în care
se aflase în programul de protecție, fusese bolnavă după
libertate. Acum viața și descătușarea, natura și întreaga
existență pulsau din nou în ea și lângă ea. Erau din plin aici
și acolo  și tânăra  le simțea ca  o vindecare alinătoare”.

„Ariadna schiță doar un surâs. Îi era foarte greu să le
împărtășească exuberanța. Pe ea o frământau alte chestiuni
și îngrijorări ... Tânăra îmbătrânise subit în interiorul său.
Așa de repede, încât mirată, se autoflagelă singură”.

„Inculpatul se scărpină în cap.  Afacerea era proastă și
el ieșea în pierdere. Îl trecură apele, simțindu-și cămașa lip-
ită de spinare. „Consecințe penale”. Asta-i mai trebuia. Cu
privirea hăituită ca a unui câine abandonat și flămând,
Olaru îl privi abătut pe ofițer. Scheună în barbă:

– Șefule, da’ o țigară nu ai matale... că te văd băiat
fin!?”

„Pe tânăr îl preocupa din ce în ce mai mult destinul
fetei, cu atât mai mult că o știa singură, doar cu mătușa sa,
femeie în vârstă, și mai ales acum după ce Mateescu îi sug-
erase că autodenunțul nu confirma fapta. Desigur, gândi el,
fostul său coleg de liceu știa cel mai bine dosarul, avea cele
mai multe informații, intuia cu flerul său nedezmințit că
atât timp cât ticăloșii nu au fost prinși, starea de pericol per-
sista. Octavian cântări cum să procedeze pentru ca Ariadna
să nu intre în panică. Urma admiterea la facultate și ea avea
nevoie de liniște. Contextul actual era dificil, iar el nu putea
risca”.

„Tânărul ar fi vrut să-i spună că s-a îndrăgostit neb-

unește, că ea este stăpâna gândurilor sale și o zi fără s-o
vadă sau s-o audă este o zi pierdută, că a iubit-o de cum a
văzut-o la vernisaj, că a suferit și suferă odată cu ea, dar îi
lipsea curajul. În el se dădea o luptă surdă, patima, ardoarea
iubirii curate, versus frica de a nu o speria și de a-l repu-
dia”.

„Mașina intră frontal în acel parapet metalic, mai mult
chiar pe partea unde stătuse fata și impactul zdrobi efectiv
botul mașinii ce deveni o armonică hâdă, iar caroseria,
fierul contorsionat dar și parbrizul spart țăndări produseră
un zgomot infernal ce frământă natura ca un vaier al
morții”.

„Lui Gore parcă îi băgase cineva cu forța un sloi de
gheață pe șira spinării. Vulpoiul de președinte știa deja că
este în pădurea Măgura. „Cum, dracu’ aflase!?” Nu se
putea dumiri. Ciobănescu se ambalase, iar glasul său învol-
bura cuvintele ca un mănunchi de dinamite ce explodează
în serie pentru dislocarea unor stânci”.

„Miruna era pregătită și ea. Cu agilitate de felină, deja
se ferise în lateral, făcu o piruetă și cu piciorul liber lovi
puternic tâmpla lui Gore care, mirat de îndrăzneala ei, căzu
în genunchi. Tânărul, apărut parcă din neant, îl pocni din
nou cu piciorul, cu aceeași intensitate, de câteva ori  în
abdomen, șoferul se prăbuși căt era de lung pe covorul
moale de frunze, iar vîrfurile copacilor care se profilau pe
un petec de sineală, se ploconiră deasupra lui,  smeriți. –
Rămâi puțin lângă el, deocamdată este în lumea viselor.
Aduc ceva de la mașină să-l legăm!”

„Ciobănescu satisfăcut își trecu arma la spate și con-
trolă imediat interiorul jeepu-lui avariat, găsi telefonul
tinerei şi-l băgă în buzunar, apoi îi luă rucsacul. Acum,
dădu cu ochii de Gore care părea inert. Politicianul îl târî
afară din mașină și, cu sete, îi trase câteva picioare în
abdomen”.

Iată, deci, cum se echilibrează stările, cum se con-
turează personajele mai mult sau mai puţin puternice, cum
se întrepătrund intrigile, cum se găsesc răspunsuri, cum
acţiunea se perturbă, ca în cele din urmă să se relaxeaze,
toate datorită modului profesionist şi analitic în care este
construit subiectul şi, desigur, extensiile sofisticate ale
acestuia.

Este suficient pentru a înţelege că avem un scriitor în
mare formă, aflat în momentul favorabil creaţiei
inteligente, selectiv, curajos şi fidel acestei realităţi care, cu
siguranţă, îi va purta cuvintele şi imaginaţia nicăieri altun-
deva decât spre aerul înălţimilor, şi, implicit, spre specta-
colul creat de ele, întregind darul divin primit sub semnul
asumării depline – prin urmare, forma şi fondul se află
corelate într-o acţiune potrivită.

Viitorul va fi substanţa în care cuvintele îşi vor aşeza
ritmul sau vor arde în torente, aşa cum le va porunci el
însuşi, scriitorul Marinel Gîlcă! 
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De ceva timp, o editură nouă – OMG –
funcţionează la Alba Iulia, coordonată de
cîţiva tineri – Alex Ciorogar, Alex Văsieş,
Florentin Popa, Sebastian Big –, ei înşişi
poeţi, orientată spre poezia celor mai tineri
poeţi din spaţiul limbii române, pe care-i
promovează într-o colecţie (nu am evidenţa
tuturor numelor publicate pînă în prezent),
OHMYGODPOETRY, cu intenţia vădită de
a impune o nouă paradigmă poetică, cam
cum, dar în alte condiţii, şi-au propus poeţii
din Cenaclul de Luni, cu peste cincizeci de

ani în urmă. Din cele cîteva cărţi de poezie care
mi-au ajuns în mînă, nu aş putea spune că se
profilează aşa ceva, o nouă paradigmă poetică,
dar ceva se simte în aerul degajat de acestea, unul
suficient de proaspăt, ca să iasă de aici ceva demn
de luat în seamă, aşteptat de atîta timp de cînd
promoţiile douămiiste, cu mici excepţii, se scaldă
în aceeaşi formulă, cu vădite, aşa cum am mai
spus de mai multe ori, locuri comune, formule sau
reţete uşor de calchiat. 

Asta se poate vedea, deşi cu mari marje de
originalitate, şi din cartea cu numărul 6 din seria
de la OMG, şi anume Fotocrom paradis a lui
Deniz Otay, carte care a şi obţinut de altfel
Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” –
Opus Primum de la Ipoteşti, ediţia din ianuarie
anul acesta. Poeta vine din şcoala suceveană de
poezie, un soi de laborator din care au ieşit cîteva
poete bune, unele cu prezenţe notabile mai ales în
cluburile online, altele dispărînd parcă în neant.
Cele care s-au desprins de reţeta didactică de
acolo, de scriere creativă, au rezistat sau au
dovedit în scurta lor experienţă literară, că drumul
de afirmare e destul de lung, că au reuşit să se

desprindă de reţete şi şi-au găsit calea proprie.
Aşa se pare că este acum Deniz Otay, cu cartea sa
de debut, carte din care răzbate acel aer de
noutate, căutat asiduu de cei de la editura din Alba
Iulia.

Poemele din cartea lui Deniz Otay se înscriu în
registrul unei demitizări urbane, realizată prin
developări ale realului, disecate în imagini
fotocrome ale unui paradis imaginar, desprins
totuşi din realitatea trăită şi filtrată printr-un talent
aparte de redare a textului, ce, deşi pare, nu este
scris după tipare sau clişee existente. Realitatea
este rafinată atent în imagini poetice de o
prospeţime evidentă: „Acasă nu e întoarcere/ şi nu
escapadă./ O înaintare obosită/ şi motorul e trufia
aprofundată/ de la origini.// Cineva se rupe din
realitatea grea/ şi cineva se rupe de realitate// Nu
sunt aici pentru vizite,/ să refac legături/ să
reproduc apropieri sau distanţe./ Nu sunt aici să
primesc/ energia de la sursă.// Nu există decît
distanţe./ Materia vie nu e în primul rînd
separare./ Apropierea e suprapunere,/ suprapu-
nerea e contaminare.// Nu sunt pentru
reconstituirea portretului de familie,/ nici a
adolescenţei vag dobîndite.// Nu sunt pe fugă/
sunt rezistenţa la familie şi profesie./ Sunt
aproape – aici – în iarbă –/ împotrivirea.// Expuşi
ca vecinii pe cîmp/ facem cu mîna, căutăm
adierea/ unei după-amiezi senine.// Nu mă feresc./
Poţi să treci peste mine,/ dar ştiu că mă vei ocoli
cu mare distanţă.// colo, politicos şi umil/ eşti în
siguranţă” (Punct de frontieră). De la început,
poezia lui Deniz Otay se compune dintr-o serie de
postulate. Ea le expune firesc în texte logice, fără
a demonstra nimic, că nu e nevoie decît de
afirmaţii care să-i definească astfel demersul
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poetic. Construcţiile sunt simple, formate din
propoziţii sau fraze îngrijite stilistic, fără
prolixităţi sau elucubraţii. Fraza poetică este
cristalină, directă, comunică ceva ce nu ascunde,
nu creează ambiguitate, diversiune ideatică sau
experiment în spatele căruia să nu se ascundă
nimic. În esenţă poezia ei se constituie din
discursuri clare, care au ca scop o reaşezare a
sentimentului din artificial în natural, din virtual
în real. De cele mai multe ori îi reuşeşte acest
lucru, în aşa fel ca în totalitate cartea să aibă o
proporţie destul de mare de noutate, atît prin
limbaj cît şi prin simpla comunicare aşezată în
construcţii de conţinut estetic, în fond literar.

Senzaţia de jurnal, de note, este şi ea aşezată în
pagină degajat, simplu, fără a încerca să
metaforizeze o imagine prin alta, să inducă în text
metonimia generalizată, aşa cum apare, ca o
pecingine, pe pielea celor mai multe poezii ale
tinerilor poeţi: „ultimile săptămîni au fost bune,/
sunt protejată//în existenţa care nu înseamnă/ doar
astrologie şi proiectare,// am făcut mii de strategii
–/ puteau fi milioane –/ să închei divagaţia asta/ şi
spledoarea ei finită// sunt o fată artefactă/
conectată la vigoarea lui marte// ajutată de
vitamine,/ sunt acum vitamină pastilă mică şi
strălucitoare/ în camera de serviciu în club,/
coborîtă din împărăţie intergalactică/ să anim încă
puţin// ne distrăm împreună mai bine decît ne
distram/ decît atunci cînd eram împreună/ să te
părăsesc// din infinită recunoştinţă – goodbye//
totul a fost incursiune,/ cum înainte scriam că mi-
ar plăcea să fac/ acum fac// plimbată cu maşini/
prin pădure, spre ieşirea/ la care te trezeşti în cîmp
liber/ cu lumina albă violentă lumina neon// se-
nţelege entuziasmul/ din picioare în podea/ corpul
de la cap preia încet energia” (Băieţi străini care
mă cnduc prin pădure). O senzualitate doar
sugerată, într-un peisaj interior, cu expasiune
vizibilă într-o lume ce se împlineşte doar în
gîndul real.

Cu un exerciţiu bine temperat şi exprimat
lucid, totuşi textele lui Deniz Otay se repetă într-
o gamă restrînsă, pe un eşantion expresiv ce ţine
de latura abstractă a conceptului de poezie. Este
eliminată poetizarea, înlocuită deseori cu

filozofări conceptuale, nu expresive, de noutate,
uneori pretenţioase, cu iz fals ştiinţific, prin
precepte ce-şi scapă sieşi din conţinutul logic al
textului. Poate că acestea vin din dicteul automat,
care se face simţit pe alocuri, diluînd poezia,
discursul, creînd sincope în demersul logic al
textului: „în dimineţi rară memorie,/ cînd nu ştii
că eşti în casa ta sau cine e/ familia ta/ cînd te
apropii de toţi şi cu cît înaintezi/ nu recunoşti pe
nimeni nu te opreşte/ cînd te înghite peisajul,
deşertul mai exact/ departe de orice contact,/ cînd
corpul a sintetizat toată durerea/ şi a comprimat-o
într-un punct fix –/ unica senzaţie plecată din
plex,// pe toată o risipeşte,/ să te laşi purtat/ in
space” (Alteori). Şi în majoritatea poemelor din
carte titlurile par a fi puse după aceea, uneori
aleatoriu, fără a defini, da capo, conţinutul, ideea,
tema, subiectul, ci pur şi simplu doar pentru a fi
acolo un titlu, uneori inspirat, alteori lipit acolo ca
nuca de perete. Dar asta nu diminuează cu nimic
substanţa poetică a textului, ci, poate, uneori să o
mărească, să-i ofere o cheie falsă, care să-l facă pe
cititor să caute şi alte camere ascunse ale textului.
De cele mai multe ori le găseşte şi le contopeşte
ideii din titlu. Aşa este şi titlul cărţii, Fotocrom
paradis, titlu ce creează senzaţia unei policromii
paradisiese, care, în fond, se derulează în imagini
de un sepia, nu spre violet, ci spre gri, ca în
tablourile realizate în tehnica sfumato, dînd
senzaţia unui impresionism reinventat într-un new
age virulent. De aici şi ideea de demontare a
mitului urban, cel care se naşte şi moare în acelaşi
timp, lăsînd în siajul său fumul unei furtuni ce
acoperă imaginea reală cu una imaginară, de vis.

Deniz Otay prin cartea sa de debut a reuşit să
intre în acel club ce se vrea select, pe care cei de
la OMG şi-l doresc, îl pun în evidenţă prin cărţi
bune de poezie, de o originalitate uneori demnă
de remarcat, aşa cum este şi cartea recent
premiată cu cel mai important premiu naţional de
poezie. Sper ca Deniz Otay va reuşi să convingă
şi cu cea de a doua carte a sa.

139139CONVORBIRI  LITERARE
E X  L I B R I S



După Cântăreața cheală (1950) și primele
piese ale aceluiași anturaj stilistic și umoral,
dramaturgia ionesciană încearcă să își creeze un
spațiu de trecere de la experiment la experiență,
altfel spus de tatonare a propriilor obsesii. Până la a
ști lucra pe spații mari și a avea o concepție proprie
asupra compoziției, Eugène Ionesco lucra pe spații
mici, pe anumite module dramatice pe care le
alătura, după cum s-a văzut în Cântăreața cheală,
într-un hibrid de vodevil și tehnică a colajului
legitimat prin cronicizarea limbajului ca formă de
circumstanță atenuantă pentru construcție sau, în
Vicontele, piesă rescrisă după ce a crezut-o pierdută,
în bucăți mai mici (aproape de un teatru de tip
aforistic), în Nepoata-soție, Schimb de politețuri și
Scenă în patru1, într-un regim de reconstrucție din
amintire a propriului text, printr-o salvare
fragmentară. Tocmai acest poces, prin
retroactivitatea lui, dezvăluie mecanica unei
posibile lipse de organicitate a primului Ionesco.
Dacă, în Cântăreața cheală, Ionesco acționează ca
un veritabil rapsod2, în Vicontele, piesă regăsită cu
puțin înainte de realizarea de către Emmanuel
Jacquart, în 1990, a Ediției Pléiade și tratată ca
excepție, procesul iese la lumină aproape de la sine,
iar apoi, imediat după acest raccourci, experiența
pare a se fi fundamentat în (cu câteva excepții ale
perioadei) piesele următoare. Procedeul pare mai
apropiat de reconstrucția folclorică a post-
rapsodicului3 decât de aceea a lui Marcel Proust sau
a proustianiștilor, prin pura simetrie și logica
utilizării motivelor. În acestea, senzaționalul e mai
distilat, dar fronda continuă să își proiecteze
referințele obsesiei cu mai multă coerență și
limpezime. Cu alte cuvinte, după prima perioadă a
dramaturgiei sale, Ionesco pare să nu mai creeze
piese de teatru, ci sisteme de piese de teatru. Aceste

sisteme nu trebuie căutate foarte strict în cronologia
scrierii pieselor, după cum nici în cronologia
premierelor, ci în vecinătățile de perioadă și etapă a
vieții autorului. Nu în sens neapărat biografic, ci în
acela în care obsesiile trec, se continuă, își răspund
dintr-o piesă în alta, coerentizând o gândire asupra
compoziției dramatice și formei acesteia.
Cronologia strictă e relativă din simplul motiv că
scrierea propriu-zisă ține de inspirație, iar nu de
proiectul de concepție, după cum și premiera ține de
oportunitate sau de noroc (regizoral, de anturaj
etc.). De asemenea, ordinea în care ele comunică nu
e neapărat respectată de scriere, ci de o aranjare
ulterioară a raporturilor, aproape mozaicată de
destinul acestor piese și de felul în care ele
semnifică într-o anumită succesiune rezonabilă
istoric. Ca și când autorul ar fi evitat în mod
deliberat uneori să „se arate” prin aceste
continuități. Alteori (ca, de pildă, în legătura dintre
Jacques sau Supunerea și Viitorul e în ouă) raportul
nu doar că e mai puțin ascuns, dar e chiar excplicit
dezvăluit. Putem vorbi, în acest sens, despre o
coerență umorală a dramaticului (sau versatilității
carenței dramaticului, atunci când este relevantă
estetic) pe care Ionesco nu a proiectat-o conștient,
dar care a ordonat lucrurile ca o metaliteratură și ca
un metateatru. Asemeni unor scriitori care, de
exemplu, încep cu finalul, coerența supraauctorială
a pieselor pe care le propunem provoacă o atracție
sistemică din care putem înțelege mai bine gândirea
ionesciană, dincolo de farsă, comedie naturalistă și
alte specii dramatice prin care a trecut, evoluând ca
dramaturg. O prejudecată e aceea că, dacă prima sa
piesă, Cântăreața cheală a fost un succes și a rămas
o piesă-far, cu un trecut istoric important, Ionesco a
fost un dramaturg complet, definit și versatil încă de
atunci. Mai degrabă piesele din următorii ani, prin
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diversitatea registrelor abordate, pot susține acest
lucru, cu atât mai mult cu cât, paradoxal, Ionesco
absoarbe tradiția teatrului european, în loc să o
nege. Desigur că tradiția teatrului european nu e
ignorată nici în Cântăreața cheală, dar piesele
următoare recuperează în sens cultural ceea ce
prima piesă epuizează preponderent ca îndrăzneală.

Înainte de Jacques sau Supunerea (1955), unde
e o temă mai mult subliminală și parcă menită a
antura celelalte piese, în Amedeu sau Cum să ne
debarasăm (1954), Eugène Ionesco introduce o
temă fundamentală: păcatul originar, altfel situat
decât ar putea fi văzut în piesele anterioare, unde
există ca sugestie potențială4. Dar care nu mai e
folosită cu funcția ei potențială de cauză a
construcției piesei, ci cu cea de efect, ca o intrare
abruptă într-o temă (disociată deja, motiv din care
putem vorbi despre o piesă filozofică, la baza
absurdului), „cadavrul” aflându-se într-un
crescendo continuu, ca și cum, cu fiecare mort,
acesta ar lua-o de la capăt ca un mecanism
misterios, în progresie, întinzându-se ca o pandemie
univocă (nu în sensul că ar afecta pe alții, și alții
murind, ci că ar dezvălui rușinea, potențiala vină).
În Căutarea intermitentă (1987), jurnalul său târziu,
Ionesco îl invocă5 pe Plotin, referindu-se la rușinea
acestuia de a avea un corp. Până să ajungă la această
deriziune6 alunecând spre autoderiziune (subminată
chiar, întrucât Ionesco o reduce la a fi plicticos să ai
un trup), corpul din Amedeu pare că e celălalt.
Ionesco adaugă în jurnalul său târziu (lămurind,
poate, un raport de corporalitate la care s-a întors cu
o recurență metafizică precum a criminalului la
locul faptei):

„S-ar zice, într-adevăr, că trupul este un altul și
că nu este cu adevărat «trupul de aură». Un trup
care, pe deasupra, e deosebit de trupul pe care-l
aveam pînă acum câtva timp; am un trup care
acționează altfel, care s-a dedat atîtor obișnuințe,
care are alte restricții la mers, la așezat, la întins și
chiar la somn. Un trup a cărui stăpînire este
diferită, diferită :e ca și cum aș avea alt trup, și am
alt trup.”

„Ca și cum aș avea alt trup” înseamnă, dacă
vedem dincolo de precauția formulării, „am alt
trup”, într-o ușoară siluire poetică a unui anumit
raport aristotelic7. În astfel de dedublări negociate

destul de simplist trebuie căutată, de fapt, vina
extinsă a „cadavrului” din pat, care se prea poate să
nu fie un amant, ci rolul indus al unui amant („ca și
cum aș avea”), menit să ascundă impotența sau
chiar bătrânețea nemărturisită, prefațând complex
Regele moare (1962). Lectura pe care Căutarea
intermitentă o aruncă asupra creației sale de până
atunci umanizează multe mișcări și mecanici care
păreau gratuite, hazardate sau senzaționaliste,
integrându-le unui sistem de gândire și chiar unei
filozofii de creație. Amedeu sau Cum să ne
debarasăm e fiziologic legată de Noul locatar
(1955) în aceeași măsură în care Jacques sau
Supunerea (1955) e legată de Viitorul e în ouă
(1955). Aceste două direcții ale mișcării dramatice
ionesciene pot fi considerate fie rescrieri ale
aceleiași piese (Viitorul e în ouă este o rescriere a
piesei Jacques sau Supunerea, cu un alt tempo sau
prin prisma următoarei generații a arhetipului
anterior exprimat, ca și când viitorul n-ar mai fi
avut răbdare), fie anumite piese sunt răsturnatul
(metafizic) al precedentelor (Noul locatar față de
piesa Amedeu sau Cum să ne debarasăm).
Cronologic, după Cântăreața cheală (1950) și
Lecția (1951), cele patru piese sunt cele mai
dinamice și constituitoare de raport, de coerență a
unei lumi personale din toată creația ionesciană. În
primul rând pentru că raportul metafizic ia locul
absurdului de asalt, cum ar putea fi numit cel din
Cântăreața cheală, iar personajele devin din
caricate civile, scriitura fiind uneori naturalistă
(Jacques sau Supunerea), astfel încât absurdul se
mută din personaje în relația dintre ele, condensat și
substanțial. Aici prevalează cutuma și mai puțin
gestul, în spatele căreia e destul de evident faptul că
Ionesco încearcă să se integreze tradiției și nu să
producă originalități epuizabile sau singulare, care
nu permit dezvoltare (a se vedea cazul lui Alfred
Jarry și limitele de guignol ale absurdului de tip
Ubu), căutând un anumit suflu. Cele patru piese ar
putea fi considerate o formă de sonată a
perspectivei reluării materialului obsesiv și a
recurenței. Mai cu seamă prin felul în care reiau
relativ aceleași fiziologii și le plasează în alt spectru
umoral, în alt unghi de relevanță în raport cu
absurdul, care rămâne în ele un criteriu în filigran.
Avem, în ceea ce le privește, următoarea dispunere,
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depoziție a celui mai versatil Eugène Ionesco și a
celui mai divers în concepție.

Vorbim despre o tetralogie, dar mai cu seamă
despre două serii de piese-replici, asemănătoare ca
raport și (într-o oarecare măsură) ca succesiune
Școlilor și Criticii școlilor lui Molière. Nu avem
însă de a face strict cu o polemică socială în aceste
patru piese, ci cu o polemică de umori, cu felul lui
Ionesco de a rezolva propriile sale critici de
perspectivă. Nici subiectul nu e explicit social, cu
toate că găsim în ele o lume patriarhală care se
dezarticulează piesă cu piesă. În aceste piese de
teatru vedem un Ionesco funcțional prin toți porii,
de-a dreptul organic, toate cele patru piese putând fi
înțelese ca niște structuri muzicale. Martin Esslin,
unul dintre primii critici importanți ai teatrului lui
Ionesco, remarca8 faptul că „Jacques sau
Supunerea relevă o temă similară Lecției: individul
dedat de către societate conformismului și
convențiile lucrând în instinctul lui sexual”. Am
spune că, în Lecția, e vorba mai degrabă despre un
eros transformat în agape decât despre conformism.
Dragostea matură, complicitară e mai apropiată de
personajul din Regele moare decât de civilia
aceluiași nume multiplu din Jacques sau
Supunerea, unde „supunerea” e redată inclusiv prin
utilizarea aceluiași nume indiosociat pentru mai
multe personaje, relevând nu carența imaginației
unei lumi, ci indistincția ei, chiar genetica păcatului
originar ca bază subliminală a repetării care duce la
produse de serie, precum, spune criticul, „familia
Bobby Watson-ilor, simbolizând conformismul
lumii mic-burgheze” din Cântăreața cheală.
Convențiile, așa cum le vede Martin Esslin, vor fi
înlocuite, mai târziu (în Noul locatar) de către
obiecte, pentru a supune omul sau pentru a-l elibera

din condiția sa captivă șirului, succesiunii,
genealogiei. Mai degrabă, am spune, e vorba despre
o eliberare, dată fiind progresia sistemică și faptul
că cele patru piese sunt legate între ele, alcătuind un
sistem. Nu trebuie confundate recurențele cu
sistemul. Recurențe există în tot teatrul ionescian,
ca formă de temperament stilistic, însă relevanța
anumitor recurențe e cea care cronicizează anumite
piese să alcătuiască împreună o coerență
structurală, la fel cum, în Nu (1934), pentru pur
exercițiu critic, avem eseuri care își propun să se
contrazică între ele tocmai pentru a pune în negativ
ideile și a arăta că sunt la fel de legitime, din
perspectiva luminii critice și a fiziologiei direcției
pe care o îmbrățișează criticul. E o formă
dezarmantă de a echilibra lucrurile, înainte de a le
stăpâni fiziologia. Nu prin deconstrucție, ci prin
construcții paralele, dar opuse ca perspectivă (ori
numai răsturnate). În Jacques sau Supunerea avem
de a face cu momentul în care Roberta, fata unică
(cu două nasuri) a familiei Robert, se mărită.
Jacques se revoltă, dorind o femeie cu trei nasuri,
motiv pentru care familia Robert „scoate” o altă
fiică unică, cu trei nasuri, Roberta II, pentru a nu
pierde „partida”. Dramaturgul concurează aici
societatea civilă, firește, altfel decât o fac
balzacienii și altfel decât o fac naturaliștii, printr-un
fel de subliminal teatru de marionete în care ce e
mai important nu e potrivirea cuplului, ci să nu se
strice relația dintre cele două rânduri de părinți.
Ironia acțiunii e, desigur, la adresa practicilor
europene medievale și din Renaștere ale înaltei
societăți, oficeiul fiind, până la un punct, cel al
familiilor Montague și Capulet din Romeo și
Julieta. Mai precis, până acolo unde mecanica de
azi atinge duritatea cutumei de la începutul
Renașterii în privința măritării fetelor în funcție de
interes și statut social. Totodată, interesantă e o
anumită progresie a cererii și ofertei, a pețirii și a
zestrei. Absurdul rezidă în faptul că punctul de unde
se pleacă e deja absurd, și nu devine absurd.
Roberta are două nasuri, însă potențialul mire vrea
o soție cu trei nasuri (dacă ar avea unul și ar dori
două, ar deveni absurd pe parcurs, însă Ionesco
pornește cu prezumția de absurd aproape precum cu
o teză). Abia aici apare Roberta II, semn că
pretențiile sunt mai mari decât oferta și numărul
nasurilor îl depășește pe cel al „fetei unice” găsite,
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însăși sintagma „fată unică” fiind aici o expresie a
marketingului. Fata 1 are 2 nasuri, fata 2 are 3 și tot
așa, într-un mic decalaj în care nu vom insista,
căutând deocamdată explicații ideologice. Spre
deosebire de teatrul lui Bertolt Brecht, ele rămân
(atât cât pot fi sugerate) aluzii de o extraordinară
poezie lirică, atingând grația dedublării. Subtextul e
singura intrigă aici, nu supratextul, care e aproape
un joc cu manechine, dar nu de manechine. Ideea
nasului ca statut social (care pare a veni din Gogol)
poate fi, dat fiind contextul mic-burghez, mai
degrabă o utilizare a sensului propriu al expresiei a-
ți lua nasul la purtare, însemnând te întreci sau, mai
degrabă, a expresiei nu-i de nasul tău și reprezintă,
până la urmă, un registru (poate și un regim)
concurențial. Pe de altă parte, dubletele
Jacques/Jacqueline, Robert/ Roberta ca serii
nesfârșite de personaje, în care masculinul și
femininul nu sunt mai mult decât o flexiune, nu sunt
invenția lui Ionesco, ci sunt de extracție
eminesciană. În Luceafărul, Cătălin și Cătălina,
perechea sa, au rolul unui dublet voit banal realizat
de către Mihai Eminescu, pentru a contrasta (prin
absurdul civil) cu povestea demiurgului. Ironia de
tip eminescian e folosită de Ionesco fără nicio
dezvoltare. Ceea ce este însă dezvoltat de marele
dramaturg modern este raportul. Faptul că acestei
civilii a dubletului nu îi e contrapusă o poveste
celestă, ci una anti-celestă sau semi-celestă, ca în
mitologie (a se vedea legenda minotaurului și
întreaga tradiție a numelui Europei însăși),
marchează o negociere în curs, însă nu între divin și
uman, ci între proiecții sociale și desconsiderarea
relativă a părții adverse. În această doză de relativ
se găsește subtilitatea metamorfozării personajelor
în spectre. Astfel, Ionesco realizează iluzia comică
a unei societăți banale, căreia nu îi contrazice
banalitatea și previzibilul, ci i le amplifică într-un
deliciu lingvistic, voit livresc (și, prin urmare
antidramatic), ca parcă dorind să arate neadecvarea
personajelor la scenă (și, implicit, la lume). Matei
Călinescu remarca9: „În această piesă, limbajul e
supus, cu exagerări imense, dar cu o ureche
muzicală mereu extrem de fină, unor distorsiuni
care sunt de pe acum tipic ionesciene. Surprindem
la tot pasul jocuri de ecouri, aluzii, traduceri literale
ale unor expresii figurate, non sequitur-uri comice,

juxtapuneri de teme contradictorii, cuvinte cu
prefixe sau sufixe subtil greșite, rime, asonanțe și
aliterații caraghioase.” Practic, Ionesco a scris o
piesă atât de livrescă, încât aceasta îi e adresată
scenei numai prin siluire. „Supunerea” nu e numai
a societății, ci și a limbajului. Și, prin el, a naturii
înseși, întrucât limbajul, la rândul lui, lucrează în
fiziologie și în concepție, devenind un soi de teatru
existențial. Respectivele „prefixe sau sufixe subtil
greșite” sunt de natură joyceeană și totodată o
expunere de posibilități, doar în context devenind
ionesciene. Cum, la capătul carierei, va încărca
textul Maximilian Kolbe de mult prea mult caracter
expozitiv, pentru a sărăci dramatic precum în teatrul
de început, la fel avem și aici dimensiunea carnal-
mundană a existenței (dusă până în lexic) pentru a
camufla modesta acțiune propriu-zisă a piesei.
Acest corp camuflat nu face decât să crească
interioritatea piesei și disperarea de a-și căuta un
spirit, de a se regrupa. Păcatul originar, cum foarte
precis indica10 Matei Călinescu se afă ascuns în
etimologia cartofului, fructul oprit nu mai e mărul,
ci mărul căzut odată cu Adam și Eva, acel pomme
de terre (măr de pământ, cum s-ar traduce literal
cartoful), ca simbol al paradisiacului fără șansă de
întoarcere, cu criteriile zdrobite. Dubletul măr-
cartof e nu numai o cheie de lectură a erudiției sale
sau a bilingvismului său (Matei Călinescu remarcă
faptul că acest sens avea un început de perspectivă
încă din varianta românească a piesei, Englezește
fără profesor) ci și a faptului că drama limbajului
rezidă atavic în sensul propriu al cuvintelor și în
acord cu acesta. A supune un motiv important al
veritabilei sale piese pline de verbozitate naturalistă
perspectivei de tranzit a unei anumite gestații
etimologice înseamnă a face din limbă înainte de
toate o extraordinară fiziologie dramatică. Matei
Călinescu adaugă11 faptul că, dacă perspectiva lui
pomme ca pomme de terre e căderea ontologică,
întrucât mărul nu doar cade, devenind cartof, ci
ajunge să crească de jos și chiar în pământ, el e
alăturat slăninei, simbolul porcului (parte prin
întreg): „porcul este un animal murdar, gata să
devoreze orice gunoaie, rîmînd cu rîtul prin noroaie
ca să dezgroape tuberculi, și face, după cum se știe,
obiectul unei interdicții alimentare religioase stricte
în mozaism și în Islam”. Această a doua explicație
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e lejer exagerată (deși nu improbabilă) în legătură
cu alăturarea măr-de-pământ-porc, mai realistă
fiind cea pe care tot Matei Călinescu o intuiește,
neadâncind-o. „Simbolismul porcului e, după cum
demonstrează expresiile figurate și familiare în mai
toate limbile, aproape fără excepție negativ: «Il est
gros/gras comme un porc/cochon»; «il est sale
comme un porc/cochon»; «il mange comme un
porc/cochon». Implicațiile de dezgust și repugnanță
sunt subînțelese: «Quel cochon!». Se adaugă impli-
cațiile de obscenitate.” Am spune că, în contextul
anilor 1950, când apare această „comedie
naturalistă” cu personaje mic-burgheze, există și o
mică dimensiune potențial socială și chiar politică,
putând fi dusă până la imaginarul proletar în care
burghezul e văzut ca un porc, de obicei gras.
Firește, consecvent cu opțiunile sale, Ionesco se
limitează, în acest sens, la o potențială sugestie,
greu de tranșat ca semnificație. Legată de păcat e,
până la urmă, și probabilitatea îmbogățirii, lipsa
smereniei. Jacques însuși e un absolut aproape
moral care are o carență a smereniei prin chiar
natura sa ideală, deși ar părea că prin anturaj. Tot
Matei Călinescu remarcă12 postura Robertei II ca
fiind aproape o Lady Macbeth a lascivității: 

„în pîntecele meu sunt heleștee, mlaștini...Am o
casă de lut. Simt mereu răcoarea...Sunt mușchi și
muște grase, gîndaci, libărci și broaște. sub pături
jilave faci dragoste, plesnești de fericire! Te
cuprind cu brațele mele ca niște șerpi, cu coapsele
mele moi. Te afunzi, te topești în părul meu care
plouă, plouă. Gura mea picură, picură, picioarele
mele, umerii mei goi picură, părul picură, totul
picură, curge, totul picură, cerul picură, stelele
curg, picură, curg...”. 

Dincolo de fertilitatea exacerbată a mlaștinii
bachelardiene, avem de a face cu un monstruos mai
viril decât cel al sumei pomme de terre + [au] lard,
cu toate dimensiunile depravării lor. Roberta II
reprezintă virilitatea în raport cu Jacques. Dar
aceasta e numai una dintre fațetele „supunerii”.
Familia mic-burgeză e ea însăși o conjurație a
supunerii în care pare că îl regăsim pe copilul
Ionesco, cel mărturisit, în raport cu tatăl său, în
jurnale. Jocul de dominație e realizat prin
monstruos și prin puterea de fantazare a limbii care
se naște din monstruosul culpabil. Sensul e la
nivelul întregii piese cel pe care mărul căzut și

(semantic) ajuns cartof îl realizează ca parte față de
întreg: deși vorbim despre o familie burgheză (cu
sensul de orășeni), limbajul și implicit paradisiacul
afectării lui constau în elementele sălbăticite ale
ruralului. E complexul unui deficit și al unei ratări
care se răzbună. Poate părea, în anii 1950, subtextul
unei îmburgheziri peste noapte a personajelor, dar
atunci sensul și atitudinea sunt cele antisovietice13.
În fond, după experiența pomme de terre care derivă
din pomme, de ce nu am avea de a face și cu o
funcție dublă a cuvântului burghez: una de locuitor
al unui burg, iar alta dușman de clasă în imaginarul
proletar? E greu însă ca piesa Jacques sau
Supunerea să fie considerată o piesă politică.
Indiciile rezonabile încă se dovedesc insuficiente.
În schimb, când ei i se alătură Viitorul e în ouă, în
care ritmul lumii așezate și pline de cutume de
dinainte se dezmembrează centrifug, concepția
celor două piese în succesiune câștigă în aluzie ce
câștiga Livada de vișini cehoviană prin efectul
topoarelor care se aud lovind, la final, în vișini, pe
fondul regrupării personajelor în ideea că ceea ce
încă au le este deja amintire. E vorba despre o aluzie
clarificatoare și un simptom al incidenței istoriei.
Viitorul e în ouă nu se poate înțelege fără Jacques
sau Supunerea, după cum Jacques sau Supunerea
nu urcă singură poetul până la istoric, într-o scară a
rapoorturilor aristotelice dintre ei. Revenind la
personajele acestor piese și ridicând piesa Jacques
sau Supunerea la raportul cu celelalte trei piese,
putem afirma că Jacques sau Supunerea și Viitorul
e în ouă sunt Jacques și Jaqueline care încearcă să
negocieze o progresie a nasurilor și a statutului
social spre celelalte două, Amedeu sau Cum să ne
debarasăm și Noul locatar. Cele două magistrale
pot fi lejer comparate cu două familii în interesată
negociere. Miza acestei negocieri este o comedie
umană ionesciană în descendența caricată treptat,
diacronic, a lui Pinocchio de Carlo Collodi, unde
nasul e o aluzie multifuncțională, de la organ sexual
și până la ideologie, indusă prin psihozele colective
(cum Ionesco va proceda, mai târziu, la cea mai
mare amplitudine, în Rinocerii), a lui Gulliver de
Jonathan Swift, apoi a lui Gargantua de François
Rabelais. Roberta (I și II), ambele „fiice unice” sunt
intruzive și, cum am spus, virile, dar nu sunt
singurele. Asaltul își găsește o adevărată cutie de
rezonanță tocmai în dependența (cumva de
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recrudescență medievală – prin vasalitate –) a unora
de alții, în interiorul familiei. Putem vorbi, pe
fondul exacerbării corporale, de o remarcabilă
voluptate psihică. Ionesco face să coabiteze osmotic
tușe groase de diferit calibru, fără să îi fie străină o
anumită candoare a expresiei, unde jocul disperat
are ocazia (dar nu șansa) de a mântui lipsa
paradisului și, mai ales, a nu o considera pierdere.
Această capacitate intrinsec autoreglatorie face
pentru prima oară din teatrul ionescian unul organic
magnetic, spre deosebire de Schimb de politețuri și,
într-o oarecare măsură, Cântăreața cheală, unde e
doar o mecanică retorică (faptul că pompierul nu e
justificat de funcția sa, deși autorul o utilizează,
fiind perfect gratuit, sugerează lipsa de ardere
organică – via semnificație – a conflictului).
Întoarcerea (The Homecoming) (1964) de Harold
Pinter poate concura, în generația imediat
următoare, ca narativitate, Jacques sau Supunerea
și Viitorul e-n ouă. Dacă în piesa lui Pinter avem o
retrospecție vag proustiană a monstruosului, care se
transferă sub formă de coșmaresc actual, la Ionesco
avem un palimpsest de narativități semnificante
care vorbesc despre familia ca anti-familie. Dacă
dăm la o parte tușele groase foilosite de Ionesco,
vom găsi naturalismul de care uzează Pinter cu o
mecanică scufundată în sensul carenței informației,
unde cantitatea e dozată astfel încât să intrige prin
lipsă mai mult decât prin prezență. Iluzia comică e
deliberat susținută superficial și explicit la Ionesco
prin cele două sau trei nasuri ale Robertei, precum
și prin numărul de Roberte și umoral prin însăși
dependența de familie a lui Jacques și ruinarea
idealismului său. Această dimensiune umorală e cea
pe care Harold Pinter o amplifică, fără să preia și
tradiția commedia dell’arte ca formă de legato
relevant istoric. La Ionesco, metafizica e situată
între istoria iluziei impersonale a teatrului și
coșmarul individual al iluziei familiei, pe când
Pinter o situează într-un umoral dramatic aproape
fără teatralitate. Forța narativă a piesei lui Pinter e
asemănătoare celei a lui Ionesco prin întoarcerea la
paradisul scontat. Distincția radicală a abordărilor
celor doi constă în faptul că, la Ionesco, paradisul e
o sălbăticire rurală a imaginarului și expresiei, ca
formă de evadare nostalgică, în schimb, la Pinter,
tocmai revenirea acasă e paradisul, repede înfrânt și
dovedit mai mult decât failibil. Ambele sunt

proiecții, dar, în raport cu scenicul, Pinter duce
naturalismul spre realism, în timp ce Ionesco îl
materializează abundent mai degrabă în Viitorul e în
ouă. Întoarcerea ionesciană e în expresie, iar cea
pinteriană în fapt. Teatral, Pinter împlinește toate
raporturile scenice doar pentru a delimita golul și
hăul matricial al unei familii scontate ca paradis și
clasate apoi ca eșec. Iar Ionesco le împlinește prin
caracterul de rondo al piesei Viitorul e în ouă. Ea nu
doar reia tema și o acutizează, ci o coboară din
dramatic, o achită teatral și o urcă în relevanța
tragică atât de mult, încât, jucate una după alta, pare
să îi sustragă piesei Jacques sau Supunerea
caracterul de „comedie” și să și-l atribuie sieși
printr-un ciudat soi de vampirism genetic. Cu
amendamentul faptului că naturalismul devine un
dans nupțial presupus, cuplul insistând simbolic în
familie (care are funcție de cor) cu jocul ouălor.
Aici, ar putea fi două interpretări, la fel de
justificate, dar nu la fel de puternice ca simbolistică:
1) din ouă se fac omlete și, având experiența
bogăției eufonice și semantice anterioare, am
afirma că sensul cuvântului omelette e cel de
hommelette (omuleț și, forțat, omuleață). Ionesco
nu se sfiește nicio clipă să siluiască limba și
semantica pentru a justifica natura. 2) natura
ovipară atribuită oamenilor poate avea ca
fundament politic semnificația transmutării
comparației de la porc la șarpe, familia lui Jacques
fiind comparabilă cu o „șerpărie”.

Instinctul sexual dintre Jacques și Roberta din
Viitorul e în ouă nu cunoaște limite, acuplarea lor
delirantă (în care dire c’est faire) poate fi
interpretată morfologic și ca juxtapunerea celor
două piese în succesiune. Emmanuel Jacquart are
dreptate și în legătură cu cele două piese succesive
când afirmă14, cu referire la cele două personaje, că
„alianța nu exclude antagonismul”. De asemenea,
când raportează15 Viitorul e în ouă la Mamelele lui
Tiresias (1917), piesa lui Guillaume Apollinaire
despre repopularea Franței după război, Emmanuel
Jacquart are oarecare dreptate. Mai puțin în
omiterea faptului că avangarda lui Apollinaire din
această piesă era una contextuală și politică mai
aprope de manifest (ca să nu spunem angajată), pe
când piesa lui Ionesco e o reacție la Jacques sau
Supunerea și e chiar mai mult decât atât (cu toate că
avem de a face cu un anumit tip de reacție), o
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rescriere a ei (posibila sa angajare mediindu-se în
succesiune, nu în exterioritate, așadar în
organicitatea propriei literaturi). La Apollinaire,
mamelele lui Tiresias sunt imaginea Franței de după
Primul Război Mondial care trebuie să își hrănească
fiii. Pe când, la Ionesco, avem de a face cu o
metamorfozare a speciei: mamiferele devin ovipare.
O remarcă se cuvine însă și aici făcută. Apariția
scenică a ouălor este una aproape totemică, astfel
încât originea lor umană e doar o sugestie
fenomenologică, întrucât pe ea se întemeiază, ca pe
un adevăr, întreaga construcție a piesei (deloc
solidă, în afara lecturii împreună cu cea față de care
își justifică existența ca reacție și continuare). Piesa
Viitorul e în ouă are și un titlu alternativ: Îți ia totul
ca să faci o lume. Acest idealism al lui Jacques,
laolaltă cu sloganul „Producție! Producție” folosit
de personaje, face din aceasta o atipică piesă cu teză
justificată prin însuși genul farsei (la care contribuie
abundent tocmai caracterul ei atipic), dar care nu
ezită să își conțină propria satiră, demolând nu
numai idealismul din precedenta, ci și
conformismul într-un mod morfologic paradoxal: o
piesă cu teză e culmea conformismului. Când ea
însă e impredictibil de nerealistă, teza însăși e
subminată (cu toate că demonstrativă rămâne,
grosolană la modul deliberat). Dimensiunea politică
e evidentă și ea excelează prin aerul de neseriozitate
al noii lumi, de superficialitate, până la a lăsa
impresia unei lipse de text și a improvizației
generale. De aceea, fiindcă noile lumi se instalează
pe lipsa unei baze reale, piesa e una dintre cele mai
tragice, detașându-se ca un paradox asupra istoriei.

Proustianismul cel mai explicit, la Ionesco, se
găsește în Amedeu sau Cum să ne debarasăm, prin
faptul că memoria asupra perspectivei cuplului s-a
metamorfozat în personajul Madeleine, soția lui
Amedeu. Începutul piesei e simptomatic pentru
felul în care Ionesco realizează un bric-à-brac
epistemic, derivat din incidentalul relevant simbolic
al marii literaturi: în prima scenă, Amedeu, găsește
ciuperci crescute după fotoliu într-un fel de
rememorare a literaturii aluziei senzualității de tipul
lui Alice în țara minunilor de Lewis Caroll sau
inițiatic-trubaduresc, ca în Riga Crypto și lapona
Enigel de Ion Barbu. Referențialul compozit și
trimiterile de tot felul ale acestei piese (inclusiv,

dacă nu mai ales autoreferențialitatea: Amedeu e
dramaturg) fac din acest personaj o mixtură a
monstruosului caricat. Procedeul e joyceean, însă la
Ionesco el se reabilitează prin estomparea firelor
epice sau regruparea lor într-unul singur, raportul cu
cadavrul. Madeleine iese din camera presupusului
cadavru cu o broboadă veche pe cap, aproape ca o
bocitoare de țară. In decurs de o pagină, avem deja
câteva aluzii culturale care cu greu păreau a putea
sta împreună. Există un anumit kitsch de vecinătate
simbolică estompat pe parcurs, sedentarizat în
raport tragic în începutul acestei piese și, prin
intermediul lui, o situare între ethosul modern și cel
postmodern. În această sumă de frecventabile nu
trebuie citită erudiția autorului, ci un estetic afectiv
pe care Ionesco se spijină în căutarea raporturilor
folosite: ca un lichid de contrast lângă care să i se
vadă originalitatea. În prima parte a actului întâi,
după câteva replici, avem o situație tehnică ușor
improprie:

„MADELEINE (apare; are aceeași vîrstă cu
soțul, este la fel de înaltă ca el, dacă nu chiar ceva
mai mult. Chip dur, arțăgos. Pe cap are o broboadă
veche, cenușie și e îmbrăcată în capot. Amedeu se
trage iute la o parte ca să o lase să treacă, în vreme
ce ea lasă ușa întredeschisă): Ce mai e? Nu poți să
stai singur nici o clipă! Să știi că nu m-am dus ca
să mă distrez!”

După cum lesne putem observa, didascalia e
prea mare și generală pentru a nu fi plasată la
margine. Or, ea îi este atribuită personajului
Madeleine, așadar e folosită ca o disdascalie de
personaj. De asemenea, în ea se adaugă informație
care ar fi trebuit să se afle în paratext, în lista cu
personaje sau, cel mult, în prima didascalie a
actului, de asemenea generală. Acestea pot fi efectiv
erori de scriere dramatică sau, într-o lectură ceva
mai atentă, pot fi etape deliberate ale unei scriituri
de tip constructivist. Scriitura poate părea a
beneficia de un regim inițiatic inclusiv din punct de
vedere tehnic (al didascaliilor), piesa părând a
crește precum cadavrul, nefiind premeditată16. E o
iluzie în care se poate vedea (în aceeași perspectivă
vag joyceeană) tentativa unui Bildungsroman.
Brusc, față de Jacques sau Supunerea și, mai ales
față de Viitorul e în ouă avem de a face cu o
perspectivă care se reconstruiește ca să se
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autodistrugă ulterior fiindcă ce crește în ea e
efectul, proiecția unei tumore simbolice. Relația de
cuplu a celor doi s-a degradat atât de mult, în timpul
petrecut împreună, încât a devenit un cadavru. În
acest sens, poate că nu e deloc lipsit de semnificație
faptul că acesta (care nu e numit ca fiind cadavru, ci
doar ca fiind el în prezența Madelainei precum, prin
paradox, în raportarea exterioară – de reprezentare
– a piesei, la Rodica) se găsește în camera din
stânga, locul în care e situată în corp inima, care ar
trebui să întemeieze orice relație de dragoste.
Referirile celor doi sunt un paradox al proporțiilor,
un crescendo (ca aparență) care e, în fond, un
diminuendo (ca esență). El, cu referire la cadavru,
poate fi și o transmutată formă de Dumnezeu17.
Dacă, anterior, sugestia era a unor omofone, de
această dată avem una a omografelor. (Rămâne
importantă, aici, particularitatea bilingvismului
ionescian.)

„AMEDEU: S-a făcut și mai mare. N-o să mai
aibă loc în pat, îi ies deja picioarele. Cred că acum
cincisprezece ani era mai mic. și mai tînăr. Acum i-
a albit barba. Arată impresionant cu barba albă.
Douăzeci plus cincisprezece nu fac, totuși, decît
treizeci și cinci... La urma urmei, nici nu e bătrîn.

MADELEINE: Morții îmbătrânesc mai repede
ca viii. Asta se știe.”

După mai bine de două decenii, în Trădare
(Betrayal), Harold Pinter realizează (tot în aria
derivatelor proustiene) un crescendo care este, în
fapt, un diminuendo în ceea ce privește relația
personajelor prin simpla succesiune a scenelor care
sapă la temelia cuplului: cu cât înaintează piesa,
scenele o iau pe contrasens, fiind tot mai vechi. E
același procedeu poetic pe care îl folosește și
Ionesco, însă eliberat de fizicitate. Or, la Ionesco,
fizicitatea nu doar că este una tangibilă (organică,
mai degrabă, decât supusă proiecției), ci, față de
Pinter, beneficiază chiar o funcție suplimentară, de
esență platoniciană am spune: cuplul trateză
cadavrul propriei relații ca pe un copil: fizicitatea își
produce singură efectele de real care să o
credibilizeze. Altfel spus, nu doar că fizicitatea
subzistă ca metamorfozare a relației de cuplu, dar,
mai mult, acesteia îi cresc unghii și cei doi trebuie
să le întrețină, procurând încălțări și vorbind despre
aceasta ca și cum s-ar referi la o relație de
paternitate-paricid greu de distins, aproape

complicitare. În acest sens, cei doi s-au găsit pentru
a crea ceva mai bun decât ei: copilul distopic al
atrofiei sentimentale.

„Copleșit, Amedeu se prăbușește în fotoliu.
Madeleine rămîne în mijlocul scenei.

AMEDEU: O, Doamne, și are niște unghii
enorme!

MADELEINE: Nu pot să i le tai toată ziua. Mai
am și altele de făcut. Săptămîna trecută am aruncat
la gunoi un pumn întreg. Nu-i ușor să i le tai. Sînt
servitoarea tuturor, pentru toată lumea sînt o
servitoare.

AMEDEU: Unghiile de la picioare i-au crescut
așa de mult, că i-au găurit vîrfurile de la pantofi...

MADELEINE: Cumpără-i altă pereche de
pantofi, dacă ai bani de aruncat! Ce vrei să fac? Eu
n-am de unde să-ți dau. Sîntem săraci! Nu prea pari
că-ți dai seama de asta!

AMEDEU: Nu-i pot da pantofii mei, că numai
pe ăștia îi am. De altminteri, nici nu-i vin... Cu
picioarele lui de acuma...”.

În piesa lui Harold Pinter, prima scenă se
petrece în primăvara lui 1977, între Jerry și Emma.
A doua, mai târziu, tot în 1977, între aceiași. A treia,
tot între Jerry și Emma, însă în iarna lui 1975,
pentru ca a patra să se petreacă, între Robert și
Emma de această dată, în toamna anului 1974.
Următoarele se petrec preponderent în 1973, iar
ultima în 1968. Uzura care are loc e gestionată de
Pinter prin al treilea personaj, fiind vorba despre o
trădare, pe când, la Ionesco, cadavrul de care le e
rușine celor doi să mai iasă în lume e simbolul
impotenței. Pantofii care se tocesc de creșterea
unghiilor (ca și când mortul ar umbla sub formă de
reproș) sunt ceea ce la Pinter este cronologia,
respectată în primele două scene la nivel de luni
consecutive, ulterior dând înapoi cu ani întregi.
Cadavrul impotenței lui Amedeu, fizicitatea
maximă (ba chiar numai fizicitatea, întrucât
cadavrul e un corp din care a plecat sufletul) e
închis în camera din stânga (a inimii), reiterându-se
intrinsec o polemică în descendența Sfântului
Augustin și a lui Blaise Pascal. Acesta din urmă
spunea că „inima are rațiuni ale sale pe care
rațiunea nu le cunoaște18”. Această manifestare a lui
ratio nu e departe nici de utilizarea ei în
Însinguratul19 (1973), singurul roman al lui
Ionesco, în care tânărul care moștenește o avere
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impresionantă renunță la viață, raționalizându-și-o
și pierzându-și inima printr-un dezechilibrant pact
cu diavolul. Corporalitatea amintirii, la Pinter, se
vede doar într-o anumită progresie locutoare a
răului, pe când, la Ionesco, ea restabilește
normalitatea trecând prin rău: neavând un copil din
cauza hăului dintre ei, cei doi ajung să trateze hăul
ca pe un copil. Ionesco preia, în această piesă, de la
I.L. Caragiale, știința de a nu-și sălbătici eroii, chiar
dacă proiecțiile minții lor (în acest caz, cadavrul)
sunt o propensiune a monstruosului. Grația cu care
Amedeu și Madeleine vorbesc despre cadavru
salvează piesa de orice cruditate doctrinară de tipul
celei exprimate de Antoine Artaud. Adâncirea
iluziei într-o materiei a materiei este, în relația de
cuplu dintre cei doi, o metamorfoză a sublimului
personal epuizat:

„AMEDEU: [...] L-am instalat în cea mai
frumoasă cameră, i-am dat dormitorul nostru de la
nuntă... ”.

Note:
1. Eugène Ionesco, Teatru IV. Teatru scurt, Traducere din

franceză, prefață și note de Vlad Russo și Vlad Zografi,
București, Humanitas, 2017, p. 153.

2. Jean-Pierre Sarrazac, în L’avenir du drame (Belfort,
Circé, 1999), fundamentează conceptul de rapsod, cu un
anumit sens peiorativ, de proastă îmbinare, dar care, în
contextul de față, sparge previzibilitatea teatrului de bulevard,
stilizând prin paradox resursele improvizației. 

3. Ionesco, în felul cum se raportează la propria piesă
crezută pierdută, refăcând-o din amintire, se reîntoarce la
procedee aproape homerice, dezvăluind involuntar utilitatea
cantătății hazardului și prevalența expresiei. Funcția folclorică
trebuie căutată în insistența de a salva teme, motive și a
convinge cu ele, mai mult decât cu viziunea construcției
dramatice. Spre deosebire de Brecht sau Adamov, la care face
referire Jean-Pierre Sarrazac, Ionesco împlinește, epuizează și
depășește conceptul de rapsod prin faptul că leagă mai mult cu
trecutul literaturii arhaice decât cu conceptualismul scrierilor
secolului XX. Felul în care trec temele în sistem, dintr-o piesă
în alta, metamorfozate, dezvoltând adevărate bolgii de
perspectivă.

4. Matei Călinescu, Eugène Ionesco: teme identitare și
existențiale, Iași, Junimea, 2006, p. 155.

5. Căutarea intermitentă, București, Humanitas, 2004, p.
33.

6. Emmanuel Jacquart, în Le Théâtre de dérision Beckett,
Ionesco, Adamov (Paris, Gallimard, 1998), îi preferă sintagmei
teatrul absurd cea de teatru al deriziunii, acest fapt căpătând,
în cazul de față, circumstanțe atenuante prin
autoreferențialitate și, prin extensie, de corporalitate.

7. E vorba despre un raport situat la limita dintre poet și

istoric, istoricul (în măsura în care putem vorbi despre o ușoară
atingere a acestui statut) are o dimensiune cel mult personală,
biografică.

8. Martin Esslin, Théâtre de l’absurde, Paris,
Éditions Buchet/Chastel, 1977, p. 142

9. Matei Călinescu, op. cit, p. 154.
10. Ibidem, p. 155.
11. Ibidem, p. 156.
12. Ibidem, p. 157.
13. E semnificativ faptul că, în limba română

contemporană, cuvântul burghez păstrează în uz aproape
exclusiv forma peiorativ-ideologizantă de îmbogățit, în timp ce
forma neutră, de locuitor al burgului, e înlocuită de cea de
orășean/locuitor al urbei.

14. Eugène Ionesco, Théâtre complet, Édition présentée,
établie et annotée par Emmanuel Jacquart, Paris, Gallimard,
1990, p. 1523

15. Ibidem, p. 1524.
16. În Căutarea intermitentă (București, Humanitas, 2004,

p. 155), Ionesco, fie printr-o infinită candoare, fie printr-o
autoreferențialitate mascată, adică prin paradox, apropie cuplul
Amnedeu-Madelaine de el însuși și de soșia sa Rodica: „Nu mă
gîndesc decît la mine. Nu o cruț. Ea se devotează. De
dimineața pînă seara, de seara pînă dimineața. Mi-e nespus de
milă de ea, sărmana mea scumpă soție. [...] Sărmană micuță
femeie, sărmană bătrînică, o atît de tînără bătrînă! Sărmană
păpușică, scump omuleț. [...] Curînd, se reia piesa mea
Amédée, sau cum să te descotorosești de el, și am remușcări,
căci, dacă încerc să arăt prin ce suferință trece Madelaine, ce
îndură, ea e mereu acolo la postul ei; o arăt, de asemenea,
arțăgoasă. Mă tem să nu se creadă că e nițel vorba de R. [...]
O, Rodi, soția mea, frumoasa domnișoră Burileanu cu care m-
am căsătorit și pe care n-am știut s-o fac fericită. [....].” A
vedea în spatele candorii nu înseamnă a impieta candoarea,
așadar, inclusiv numele Rodica venind de la rod, iar cadavrul
crescând, crescând spre ea ca un apropo-remușcare, aluziv și,
oarecum, în grija ei, nu numai că piesa ionesciană nu exclude
autoreferențialitatea, ba chiar, într-o generozitate neverosimilă
literar, dar uman veritabilă, include și pe alții în ea, pe soția sa
Rodica. Pentru Ionesco, apropiații există în absolut.

17. Dorința de a nu-l numi, pentru a nu-l invoca e o mani-
festare populară de tip tabu. Paradoxal, tocmai neinvocându-l
nominal, cadavrul e invocat în alt plan, printr-o supralicitare de
semnificații. Remarca rămâne valabilă în parte pentru traduce-
rile în limba română.

18. Blaise Pascal, Pensées, Preuves par discours I
(Laf. 423, Sel. 680).

19. Romanul Le Solitaire (Paris, Mercure de France, 1973)
a fost tradus pentru prima dată în limba română de către
Rodica Chiriacescu sub numele de Însinguratul (Albastros,
1990), deși,  uneori, apar referiri la el sub numele de Solitarul.
Cel mai potrivit titlu este Însinguratul, dată fiind voința de a se
însingura a personajului, iar nu caracterul său, ocolit de
ceilalți. Tocmai această decizie e dezbătută în roman, ca reacție
la fatalitatea moștenirii unei mari averi. Traducerea eventuală
a titlului ca Solitarul arată neînțelegerea romanului.
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Cu gândul la prietenii Doina Rizea și Nicolae
Georgescu, autorii necesarei, utilei, deschizătoarei de
drumuri ediții recuperatoare Exegeza eminesciană
(București, „Floare albastră”, 2002, 256 p.), a lui I.E.
Torouțiu (1888-1953), fără a mai bate apa în piuă, vin cu
câteva extrase la temă din corespondența
bucovineanului cu cumnații săi Leca și Octavia Morariu
(păstrată, din fericire, în arhiva Fundației Culturale
„Leca Morariu” de la Suceava – întreaga gratitudine
doamnei farm. Maria Olar, președinta acesteia), care
completează informațiile cunoscute. Așadar:

Într-o epistolă din 29 iulie 1946, Torouțiu îi
informează: „lucrez de mult la Exegeza Eminescu. Am
afirmat adesea în curs că textele lui Eminescu trebuie
judecate cu gramatica istorică, nu cu cea elementară. La
un moment dat însă vreun cetitor m-ar putea întreba ce
înțeleg eu sub gramatică istorică. Am căutat definiția și
n-am găsit-o nicăiri. Al. Rosetti spune că gr. ist.
înseamnă tot atât cât istoria limbii. Mi se pare prea vagă
și prea cuprinzătoare. Și atunci, după multă// ciorovăială
cu mine însumi, m-am oprit la următoarea definiție:
Evoluția noțională și formală a cuvântului, reconstituită
după texte din literatura cultă și poporală. Acum mă
adresez magistrului să pună nota. Dacă va da altă
definiție, o voi utiliza pe a sa, arătând paternitatea”.

După ce, în „20 dec. 1949, 100 ani de la nașterea lui
Eminescu”, se declară „Preocupat de Exegeza
Eminesciană”, în primăvara anului următor (18 martie
1950) aflăm alte amănunte: „De lucrat lucrez
necontenit, tot la Exegeza Eminesciană. Sunt zece-
doisprezece ani de când am început-o, iar din 1947
zilnic două-trei pagini. De terminat, am terminat-o în
vara trecută, de când am reluat-o d-a capo și-i dau forma
definitivă. Vorba vine, definitivă, deoarece Luțcu cetind
capitolul prim, introductiv și valorificator al poetului, a
făcut pe margine o mulțime de însemnări, cele mai
multe rezonabile. Așadar trebuie să revin, din nou. Aș
ține foarte, foarte, ca întreaga lucrare să fie revăzută și
de voi, mai cu seamă având în vedere că-i vorba de
poeziile lui Eminescu, din punct de vedere filologic,
lucrare în care oricine cade adese sub povara

concesiunilor personale. Spre exemplu eu
consider că între genitivul f. sg. -ei și -ii este o
mare deosebire. Cel dintâi este un diftong lung,
plin, pe când varianta în -ii este un semidiftong,
care se pretează la eliziune prin afereză. Desigur
că ar fi un chin s-o cetiți întreagă. Numai pe-
ndelete s-ar putea, capitol după capitol, treptat,
pentru că nu-i o lucrare de cetit, ci de studiu”
(Luțcu este numele de alint al Elvirei Torouțiu,
născută Morariu).

În continuarea rugăminții de revizuire, la 9
apr. 1950 revine: „Sunt foarte fericit că vrei să-
mi treci prin sita ta fină, de stilist cu
surprinzătoare noutăți la tot pasul, exegeza
eminesciană. Obsedat de tema combaterii
uniformizării, observ că mă mișc în platitudini,
banalități și repetările moleste fac ravagii. Apoi:
asperități, care n-au ce căuta într-o lucrare
științifică, deși aceasta, prin natura ei, este
polemică. N-aș vrea însă impresia unei polemici
vulgare, ci a unei lupte pentru îndepărtarea unor
rele, a unor erezii, care au prins cu atât mai mult
pe cât au purces de la personalități marcante.
Tiranicul αυτόςείγα stă în proptă pretutindeni, și
greutatea mare-i să dărâmi idoli. Cea mai neînsemnată
greșeală, cea mai mică stângăcie, cea mai mică bucățică
din monoliți se poate transforma în armă împotriva ta și
te poate lovi așa de puternic, încât să cazi și să nu te mai
poți ridica printr-o încercare de redresare. Filologia
eminesciană oferă multiple aspecte. Lipsa sau prezența
unui sunet într-un cuvânt, variațiunile vocalice sau
consonantice, produc rezonanțe diferite, cari pot fi
interpretate subiectiv, și atunci sunt numai concesiuni
personale, în loc de interpretări și prezentări obiective.
Nu cu creionul, ci cu bisturiul în mână, te voi ruga să
citești ms., să tai excrescențele. Se înțelege, pe-ndelete.
N-am fost niciodată grăbit, și aici mai mult ca oriunde,
graba ar deveni fatală pentru lucrare”, pentru ca în
aceeași lună (22 apr.) să facă un bilanț: „Azi am terminat
capitolul despre prepoziție din Exegeza Eminesciană.
Mai am 3 capitole: Adverbul, Conjuncția, Elisiunea-
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Contracțiunea. Ultimul capitol, Titlurile, e scris de mult.
Dacă voi avea liniște, în 4-5 săptămâni lucrarea de
1.000-1.200 pagini va fi gata. Se înțelege că-n ea se
găsește încă multă paragină. Dar nu o voi lăsa așa, cu
toate bălăriile. De 10 ani m-am plictisit s-o iau d-a capo.
Am nevoie de o reculegere și de o reîmprospătare a
vocabularului în scris; altfel repetițiile moleste vor face
ravagii”. 

Scrisoarea din decembrie 1952, în care îi spune lui
Leca: „[vreau]  să te lămuresc, după a mea Exegeză
Eminesciană, asupra versului 152 din Scrisoarea a III-
a, care corect sună astfel: «Cad asabii ca și pâlcuri
risipite pe câmpie»..., Nu: «Cad Arabii ca și pâlcuri
risipite pe câmpie... »”, are alura unui articol, purtând
chiar din antet precizarea: Pentru Buletinul „Mihai
Eminescu” (care Buletin nu mai avea să apară – dar
speranța moare ultima), și vine în directa continuare a
analizelor efectuate pe Epigonii, Venere și madonă,
Mortua est!, Luceafărul, care figurează în volumul din
2002:

Motto: „Să nu se schimbe o iotă din ceea ce am scris”.
„Să nu aibă în marginea putinței nicio greșeală de

tipar”
M. Eminescu lui Iacob C. Negruzzi, 1878, St.D.L. IV,

135.

În mintea vremilor ce vin
Va răsări cuvântu-mi

Cu ʹntreg al sufletului chin
Ca iarba pe mormântu-mi.

M. Eminescu, Msse Inedite, strofă menită pentru
„Luceafărul”.

M. Eminescu s-a plâns adesea că poeziile-i apar în
„Convorbiri literare” cu greșeli și cu modificări, pe care
el nu le primește, iar în scrisoarea de la 1878 îi
comunică de-a dreptul aceste nemulțămiri lui Iacob C.
Negruzzi. Dacă „secretarul perpetuu” trebuie să ducă în
cârcă greșelile de tipar, T. Maiorescu în schimb are vina
de a fi modificat, fără asentimentul poetului, și de a se fi
amestecat în poezia creatorului fără priceperea sau cel
puțin fără identitatea concepției. De aci au rezultat o
sumedenie de abateri față de autenticitatea textelor. Așa
și cu Arabii în loc de asabii. Fie că e o eronată lectură a
manuscrisului – ceea ce-mi pare mai verosimil – fie că-
i o modificare arbitrară a lui I.C. Negruzzi mai
îndoielnic, a lui T. Maiorescu mai sigur – în tot cazul
nici unul, nici altul nu și-a dat sama de oribila schimbare
a înțelesului, necunoscând cuvântul asabii.

Imediat după apariția de la 1 mai 1881 în „Conv.
Lit.” a Scrisorii a III-a, poetul, nemulțumit de câteva

erori grave (de tipar sau lectură), ca redactor al ziarului
„Timpul”, reproduce aici Scr. III (anul VI, nr. 101, pg. 3
– Duminică 1881), unde versul 152 apare astfel:

Căci se clatină rărite șiruri lungi de bătălie,
Cad asabii ca și pâlcuri risipite pe câmpie...
..................
În Studii și Documente Literare III, pg. 171-172 –

dintr-o scrisoare a lui T. Maiorescu adresată lui I. Slavici
la Sibiiu – în 21 Dec. 1884: „Cam în ce an ai văzut-o la
mine?” (E vorba de o carte despre cultura viței de vie).
– „Să o fi dat lui Eminescu spre traducere? Nu e
probabil, că el avea pe Hurmuzachi de tradus”. ...

Eminescu și Slavici din limba germană, în limba
română, în 1878...// vol. I-u Documente Hurmuzachi:
Fragmente. Probabil acest volum l-a tradus singur
Eminescu. La pg. 272: „În partea osmană avantrupa o
forma oastea sprintenă de Asabi, apoi în centru era
simburul oștirii, spahii și eniceri”... „Începutul bătăliei
urmă printr-un atac înfrângător, esecutat c-o strălucită
vitejie de cavalerii francezi, asupra detașamentului de
Asabi, spahii și ieniceri, pus în fruntea luptei, cari
răsturnați, claie pe grămadă, fură parte măcelăriți, parte
reîmpinși spre centru”.

În manuscrisele lui Eminescu, privitoare la
Scrisoarea III, frecvența totdeauna Asabi, Asabii, Asab
– nu Arabi(i).

Astfel:
Ms. Nr. 2260, folio 83-96 și 263, versurile 103-136:
„Se îmbarcă ʹn lucii zale cavalerii dela Malta
Papa cu-a lui trei coroane puse una peste alta
Fulgerile lui șʹaruncă contra fulgerului, care
În turbarea-i furtunoasă a cuprins pământ și mare
La Nicopole ʹn câmpie multe tabere sʹau strîns
Sunt popoarele creștine cari mânile și-a ʹntins,
Acolo e floarea Franței, cavalri de viță mare
Este Sigismund cel nobil cu oștirile maghiare
Este ordinul teutonic, de la Rhodos Ioaniții
Toată floarea Europei, toți răsboinicii, vestiții
Alergară ca să pună mândri stavilă și zid...
Când în zarea depărtată li sʹarată Baiazid.
Vin Asabi cu glesne repezi și călări pe repezi cai
Ca și pâlcuri lungi de pasri se ʹnvârteasc ușor pe plai
Ieniceri ficiori de suflet al lui Allah – și spahii
Vin de ʹntunecă pământul, calcă holdele ʹn câmpii
Baiazid privind creștinii cʹo suflare-ar sta să-i soarbă
Căci mulțimea lui grozavă-i câtă frunză, câtă iarbă
„Am jurat, murmură ʹn barbă, când privește peste șes
„Pe pristolul de la Roma să dau calului ověs
El comandă vijelia... ea pornește ʹngrozitoare
Înzadar cavalerimea calcă-Asabii în picioare
Înzadar se sfarmă săbii de-a lor zale oțelite
Pe sub cai se bagʹ Asabii și călcați de-a lor copite//
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Ei picioarele le taie și ʹn armurele lor grele
La pământ cad cavalerii, vai de dânșii, vai de ele
Și strigând Allah! Allahu! Vin ca marea turburată
Peste-un ceas câmpia toată de creștini e măturată
Pʹici pe colo mai aleargă câte unul fără rost
Iară oastea strălucită unde-i, parʹca nʹa mai fost...
Baiazid murmură iarăși când privește peste șes: –
„Pe pristolul de la Roma da-voiu calului ověs”.
Și privind în mândre șiruri Ieniceri, Asabi, Spahii –

v. 135
„Încă unul mai rămase! Peste Dunăre, copii!”.

v. 223-232:
Înzădar flamura verde o ridică înspre oaste
Căci cuprinsă-i de pieire și în față [și]1 în coaste
Căci se clatină rărite șiruri lungi în bătălie
Cad Asabii ca și pâlcuri risipite pe câmpie
Și cu toți se ʹnorc spre fugă, oameni cad, cai se

răstoarnă
Ploaea de săgeți tot vine, ca și grindina se toarnă
Șʹapucându-i pe la spate, ca și crivățul și gerul
Pe pământ lor li se pare că se nărue tot cerul
Astfel grindina grozavă înspre Dunare îi mână
Și în urma lor se ʹntinde toată armia română.

Manuscrisul 2282 – v. 79-84:
La o vorbʹ un țărm de altul, legând vas de vas se leagă
Și în sunet de fanfare trece oastea lui întreagă
Trec Asabi cu glesne repezi și călări pe repezi cai
Ca și pâlcuri lungi de paseri se întind ușor pe plaiu
Ieniceri, copii de suflet al lui Allah, și Spahii
Vin de ʹntunecă pământul în câmpii...//

v. 175-182:
Înzădar flamura verde o ridică înspre oaste
Căci cuprinsă-i de peire și în față și în coaste
Căci se clatină rărite șiruri lungi de bătălie
Cad Asabii ca și pâlcuri risipite pe câmpie,

În genunchi cădeau pedestri, colo caii se răstoarnă
Iar săgețile în valuri care șueră, se toarnă
Și lovind în față ʹn spate ca și crivățul și gerul
Pe pământ lor li se pare că se narue tot cerul...

p. 189-190:
Pe sub cai se vâr Asabii și-s călcați de-a lor copite
Și scîrșnind se sfarmă săbii, lănci în scuturi oțelite.

p. 197-198:
P-ici pe colo mai aleargă vrʹun Asab fără de rost
Pe când oastea strălucită parcă nu ar mai fi fost

Cuvântul asab – vine din persanul azep, azap, aseb;
în limba turcească înseamnă ostaș, special de avangardă,
recrutat numai din celibatari, ceea ce este și explicabil,
avangardiștii fiind totdeauna mai expuși prăpădului și
pentru ca statul să nu aibă a suporta prea multe cheltuieli
cu întreținerea familiei celui căzut, asabii erau
avangardiși, celibatari ca stare civilă.

În Bolintineanu: „Voi Timarioți, Azapi, Ieniceri”.
La Șincai: „Prinzând și tăind pre călăreții și

azapidzii carii se departă de oastea împărătească”.
În atelierul său de creație reminiscența

substantivelor germane din textul Hurmuzachi, toate
scrise cu literă mare (majusculă) putea ușor să-l facă și
pe Eminescu a scrie în toate versiunile Asabi. Dar când
și-a corectat singur textul, la „Timpul”, și-a dat sama că
asab este un substantiv comun și că trebue tipărit cu
literă mică – asab(i), așa cum de altfel aflăm scris în ms.
eniceri, spahii.

Când, la 1939, a apărut primul volum al lui
Perpessicius și am văzut tot Arabii, i-am atras
atențiunea, verbal, pentru ca apoi să se corecteze în
următoarele volume de variante, fără bine înțeles să
menționeze, ca de altcum și la argumentația amputării
„Luceafărului” de la 98 la 94 strofe de cătră același T.
Maiorescu, deci cu 4 strofe// pe care eu, în Ediții Critice
Eminescu – le probam traduse în limba germană de Mite
Kremnitz, la Februarie 1883, deci cu mult înainte ca
poetul să fi suferit întunecarea. Mai mult, Eminescu a
„revăzut” împreună cu traducătoarea versiunea
germană. Acestea le-am scris și dovedit, pentru ca pe
urmă să reapară, restilizate în ed. lui Perpessicius, fără
iarăși nici o mențiune. În Exegeza Eminesciană am pus
toate aceste lucruri la punct și am pus la punct și unele
asemenea împrumuturi de înzestrare și de redescoperire
a... Polului Nord.

Notă:
1. Cfr. Ms. 2282, versi76 – I.E.T.
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Poziționarea rațională în „chestiunea metodei” s-a
asimilat, la Xenopol, concepției acestuia asupra
istoriei. Dacă în privința metodei universitarul ieșean
și-a înfrânat, cum însuși a dat de înțeles, împărtășirea
cu devoțiune a normelor „pozitivismului cerbicos”,
exclusivist, asupra concepției i-a surclasat pe mai toți
istoricii contemporani lui, și nu doar din mediul
cultural românesc. Este fără îndoială, de recunoscut și
după mai bine de un secol de la realizarea respectivei
concepții ca „tot sistemic”, sub formă de carte,
intitulată, întâi, Les principes fondamentaux de
l’histoire (Paris, 1899) și, apoi, La théorie de
l’histoire (Paris, 1908), nota originală, cu sclipiri de
geniu, a fondului de idei și a expunerii acestora. Până
să se regăsească în acel fond, nu puține idei
subsumabile concepției au răzbătut din texte
xenopoliene, străbătând îndeosebi sinteza de Istoria
Românilor, a cărei elaborare a fost concretizată
treptat, prin ediții, două pe timpul vieții autorului
(1888-1893, 6 volume, și, respectiv, 1913-1914, cu
doar primele cinci volume antume) și o a treia
postumă (1925-1930, 14 volume), îngrijită de I.
Vlădescu. Tratarea „sistemică” a principiilor
fundamentale și a teoriei istoriei, implicit a concepției
despre istorie, prin luminoasele cărți de la 1899 și
1908, sus-menționate, nu a rezultat pur și simplu
dintr-o „gândire” venită profesorului Xenopol, în 6
septembrie 1894, când „își făcea obișnuita
preumblare de sară pe frumoasa alee a Copoului”, și
formulată spontan ca dublă întrebare: „cum se poate
ca în istorie studiul procedării minței la cercetările ei
să fie deosebit de aceste cercetări înseși și cum se
poate să fie două discipline, care să se îndeletnicească
cu aceste întrebări?”1 Era de fapt „o gândire” care
„i-a întovărășit” celui încercat de ea, după propria-i
mărturisire, „adeseori cercetările istorice”2.

De altfel, de primele cinci volume, cu ani de
apariție 1913-1914, ale proiectatei ediții ca a doua a
Istoriei Românilor din Dacia Traiană, autorul s-a
preocupat în mod expres, iar „îngrijitorul de

ansamblu” al celei devenite a treia, I. Vlădescu, a
căutat pe cât posibil să respecte inclusiv oglindirea de
textul marii sinteze a principiilor, noțiunilor sau
ideilor ținând de Teoria istoriei3. O intensă „oglindire”
a lor au și vădit-o, la cea de-a treia ediție a sintezei,
volumele privind timpurile moderne și contemporane,
cum le-a considerat Xenopol, cu întindere și asupra
domniei lui Alexandru Ioan Cuza. O lectură
profesional calificată a respectivelor volume
presupune, firește, note preliminare, fie și foarte
succinte aici, asupra concepției xenopoliene despre
istorie, atât ca generală, de gen maxim, cât și ca
aplicată, de gen proxim, unui anumit obiect de studiu.

În mediile intelectuale europene din ultima parte a
secolului al XIX-lea și cea dintâi a celui următor, se
invoca destul de frecvent motivul cosmogonic pentru
cunoașterea genezei și sensului lumii omenești, ca „un
tot” ori pe diversele ei „părți”. Un atare motiv a pulsat
și în conceperea de Xenopol a istoriei ca decurgând
cosmogonic, de vreme ce „rațiunea umană” n-ar fi
altceva decât „reflectarea rațiunii universale a
lucrurilor”4. Era un motiv urmat în cunoașterea
științifică, mai ales asupra naturii, în creația poetică,
precum, dintre poeții români, de Eminescu și Blaga, în
filosofie, de cei doi menționați, dar și de „viitorii”
Mircea Eliade, Emil Cioran și Constantin Noica, în
artă, de Brâncuși, și chiar în explorarea unor fenomene
ale vieții sociale, exemplul dat de D. Gusti prin
considerarea și a componenței „cosmice”, pe lângă cea
genetică, „de rasă”, și cea etno-spirituală, pentru
definirea națiunii moderne fiind elocvent, motiv,
același, cu rădăcini adânci, „la noi și aiurea”, în
folclor. Dintre istoricii români, doar V. Pârvan, după
Xenopol, și-a mai raportat profund spiritual domeniul
de cunoaștere la motivul cosmogonic a cărui stingere
avea să fie provocată de pozitivismul excesiv al
cercetărilor de specialitate și mai ales de ideologii
denaturante infuzate acestora de-a lungul aproape
întregului decurs al secolului XX. A și rămas, de
aceea, prin Xenopol, un caz de istoric aparte, care a
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imaginat, mai curând, desigur, decât a ideificat ori a
explicat, istoria ea decurgând, după „natura
lucrurilor”, din Univers. Se regăsea, în ceea ce marele
istoric a imaginat, un reviriment al viziunii iluministe
asupra lumii pământești ca entitate determinabilă ori
relevabilă rațional și subiacentă raționalității
Universului, reviriment presupunător nu atât de
obnubilarea „aneantizantă” a „misticii romantice”, cât
de rezervarea acesteia sublimului de simțire
omenească după care mai toate cele lumești
„lucrătoare” întru emanciparea individului și a națiunii
purtau însemnul „decretelor Providenței”.

De reținut că, pentru scrierea sintezei naționale și
„luminarea” concepției despre istorie, lui Xenopol „i-
a țâșnit”, ca „din străfundul inconștientului”, cum
însuși a notat5, o anumită „simțire” a specificului
lumesc, deopotrivă spiritual și cognitiv, al
„categoriilor” de timp și spațiu, relevabil, sub „putere
de judecată” și prin comparație cu operativitatea lor,
eminamente logică ori rațională, la scara Universului:
„timpul este indispensabil producerii de fenomene, dat
fiind că, pentru a exista, un fenomen trebuie să ocupe
o parte, cât de mică, din durată”, iar „spațiul nu oferă
decât cadrul în care faptele Universului se pot
produce”; „timpul poate juca, în raport cu aceste fapte,
un rol dublu”, el servind drept „cadru secund pentru
apariția faptelor”, dar și putând da, „în curgerea lui,
anumitor forțe, posibilitatea să-și exercite acțiunea
transformatoare”6; după cum ar putea fi „gândite” ori
„simțite”, faptele istorice se produc în timp, fiecare
fapt avându-și timpul său și presupunând, cuantic, un
mereu alt fapt; prin considerarea înlănțuirii cauzale a
faptelor istorice, fie „luate” în totalitatea lor, fie se pot
„înțelege” timpi în timp, nu și în durată, de unică și
totodată „fizic” fragmentabilă dimensionalitate, ternă
și neexistențială, chiar anistorică, adevăr, acesta,
părând „să scape”, de ceva vreme, chiar unor
exponenți de top ai noii istorii7, invocați, după un
dictum braudelian, „la longue durée”, ai binecuvenitei
orientări a cunoașterii trecutului spre „fenomene de
substrat lumesc” și ținând de „sensibilități” ori
„mentalități” nemarcate „cotidian” de „evenimențialul
de suprafață”, de cel politic îndeosebi8. În adevărul
„simțit” și „gândit” de Xenopol, la vremea sa, miza
politică societală, de putere, a fost mereu și intens
nutritoare de ceea ce omenește sau fenomenologic,
spiritual vorbind, a ființat, relevându-se nuanțat
temporal. Conform aceluiași adevăr, „în spațiu <...>,
necesar pentru producerea a tot felul de fapte, chiar

<și a celor> intelectuale (subl. ns., G.C.), care nu au
propriu-zis întindere <...>, toate faptele, de orice
natură neputând fi concepute de spirit <altcumva>
decât în mișcare într-un spațiu ideal și orice idee, fie și
cea mai abstractă, se mișcă în spirit”; „faptele care s-
au produs sau se produc în cele două cadre, al spațiului
și al timpului, fără să se lase influențate de forțele
modificatoare, constituie faptele de repetiție”;
„dimpotrivă, cele care sunt sau pot fi înfăptuite și
transformate de forțele care acționează în timp
constituie faptele de succesiune <...>”; „faptele de
repetiție își îndreaptă spre noi fața lor asemănătoare,
<pe când> faptele de succesiune fața lor diferită”
(subl. în text)9.

Înțelegerea nuanțată a „producerii faptelor de
succesiune”, prin comparație cu cea a „faptelor de
repetiție”, l-a condus pe Xenopol spre a căuta să
evidențieze, după repere considerate de el însuși ca
fiind ale gândirii și creației moderne, specificul
cunoașterii în istorie, statutul acesteia de știință. Din
chiar startul cunoașterii, cum notează el, se cuvine să
fie investigate, cu metodă adecvată domeniului,
sursele documentare și să fie reconstituite pe baza
acestora faptele, a căror interpretare să presupună,
„necesarmente”, spirit critic. La nivelul primar al
cunoașterii istorice, se conformează, așadar, rigorilor
„școlii pozitiviste” sau „critice”, mai zisă, de el, și „de
istorie pragmatică”. Detașarea sa de „pozitiviștii
cerbicoși” survine însă de la „chestiunea interpretării
faptelor”, în spirit critic, desigur, dar și printr-o
„luminoasă simțire, ca din instinct”, a timpului istoric,
așa cum, am adăuga, istoricului literar „i se cere”, de
pe chiar culmile domeniului său de cunoaștere, să aibă
ori să vădească „simțul literaturii”, înainte de a evalua
o operă sau un autor, „simț”, pe care, fie el al timpului
istoriei, fie al universului creației literare,
„întreprinzătorul” de demersuri critice și-l poate
„profesionaliza” prin intensă lectură, de la cea de
largul orizont al culturii generale la cea de specialitate.
Adecvată concepției xenopoliene, „expunerea”
convingătoare, sublimală, a „înțelesurilor” istoriei
presupune ca faptele să fie interpretate nu doar în
sinea lor, „brută”, după măsura strictă dată de atestarea
lor documentară, ci, mai ales, prin surprinderea
„înlănțuirii” lor cauzale, „sericale”, revelatoare de idei
asimilabile, chiar și la nivelul „generalizărilor
abstracte”, specificului cunoașterii trecutului
omenesc10. Elucidarea Teoriei istoriei și „țesătura”
tematică a Istoriei Românilor din Dacia Traiană apar
ca orientate prin idei afine fenomenelor și cu doar
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„brută” ori „primară” referențialitate în factualitatea
reconstituibilă documentar. Mai toate acele idei și
fenomene apar, la nivelul înalt al cunoașterii istoriei, ca
decantante de înțelesuri genuine ale faptelor
trecutului. Întregul discurs xenopolian relevă, de altfel,
dacă nu în litera sa, atunci în spiritul său, prevalența
cognitivă avută de „a înțelege” față de „a ști” istorie,
ceea ce, adeseori dilematic, s-a tot cerut a se lămuri
între istorici, cu chiar ceva „aer de sentință” din partea
lui Lucien Febvre („Car l’historien n’a qu’un but.
Savoir. Ce n’est qu’un début. Juger, non. Prévoir,
moins encore. Comprendre et faire comprendre,
oui”)11.

Considerarea elastică și nu rigidă a specificului
cunoașterii în istorie răzbate, la Xenopol, și din felu-i
de a fi „înscris” domeniul – doar „inspirat” de Clio –
„între științe”. Spre deosebire de științele teoretice, fie
ale materiei (fizica, chimia, astronomia, biologia,
fiziologia etc.), fie ale spiritului (matematica,
psihologia, economia politică, dreptul, sociologia
statică etc.), aplicabile fenomenelor de repetiție,
științele istorice, fie – și acestea – ale materiei
(geologia, paleontologia, teoria descendenței etc.), fie
ale spiritului (istoria, „cu toate ramificațiile ei”),
privesc fenomene de succesiune12, arta, filosofia ori
religia ținând „de pură revelație spirituală”,
necanonizabilă științific. În acea „înscriere” a
științelor „se vede”, desigur, o anumită privilegiere a
istoriei, mai pronunțată în „clasa” științelor scrutante,
fiecare după specificul ei, de fenomene de succesiune,
„clasă” de științe situate toate sub atributul de
„istorice”. Explicația respectivei privilegieri ar ține,
cum dă „de înțeles” autorul Teoriei istoriei, de
implicarea factorului uman în oricare știință, cu
fructificări ori rezultate decurgând exclusiv din așa
ceva, de unde și reperele istorice presupuse de
cunoașterea de ansamblu ori „pe părți” a
Universului13; umană, prin excelență și operând
asupra a însăși devenirii umanității, istoria și-a
apropiat statutul modern de domeniu al cunoașterii
științifice a trecutului omenesc, „necesarmente” cu
metodă, concepte și finalitate, întru relevarea
„înlănțuirilor cauzale” ale faptelor, a „serialității”
acestora, cuantificabilă fenomenologic și sublimabilă
ideatic; relevabile științific după natura lor și prin
raportare față de timp și spațiu, faptele – fenomenele –
ideile se dispun istoriografic prin diversitatea lor,
ordonabilă însă, aceasta, „serial”, ca desprinsă, după
„legi de succesiune”, din însăși universalitatea

cunoașterii14; dintre „cele două forme de legități”, de
repetiție, pentru științele teoretice, și, respectiv, de
succesiune, în dreptul științelor istorice, se cuvine ca
istoricul să o considere, la modul general, pe cea
dintâi, spre mai buna pătrundere a „înțelesurilor” celei
de-a doua ca ținând de însuși domeniul său de
cunoaștere specializată, unde cauza oricărui fenomen
nu poate să fie conectată strict cronologic momentului
aceluia, fără considerarea și a timpului
multifemenologic corespondent; specializarea în
istorie întrunește criteriile științei numai dacă istoricul
ia aminte de „serialitatea fenomenelor” relevabile
astfel ca „element” definitoriu, „organizator” pentru
domeniul sau de cunoaștere; „seriile istorice” se
sustrag, logic sau natural, perceperii lor numerice, ca
înșiruire de lucruri analoage, repetabile prin ceea ce
„tipic” ar avea toate în comun; ele și sunt devoalabile
ca istorice pe baza studiului metodic al faptelor de
succesiune, interpretabile fenomenologic ori ideatic15.

Note:
1. A.D. Xenopol, Istoria ideilor mele, cf. idem, Opere,

I, Studii, text ales și stabilit, note și comentarii de Dorina
Rusu, în colecția Opere fundamentale, coord. Eugen
Simion, sub egida Fundației Naționale pentru Știință și Artă
și cea a Muzeului Național al Literaturii Române,
București, 2019, p. 58 și urm.

2. Ibidem, p. 58.
3. Al. Zub, Prefață la A. D. Xenopol, Istoria Românilor

din Dacia Traiană, ediția a IV-a, vol. I, București, 1985, p.
7 și urm.

4. A.D. Xenopol, Teoria istoriei, ediție, cu Studiu
introductiv, de Al. Zub, București, 1997, p. 7.

5. Ibidem, p. 4.
6. Ibidem, p. 8.
7. Jacques le Goff, L’histoire nouvelle, în La nouvelle

histoire, sous la direction de Jacques le Goff et Roger
Chartier, Jacques Revel, Paris, 1978, p. 21-241.

8. Jacques Revel, L’événement, în La nouvelle histoire,
p. 166 și urm.; v. și Pierre Nora, Le retour de l’événement,
în Faire de l’histoire, sous la direction de Jacques le Goff
et Pierre Nora, Paris, 1974, p. 210-228.

9. A.D. Xenopol, op. cit., p. 7 și urm., 10.
10. Idem, Istoria ideilor mele, în loc. cit., p. 62.
11. Lucien Febvre, Combats pour l’histoire, Paris,

1953, p. 87; v. și Jacques le Goff, L’histoire nouvelle, în loc.
cit., passim.

12. A.D. Xenopol, Teoria istoriei, p. 25.
13. Ibidem, p. 25-28.
14. Ibidem, p. 7-28.
15. Ibidem, p. 71-110.
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Guvernarea conservatoare din anii 1871-1876 a
fost tratată în practic toate sintezele de istorie politică
și administrativă a României. Au apărut, de
asemenea, numeroase articole privind contextul
instalării cabinetului Catargiu, legislația pe care a
promovat-o ori politica sa externă. Nu există încă,
totuși, o monografie a acestei importante guvernări;
mai mult, semnificația sa în contextul mai larg al
„lumii românești” din secolul XIX nu a fost
întotdeauna punctată suficient de clar. Am considerat,
de aceea, că o prezentare succintă și accesibilă
publicului larg este utilă pentru mai clara înțelegere a
locului guvernului Lascăr Catargiu în istoria
modernității noastre.

Anul 1870 și începutul celui următor au marcat
apogeul unei lungi perioade de instabilitate politică –
începută, practic, odată cu alegerea lui Alexandru
Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Valahiei. Nici
unificarea administrativă din 1862, nici regimul
autoritar impus de domn în 1864 și nici schimbarea
de regim din februarie-iulie 1866 (înlăturarea lui
Cuza, aducerea pe tronul românesc a lui Carol I și
adoptarea primei constituții interne) nu au adus
echilibrul politic și instituțional. Mai mult, în vara lui
1870, în contextul izbucnirii războiului dintre Franța
și Prusia, domnul de origine germană a ajuns să fie
contestat deschis de o parte a politicienilor și a
opiniei publice, fie pe băncile Parlamentului, fie prin
plănuirea unei lovituri de stat („revoluția de la
Ploiești”). Exasperat, Carol I a răspuns prin planuri
de reformă constituțională (neacceptate însă de nici
una dintre marile puteri europene) și a început să
„cocheteze”, din ce în ce mai mult, cu ideea abdicării.

Victoria militară a Prusiei a mai clarificat, totuși,
lucrurile. Opoziția francofilă și-a pierdut sprijinul
extern și credibilitatea internă, iar proclamarea celui
de-al doilea Imperiu German (ianuarie 1871) a dat
semnalul unei reveniri la stabilitate pe continentul
european. Noua situație, dar și sugestiile directe ale

unora dintre reprezentanții marilor puteri (inclusiv
ale împăratului de la Berlin) au făcut probabilă
instalarea unui guvern conservator credibil.

Ocazia schimbării i-a fost oferită principelui chiar
de adversarii săi, care au orchestrat, la 10 martie
1871, o ultimă demonstrație antidinastică, în cursul
căreia a fost atacat însuși consulul german din
București. Reacția șovăielnică a guvernului liberal
condus de Ion Ghica a fost urmată de înlocuirea sa
printr-un cabinet condus de Lascăr Catargiu și format
exclusiv din politicieni de orientare conservatoare1.

Noul prim-ministru era un fiu de boier
moldovean, născut pe la 1823. Educat în țară, la
Academia Mihăileană de la Iași și în pensioane
private, el nu se remarca printr-o deosebită cultură
(motiv pentru care a fost adesea ironizat de
contemporani), având, în schimb, o mare putere de
muncă și o intuiție politică ieșită din comun. Catargiu
condusese isprăvnicia (prefectura) ținutului Neamț în
anii 1850-1851, apoi ocupase o funcție similară la
Galați (1853-1854) pentru a fi numit, apoi, șef al
poliției Iașilor, capitala Moldovei (1854-1855). În
timpul domniei lui Cuza, el fusese, pentru doar
câteva luni, ministru de Interne al Moldovei (1859),
devenind apoi vicepreședinte al Adunărilor Elective-
Legislative (Camerelor Deputaților) de la Iași și,
după 1862, de la București. Lascăr Catargiu
participase la lovitura de stat care pusese capăt
domniei lui Cuza, fiind apoi numit membru al
locotenenței domnești care administrase țara până la
sosirea lui Carol I (februarie-mai 1866). Din mai
1866 și până în luna iulie a aceluiași an, el condusese
primul guvern al domniei acestuia, perioadă în care
fusese adoptată constituția și se puseseră bazele
recunoașterii externe a noului regim din România.
Ales președinte al Camerei Deputaților la sfârșitul
anului 1866, Catargiu dispăruse apoi, începând din
toamna anului următor, din viața publică, revenind
abia în 1870. Detașarea de luptele politice s-a
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dovedit, în cele din urmă, un avantaj, permițându-i să
evite expunerea la atacuri partinice și uzura rapidă
care însoțește, aproape inevitabil, puterea în
perioadele de instabilitate.

La doar câteva zile după instalare, noul prim-
ministru a dizolvat Camera Deputaților – un veritabil
focar de agitație antidinastică. Din alegerile care au
urmat a rezultat prima majoritate conservatoare clară
de după adoptarea constituției din 1866. Deși nu
întotdeauna docilă față de guvern, Adunarea aleasă
acum a fost cea dintâi de la instituirea sufragiului
cenzitar (1858) care a reușit să încheie un ciclu
electoral (nefiind dizolvată înainte să îi expire
mandatul). 

Cele mai presante probleme cu care s-a confruntat
noul cabinet au fost cea a finanțelor și cea a căilor
ferate. Chestiunea datoriei flotante (pe termen scurt),
generatoare de permanente deficite bugetare, a fost
rezolvată de ministrul Petre Mavrogheni prin
realizarea unui împrumut avantajos. Pe termen lung,
o serie de legi care au adus noi surse de venituri sau
au reglementat administrarea celor deja existente a
încercat să prevină reapariția dezechilibrelor
financiare. Sistemul de taxare pus la punct de
ministru s-a bazat mai mult pe impozitele indirecte
(incluse în prețul produselor impozitate) – mai sigure
decât cele percepute în mod direct – tendință care a
continuat și după retragerea guvernului Catargiu2.

Chestiunea căilor ferate fusese deschisă cu puțin
timp înainte de venirea conservatorilor la putere. Din
pricina războiului dintre Franța și Prusia și a
speculațiilor riscante în care se angajase,
întreprinzătorul Henry Strousberg, care se ocupa de
construirea celei mai mari părți a căilor ferate
române, se declarase în incapacitate de plată.
Necesitatea definitivării lucrărilor și presiunile
guvernului german (interesat în rezolvarea favorabilă
a situației din pricina faptului că numeroși supuși ai
Imperiului își investiseră banii în „drumul de fier”
românesc) au făcut ca problema să fie luată în
dezbatere încă din prima sesiune parlamentară a noii
guvernări. Prin două legi succesive, adoptate în iulie
și decembrie 1871, după tensionate dezbateri,
terminarea lucrărilor a fost transferată asupra unei
societăți formate din investitorii care susțineau
financiar construirea căilor ferate, administrată de
prestigioși bancheri germani.

Odată rezolvate problemele administrative
urgente, guvernul conservator a trecut la adoptarea

mai multor reforme. Cea mai importantă dintre ele a
fost înființarea institutului de Credit Funciar (1873),
o bancă agricolă având ca scop să ofere împrumuturi
accesibile marilor proprietari funciari3. Cum
producția agricolă a României, se baza, în mare
măsură, pe aportul marii proprietăți, iar economia
țării depindea aproape în totalitate de agricultură,
înființarea Creditului Funciar a fost una dintre cele
mai importante reforme ale epocii, cu atât mai mult
cu cât, spre deosebire de alte instituții fondate în a
doua jumătate a secolului XIX, el și-a dovedit destul
de rapid eficiența. Din păcate, deși au existat proiecte
în acest sens, guvernul conservator nu a reușit să
înființeze și un institut de credit agricol pentru săteni:
întemeierea sa avea să mai aștepte încă mult timp,
complicându-se astfel și mai mult situația mereu
îndatoratei mici proprietăți rurale.

Tot guvernării Lascăr Catargiu i se datorează
prima lege sanitară din istoria României (1874). Ea
includea prevederi referitoare la organizarea
serviciului sanitar, numirea personalului, igiena
publică, regimul farmaciilor, medicina veterinară etc.
și a fost completată printr-o serie de regulamente
administrative privind probleme punctuale
(„industriile insalubre”, vaccinarea etc.). Deși legea a
fost modificată de mai multe ori, iar aplicarea sa
integrală nu s-a făcut decât cu mare greutate, ea și-a
arătat, în timp, efectele pozitive4. Tot în 1874 a fost
adoptată o radicală reorganizare a sistemului
penitenciar, care însă nu a fost aplicată decât în prea
mică măsură din pricina investițiilor prea mari pe
care punerea sa în practică le-ar fi presupus și a lipsei
unui personal stabil.

Guvernul conservator a introdus, de asemenea,
modificări importante ale legislației introduse în
timpul domniei lui Cuza. O reformă a codului penal,
adoptată, nu fără dificultăți, în anul 1874, a scos mai
multe infracțiuni din competența juraților – care
pronunțau cu prea mare ușurință verdicte de achitare
– trecându-le în aceea a tribunalelor corecționale,
unde sentința era lăsată în seama judecătorilor. În
sfârșit, reforma comunală adoptată în același an
reducea numărul comunelor rurale (și, implicit,
birocrația locală), stabilea condiții mai stricte de
avere pentru obținerea calității de elector în alegerile
locale și statua numirea tuturor primarilor de către
guvern (în mediul rural, primarii fuseseră, până
atunci, aleși de săteni).

Politica externă a guvernului Catargiu a fost, în
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special odată cu venirea lui Vasile Boerescu la
conducerea ministerului de Externe (1873), orientată
spre detașarea politică de suzeranul otoman.
Boerescu și-a început mandatul prin promovarea unui
ambițios proiect de obținere a independenței prin
negocieri cu Turcia și marile puteri europene.
Scepticismul cu care a fost primită ideea atât de
puterea suzerană, cât și de Rusia sau Austro-Ungaria
l-a făcut, în cele din urmă, pe ministru să se orienteze
spre scopuri mai limitate. În 1875, după lungi
negocieri, România a semnat convenția comercială
cu Imperiul Austro-Ungar – o premieră în scurta
istorie a statului de la Dunăre. Prin acest act – valoros
mai mult din punct de vedere politic decât economic
– a fost depășită încă o restricție rezultată din statutul
de vasalitate față de Poartă. Obținerea independenței
a trebuit însă să aștepte contextul prielnic oferit de
războiul ruso-turc din 1877-1878.

Cu toate succesele sale, guvernarea Lascăr
Catargiu nu a fost lipsită de provocări. Deși compuse
din majorități conservatoare, Camera și Senatul nu
erau, nici pe departe, unitare ori obediente.
Ocazional, guvernul a fost nevoit să accepte
renunțarea la anumnite inițiative – cum a fost, spre
exemplu, retragerea proiectului de lege privind
reducerea numărului de județe (1871), din pricina
opoziției Camerei. Unele facțiuni conservatoare au
făcut chiar, în anumite perioade, opoziție sistematică
guvernului. Astfel a fost, spre exemplu, micul, dar
influentul grup junimist, în anii de început ai
mandatului lui Lascăr Catargiu, sau contestatari
recrutați din rândul foștilor miniștri conservatori
(Gheorghe Manu, Manolache Costache Epureanu,
Christian Tell). Nici pe banca ministerială nu a
domnit întotdeauna înțelegerea: divergențele privind
înființarea Creditului Funciar (1873) au fost, astfel,
pe punctul de a aduce destrămarea cabinetului. 

Situația a devenit îngrijorătoare pentru guvern
începând din 1875. În preajma alegerilor din acel an,
mai multe grupări de opoziție au format „coaliția de
la Mazar-pașa”, prezentând, în sfârșit, o alternativă
clară la guvernarea conservatoare. De la sfârșitul
anului 1875, mai mulți miniștri au demisionat din
guvern. În fine, așa-numita grupare de „centru” (din
care făceau parte Vasile Boerescu și președintele
Camerei Deputaților, prințul Dimitrie Ghica) și-a
retras sprijinul pentru guvern. Slăbit de „dezertări”,
cabinetul a obținut un rezultat nemulțumitor în
alegerile pentru Senat din martie 1876, dându-și apoi

demisia (30 martie/11 aprilie 1876). A urmat pentru
conservatori o lungă perioadă de opoziție (12 ani), în
care șicanele liberalilor aflați la putere, neînțelegerile
cu Carol I și, mai ales, propria lipsă de unitate i-au
făcut să își piardă mult din influența politică.

Semnificația guvernării Lascăr Catargiu a constat,
în primul rând, în regăsirea unei coerențe străine
administrației românești încă de la finalul perioadei
regulamentare. Schimbând, vreme de 12 ani, guverne
dintre care nici unul nu reușise să funcționeze nici
măcar pentru un an și jumătate, România primea, în
fine, o conducere stabilă, cel puțin în „vârful”
ierarhiei politico-birocratice. Același lucru s-a
întâmplat în viața parlamentară, cu o Cameră a
Deputaților care a reușit să își încheie, pentru prima
oară, mandatul și cu un Senat care a ajuns, tot pentru
prima dată, să funcționeze pentru mai mult de cinci
ani fără a fi dizolvat. Stabilitatea le-a permis
conservatorilor să ia inițiative îndrăznețe pe plan
extern, să adopte anumite politici imposibil de aplicat
într-un context politic mai puțin favorabil (dintre care
trebuie subliniate înființarea Creditului Funciar și
măsurile de reformă financiară) și, mai ales, să
rezolve delicata problemă a căilor ferate. Nu în
ultimul rând, guvernarea Lascăr Catargiu marchează
cea dintâi mobilizare amplă și coerentă a
conservatorilor români – un moment fondator în
istoria acestei vechi familii politice autohtone.

Note:
1. Cea mai serioasă lucrare privind începuturile

guvernării Lascăr Catargiu rămâne cea a lui Mihai Timofte,
România la 1870-1871: monarhie sau republică? Studiu de
caz asupra scenei politice interne și a relațiilor
internaționale, Iași, 1996.

2. Simion-Alexandru Gavriș, Inteligența rece a unui
pașoptist: Petre Mavrogheni (1819-1887), în „Convorbiri
literare”, nr. 3 (303), martie 2021, p. 131-133.

3. Gr. Vulturescu, Explicație teoretică și practică a
legii și statutelor creditului funciar cu jurisprudența
instanțelor judecătorești, diferite legi și studii relative la
creditul funciar și formularea de acte, vol. I-II, București,
1906.

4. Constantin Bărbulescu, Note despre legislația
sanitară în Vechiul Regat la sfârșitul secolului al XIX-lea și
începutul secolului al XX-lea, în Alina Ioana Șuta, Oana
Mihaela Tamaș, Alin Ciupală, Constantin Bărbulescu, Vlad
Popovici, Legislația sanitară în românia modernă (1874-
1910), Cluj-Napoca, 2009, p. 31-43.
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Verbul italian pascere, provenit din latinul pascĕre,
are sensurile în care se foloseşte şi în limba română
(aplicate animalelor care pasc, adică se hrănesc cu
ierburi pe care le retează cu dinţii, sau care sunt duse şi
păzite de oameni tocmai în vederea acestui act de
hrănire specifică), dar se întrebuinţează, cu un coeficient
de poeticitate, şi în cazul oamenilor înşişi (cu înţelesul
de „a hrăni” sau, în forma pronominală – pascersi – de
„a se hrăni”). Fireşte că, pornind de aici, verbul va
căpăta şi un uz figurat, legat de „hrana spirituală”. 

Întrebuinţat animalier, verbul pascere figurează mai
întâi în Inf. XIII, în contextul faimoasei „păduri a
spânzuraţilor”. Umbra lui Pier della Vigna îi explică lui
Dante cum sufletul sinucigaşului, propulsat la nimereală
în cercul infernal care îi corespunde potrivit justiţiei
divine, germinează pentru a se transforma într-o tulpină
tânără şi, în cele din urmă, într-un arbust: „Surge in
vermena e in pianta silvestra:/ l’Arpíe, pascendo poi de
le sue foglie,/ fanno dolore, e al dolor finestra” (v. 100-
102). Traducând literal, textul ne spune că sufletul celui
ce şi-a luat viaţa: „Se ridică în vlăstar şi în plantă
sălbatică:/ Harpiile, muşcând mai apoi din frunzele
sale,/ produc durere, şi durerii fereastră”, unde fereastra
deschisă durerii de mitologii monştri e rana însăşi prin
care gemetele sufletelor astfel chinuite răzbat în afară.
George Coşbuc traduce această terţină reţinând verbul
„a paşte” din original: „vlastar el creşte şi devine spinul/
pe care-l pasc Harpiile de foi/ şi-i dau dureri, dar şi
durerii-alinul”. Cum vedem, printr-un efect metonimic,
Coşbuc înlocuieşte „supapa” dureroasei descărcări
sonore (fereastra din textul dantesc) cu posibila utilitate
psiho-somatică a acesteia (tânguirea oarecum
eliberatoare): prin această soluţie, originalul e afectat
semantic, totuşi, întrucât accentul dantesc vizează
tortura, iar ţipătul ce iese pe „fereastra” produsă de
muşcătura Harpiei e şi el un indiciu în această direcţie,
precum şi un stimulator al groazei celui ce asistă la
cumplita scenă, iar nu o posibilă cale de uşurare a
suferinţelor îndurate de păcătosul astfel pedepsit... Eta
Boeriu nu adoptă devierea semantică introdusă de

Coşbuc, dar se împotmoleşte în două formulări
frapant tautologice (în versurile al doilea şi al
treilea ale terţinei studiate): „Mlădiţă creşte, şi din
ea copac,/ iar Harpiile-l desfrunzesc de foi/ şi-n
răni ce dor durerii loc îi fac”. În această versiune,
suntem lipsiţi de principala imagine înfiorătoare
din textul-sursă: muşcătura bestială a nemilosului
monstru mitologic, prezentă în verbul pascere.
Nici explicitarea metaforicei ferestre („răni”), nici
schimbarea categoriei gramaticale a „durerii”
danteşti în prima sa ocurenţă (devenită verbul „a
durea”, asociat rănilor respective) nu
îmbunătăţesc calitatea poetică a acestei terţine,
începută, altminteri, printr-un prim vers onorabil. 

Într-un context mai paşnic, Dante foloseşte
verbul pascere în Inf. XXIV, 15, unde, ca prim
termen al unei comparaţii dezvoltate de-a lungul
mai multor terţine, construieşte imaginea unui
păstor care, după un întristător interval de vreme
neprielnică, izbuteşte să îşi scoată oile la păscut; „e fuor
le pecorelle a pascer caccia” („şi afară oiţele la păscut
le zoreşte”). George Coşbuc traduce acest vers: „şi(-a)
turmei foame’n câmp acum o’mpacă”. Din nou, poetul
traducător optează pentru ilustrarea momentului final al
pastoralei mini-drame danteşti, prin înlocuirea
mijlocului cu scopul urmărit. Însă, dincolo de
metonimia în sine, Coşbuc pierde din vedere tocmai
graba cu care ciobănelul îşi îmboldeşte („caccia”) oiţele
să iasă la păscut: o repeziciune care, deşi axată în
principal pe schimbarea condiţiilor meteorologice, este
confirmată atitudinal de gestul iute al păstorului, ea
constituind, astfel întărită, punctul de legătură al
comparaţiei cu situaţia narativă a poetului-călător din
original. Dimpotrivă, Eta Boeriu accentuează, fapt
lăudabil, aspectul presant al gestului ciobănesc, pe care
însă, extinzându-l sintactic şi la versul anterior, îl re-
amplasează într-un mediu animalier multiplicat la nivel
specific: „[...] alungă din poiată/ şi oi şi capre-afară la
păscut”. Spectaculoasa formulare polisindetică lasă loc,
eventual, imaginaţiei continuatoare a cititorului
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familiarizat cu arca lui Noe: dar, spre deosebire de
modelul vetero-testamentar, speciile implicate nu intră
(pe arhetipala corabie poruncită nemijlocit de Domnul),
ci ies, stimulate cu „bâta” (v. 14, din regionalista
„poiată” înjghebată traductologic de Eta Boeriu1)... 

Ceva mai la vale, în acelaşi cânt dantesc, Inf. XXIV,
recurgând la izvorul ovidian ca termen de comparaţie
pentru metamorfoza incinerantă a lui Vanni Fucci,
poetul florentin resuscitează livresc mitul păsării Fenix,
a cărei activitate de hrănire este exprimată tot prin
intermediul verbului pascere. Din cele două terţine
dedicate fabuloasei zburătoare, izolăm aici doar versul
care îl conţine (v. 109): „erba né biado in sua vita non
pasce” (în traducere literală: „nici iarbă, nici grâne în
viaţa ei nu mănâncă”). George Coşbuc traduce variind
verbul fără scurgere semantică: „La iarbă şi la grâne nu
se ’mbie”. Eta Boeriu menţine opţiunile substantivale
coşbuciene, revenind la o semantică mai obiectivă a
verbului nostru, obţinută perifrastic: „căci iarbă-ori
grâne nu-i sunt de mâncare”... 

Pentru sensul „a da de mâncare”, „a hrăni” (de uz
tranzitiv, aşadar), Scartazzini identifică două ocurenţe
ale verbului pascere în Paradis. Prima dintre acestea
survine în Par. XIX, 91-93, în cuprinsul unei terţine
concepute de Poet ca prim termen al unei comparaţii
(duble, în cadrul aceleiaşi imagini poetice), în care barza
evocată exemplar corespunde Acvilei cereşti, iar cu
puiul bine hrănit de mamă şi care acum o priveşte
recunoscător se asemuieşte Dante însuşi: „Quale
sovresso il nido si rigira/ poi c’ha pasciuti la cicogna i
figli,/ e come quel ch’è pasto la rimira” („La fel cum
deasupra cuibului se tot roteşte/ barza după ce şi-a hrănit
puii,/ şi la fel cum cel care e [bine] hrănit o tot
priveşte”). În această strofă, Dante foloseşte atât
participiul uzual al verbului cercetat de noi (pasciuto;
acordat la plural: pasciuti), cât şi participiul latinizant
(pasto, care, în afara acestui context, în limba italiană va
fi folosit, în mod normal, ca substantiv ce va desemna
„hrana”, „mâncarea” sau „felul de mâncare”). Pentru
acest pasaj, ediţia românească la care ne raportăm
pentru traducerea lui George Coşbuc oferă urmatoarea
versiune: „Aşa cum barza peste-un cuib pluteşte/ [când
alor săi a ispravit hrănirea],/ şi-n sus sătulul pui la ea
priveşte”. Avem de-a face cu o lacună de traducere
rezolvată de editor prin apelul la completări autorizate
ad hoc (şi flancată de paranteze pătrate). Dar textul
obţinut se potriveşte cu originalul şi nu ridică probleme
suplimentare, cu condiţia acceptării prealabile (dacă nu
ulterioare) a unui genitiv-dativ de tipul „alor săi”2... Eta
Boeriu marchează eficient caracterul dublu (mama şi
puiul) al comparaţiei prin reluarea iniţialelor „aşa cum”:
„Aşa cum stârcul peste cuib pluteşte,/ când stârcii

mărunţei şi-a fost hrănit/ şi-aşa cum puiul cel sătul
priveşte”. Din păcate, traducătoarea nu se poate abţine
să modifice specia din „barză” în „stârc”, fie diminuând
familiaritatea imaginii de ansamblu prin creşterea
coeficientului de sălbăticie (pentru majoritatea
vorbitorilor de limbă română), fie prin adresa restrâns
regionalistă a vorbitorilor cititori care denumesc barza
„stârc”. Iar confuzia interspecifică e şi mai mare pentru
cititorul român cât de cât iniţiat în ornitologie, cititor
care se poate pierde cu gândul în marea varietate de
specii adăpostite sub generica aripă terminologică a
„stârcului”. Ea mai comută raportul materno-filial într-
un raport dimensional exprimat printr-o evitabilă
repetiţie, completată printr-un adjectiv diminutivat
(întâi „stârcul”, apoi „stârcii mărunţei”). Totodată, genul
masculin este dat, în fond, de numele speciei introduse
de traducătoare, dar, prin sine, sugerează o prezenţă
paternă în locul celei materne. Iar al doilea termen (de
asemenea dublu) al comparaţiei danteşti e constituit de
Acvilă (feminin) şi Dante însuşi (masculin). Barza (în
latină: ciconia; devenit cicogna în italiana populară)
este pasărea binecunoscută pe toate meridianele: cea
care, în imaginarul tradiţional, aduce nou-născuţii în
căminul părintesc. În afara acestei noi, multiple şi
păguboase remanieri, mai mult ca perfectul analitic „şi-
a fost hrănit”, la care Eta Boeriu apelează cu
retrospectiv-cronicărească energie, sună poeticamente
nutritiv... În Par. XXIII, 5, verbul pascere (tranzitiv: „a
hrăni”) apare în combinaţie cu substantivul cibo
(„hrană”, „mâncare”). Este vorba tot de o comparaţie, al
cărei prim termen este tot o pasăre, de astă dată generică
şi de mici dimensiuni (augello), care aşteaptă zorii
pentru a putea pleca în căutarea hranei pentru pui. Am
cercetat această prezenţă într-un articol dedicat
vocabulei cibo3. 

În Inf. XVII, 57, verbul apare cu uz figurat în forma
sa pronominală (la infinitiv: pascersi). Poetul descrie
sufletele pedepsite ale cămătarilor care, prelungindu-şi
în Iad apucătura din viaţa pământească, îşi „hrănesc
ochii” contemplându-şi propriile pungi blazonate: „e
quindi par che ’l loro occhio si pasca” („şi de acolo pare
că ochiul lor se hrăneşte”). George Coşbuc redă
metafora din original printr-o frumoasă, în firescul ei,
echivalare frazeologică: „iar ei păreau c’o sorb din ochi
de dragă”. În tălmăcirea ei diferită, Eta Boeriu
înlesneşte iniţial lectura printr-o apropiere de
exprimarea nemijlocită imagistic, însă doar pentru a
face loc unei noi contribuţii personale frapante,
locuţional-adverbiale: „şi cu nesaţ priveau la ea-ntr-o
dungă”... 

Tot figurat este întrebuinţat verbul pascere în Purg.
VII, 100-102, terţină ce se reclamă citată integral din
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pricina modurilor în care a fost tălmăcită în limba
română: „Ottacchero ebbe nome, e ne le fasce/ fu meglio
assai che Vincislao suo figlio/ barbuto, che lussuria e
ozio pasce”. Despre personajul regal vizat în această
evocare, Dante ne spune că se numea Ottocar şi, chiar şi
în copilărie („în faşă”), a fost mult mai bun decât fiul
său Venceslav ajuns la maturitate („bărbos”), întrucât pe
acesta din urmă „îl hrănesc” (pasce, cu acordul făcut cu
doar unul din termenii subiectului multiplu) preacurvia
şi trândăvia4. George Coşbuc redă bine raportul odraslei
ottocariene cu viciile aduse în discuţie, dar exagerează
în interpretarea rolului bărbii în context: „şi-i Otocar,
mai bun ca prunc decum/ e fiu-i Venceslau, de barbă
plinul,/ ce-n lene şi-n desfrâu se-ngraşe-acum”. Saltul
calitativ coşbucian de la „hrănire” la „îngrăşare” e unul
pertinent în condiţiile date, dar formularea „de barbă
plinul”, deşi menţine evidentă antiteza cu pruncia de
odinioară a opozantului patern, sare în ochi (sau în
urechi) ca o sintagmă apoziţională (cu efect mai degrabă
comic), pe când rolul semantic strict al adjectivului
barbuto („bărbos”) din textul-sursă este acela de a
ilustra vârsta adultă a împricinatului, el cerându-se legat
în idee de adverbul „acum” (amplasat de Coşbuc cam
departe şi asociabil, în consecinţă, în traducerea sa, doar
cu practicarea celor două păcate mortale)... Eta Boeriu
variază astfel: „E Ottocar ce se vădi, molâul,/ mai bun
de mic, ca fiu-i Venceslat,/ pe care-l paşte, şi cărunt,
desfrâul”. Lăsând deoparte distribuţia parcă aleatorie a
virgulelor din această terţină, observăm mai întâi
recuperarea dublului t din numele primului rege evocat.
De încă un t, de care iată că nu ducea lipsă, s-a prevalat
traducătoarea pentru a modifica finalul numelui celui
de-al doilea domnitor, devenit Venceslat, numai bun
pentru a rima cu versurile prim şi terţ din următoarea
strofă înlănţuită. Verbul „a paşte” este preluat din
originalul dantesc, dar e întrebuinţat într-un alt sens: nu
acela de „a hrăni”, ci acela de „a pândi” sau de „a
ameninţa”, ceea ce nu corespunde cu ideea ilustrată de
Poet. În plus, Eta Boeriu îi atribuie fiului inferior la
maturitate doar desfrâul, în timp ce viciul
complementar, acela al lenei, îi este asociat tatălui,
despre care susţine că era „molâu” şi, cu toate că, în
ansamblu, cumulul de cusururi nu depăşeşte perimetrul
familial, această redistribuire individuală încalcă
afirmaţiile autorului astfel răstălmăcit. În fine,
maturitatea „bărboasă” a lui Venceslav citată în textul-
sursă este împinsă până la pragul „cărunt” al senectuţii,
unde, prin utilizarea conjuncţiei „şi”, deducem că
ameninţarea concupiscenţei se exercită asupra nu
neapărat bărbosului monarh fie de ceva vreme (accepţia
temporală), fie în pofida propriei cărunţeli, care s-ar fi
cuvenit să îl cuminţească (accepţia concesivă)... 

Note:
1. În traducerea unei comparaţii dezvoltate din Purg.

XXVII, 76-81, Eta Boeriu îmbogăţeşte, viceversa,
conţinutul caprin al unei comparaţii danteşti prin adaos
ovin şi prin alte variaţiuni: de gen, de vârstă şi de număr
gramatical. Astfel, caprele („le capre”) evocate de Dante
devin mai întâi, cu afecţiune suplimentară, dar la locul
corespunzător din original, „căpriţe” (v. 77), pentru a se
multiplica în scurt timp, fără nici o corespondenţă
substantivală în textul-sursă, în „toate, capre, ied şi mioară”
(v. 80). Traducătoarea însăşi citează acest exemplu, ca pe o
reuşită, în studiul Cum am tradus «Divina Comedie» (în
volumul colectiv Studii despre Dante. 1265-1965, Editura
pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1965, p. 273).
Discernământul său teoretic nu poate fi pus sub semnul
întrebării, câtă vreme, în acelaşi articol, notează cu dreptate
că: „poetul îşi dozează cu deosebită măsură mijloacele
poetice” (p. 275). În practica sa traductologică, însă, nu se
ştie de ce, din cele două pilde examinate reiese că Eta
Boeriu asociază indisolubil, în ambientul său poetic
pastoral, oile şi caprele, completându-şi propria imagine de
zoo-ansamblu atunci când, la Dante, unul din rumegătorii
termeni apare în regim figurativ autonom. 

2. În George Coşbuc, Opere, III, Traduceri. „Divina
Comedie”. Comentariu la „Divina Comedie”, introducere,
ediţie, note, comentarii, glosar şi repere critice de
Gheorghe Chivu, Academia Română şi Fundaţia Naţională
pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2013, reputatul îngrijitor
al admirabilului volum subliniază, încă din primul,
consistent paragraf iniţial al Notei introductive, că, pentru
aceste completări, prezente încă din prima ediţie îngrijită
de Ramiro Ortiz şi perpetuate şi de ediţia la care ne
raportăm, s-a apelat la Emanoil Bucuţa şi la Perpessicius
(cărora Ramiro Ortiz însuşi le mulţumeşte, în Introducere,
„pentru osteneala cu iubire cheltuită”). Pentru terţina
analizată aici, profesorul Gheorghe Chivu oferă o altă
lectură a versului al doilea, dar şi a celui de-al treilea, strofa
rezultând astfel: „Aşa cum barza peste-un cuib pluteşte,/
<când puiul e sătul, şi-urmând plutirea,/ sătulul pui din cuib
la ea priveşte>”. 

3. Dragoş Cojocaru, Poezie şi hrană în traducerile
româneşti ale „Divinei Comedii”, în „Poezia”, Nr. 1 (95),
Primăvara 2021, p. 166-173. 

4. Pe lângă metafora în sine a hranei, raportul dintre
gramatica şi logica acestei fraze („ce” pe „cine” hrăneşte,
respectiv „cine” cu „ce” se hrăneşte) nu ridică probleme de
înţelegere, în aşa fel încât majoritatea îngrijitorilor nu
catadicsesc să îl reformuleze în aparatul de note de subsol.
Nu o face nici Natalino Sapegno, cum nu o făcuseră nici
Francesco De Sanctis, nici Niccolò Tommaseo şi cum o nu
fac nici Giovanni Fallani şi Silvio Zennaro.
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Sub titlul Le Temps des Tempêtes (Vremea
furtunilor) a apărut prima parte – la editura
L’Observatoire – din fluxul memorialistic consacrat de
Nicolas Sarkozy anilor 2007-2012, perioadă în care a
deţinut preşedinţia Franţei. Primul tom, depăşind 500 de
pagini, acoperă anii 2007-2008, cititorul găsind aici
evocate întâlniri internaţionale la vârf, consilii de
miniştri, misiuni de pace între Georgia şi Federaţia
Rusă, o întâlnire între patru ochi cu Papa Benedict al
XVI-lea, întrevederi discrete la Camp David... Scrisă
simplu şi limpede, fără pretenţii stilistice, cartea are şi
elemente de umor, cum ar fi mărturisirile mamei
autorului – la o masă oficială – că ea mai are doi fii, fraţii
preşedintelui, mai reuşiţi decât el. Revista „Le Point”
consemna că în decurs de o lună, de când a apărut, din
Vremea furtunilor s-au vândut 200.000 de exemplare,
ilustrând articolul cu o imagine în care Nicolas Sarkozy
dă autografe cu masca petrecută peste figură.

Fluxul amintirilor începe cu câteva explicaţii şi o
suită de principii programatice, autorul motivând mai
întâi alegerea titlului cărţii: încă din copilărie i-au plăcut
ploile torenţiale, furtunile, preferându-le vremii
liniştite... Excedat de „mania secretului”, împărtăşită de
predecesorii François Mitterrand şi Jacques Chirac,
Sarkozy consideră că un preşedinte al Franţei se cuvine
să aibă şi „sentimente, un dram de sinceritate, de omenie
şi transparenţă”.

Prima zi de şef de stat al Franţei se încheie pentru
Nicolas Sarkozy cu o vizită de câteva ore la Berlin, prilej
de serenadă politică la adresa Angelei Merkel. Urmează
o vizită la Bruxelles, unde autorul are ocazia să îşi
mărturisească realismul lipsit de menajamente privitor la
atmosfera din sediul Uniunii Europene: „Birourile
Comisiei sunt reci şi fără suflet. Un uriaş building
impersonal în inima oraşului Bruxelles. Ce contrast
izbitor faţă de oraşul plin de lume, plăcut, garnisit cu
restaurante de calitate şi parcuri prin care poţi să alergi!
(...) Biroul preşedintelui Comisiei este imens şi la fel de
impersonal precum clădirea. Ai impresia că dacă
ocupantul său şi-ar aduce prea multe obiecte proprii,
gestul ar fi considerat deplasat. Iar un comportament

deplasat, adică personal, în instituţiile europene nu-i
departe de a fi taxat drept eroare capitală.// ...Nu ştiu
dacă această stare de spirit este cauza ori consecinţa
dezumanizării Europei... Totul e făcut pentru ca întregul
să fie vătuit, învelit, fără relief. Până şi mâncărurile
servite sunt nemaipomenit de proaste. Ca şi cum ar fi de
ajuns să fie terne şi fără gust pentru a trece drept
respectabile din punct de vedere european.”

La o lună şi jumătate după islamizarea Catedralei
Sfânta Sofia (pe 24 iulie) şi la două săptămâni după ce o
altă celebră biserică din Constantinopol a trecut prin
acelaşi proces, sunt de actualitate paginile alocate de
Nicolas Sarkozy perspectivei Turciei de a deveni
membră a Uniunii Europene, subiect diplomatic deschis
încă din anul 1963. Memorialistul evocă aceeaşi vizită la
Bruxelles din 2007: „Un al doilea subiect, aproape la fel
de sensibil, s-a aflat în centrul discuţiilor mele cu José
Manuel Barroso: problema intrării Turciei în Europa.
Adevărul este că aproape nimeni nu dorea lucrul acesta,
dar totodată nimeni nu dorea să-şi asume riscul de a
spune nu. Angela Merkel îmi împărtăşea întru totul
părerile ei legate de existenţa a trei milioane de germani
de origine turcă pe care îi venea greu să-i contrarieze.”

Pentru cititorul străin al cărţii, portretele unor şefi de
stat constituie una dintre principalele atracţii. Dacă
descrierea Angelei Merkel era previzibilă şi lipsită de
relief, modul cordial în care este zugrăvit Putin
surprinde: „Vladimir Putin are o voce care nu
corespunde prin nimic caracterului său. O voce dulce,
plată, fără putere, nici farmec aparte. Întotdeauna m-a
surprins acest contrast. De câte ori l-am întâlnit pe
preşedintele rus, care este realmente o personalitate
harismatică, autoritară şi puternică, repetam această
remarcă. Însă este o plăcere să te întreţii cu el. Ştie să
asculte, plin de curtenie, fără morgă, simpatic şi înclinat
spre surâs şi râs. Este cât se poate de fidel prietenilor, ca
şi convingerilor sale, şi poate să îşi schimbe poziţia dacă
îl convingi. Este totodată neîncrezător în toţi şi în toate.”
Din textul relativ lung, merită reţinută şi următoarea
trăsătură a preşedintelui rus: „«Nicolas, vreau să-ţi cer
un serviciu. Este ceva foarte important pentru mine
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întrucât priveşte Biserica Ortodoxă Rusă. Tu ştii că
inclusiv în perioada comunistă ea a rezistat. Dacă noi ne-
am revenit atât de repede după 80 de ani de comunism,
este pentru că Biserica ortodoxă, chiar şi în momentele
cele mai grele, a fost coloana vertebrală a poporului rus.
Este de mare însemnătate pentru mine ceea ce vreau să
te rog. E vorba de un teren din inima Parisului
aparţinând statului francez. (...) Îţi cer să-l cedezi Rusiei,
plătim preţul care trebuie, şi să autorizezi să construim
acolo o biserică ortodoxă şi un centru cultural legat de
ea.» Am acceptat pe loc...” În pofida tergiversărilor
primarului de atunci al Parisului, superba biserică cu
dimensiuni de catedrală a fost terminată în urmă cu
câţiva ani.

O vizită în Polonia îi dă prilejul lui Nicolas Sarkozy
să spună că aceasta este un stat foarte bine văzut de
americani, respectiv să ofere o trăsătură definitorie a
fraţilor Kaczynski (preşedintele ţării, respectiv primul-
ministru): „Se mândreau cu faptul că nu foloseau carnet
de cecuri şi nici cărţi de credit.”

Relativ scurt, de două pagini şi jumătate, unul dintre
cele mai impresionante portrete din această carte rămâne
cel al lui Nelson Mandela. Autorul spune, de altfel, că în
cei cinci ani de mandat prezidenţial, nu a mers la
aeroport decât ca să-şi întâmpine doi oaspeţi: pe Papa
Benedict al XVI-lea, respectiv pe Nelson Mandela, care
a petrecut 27 de ani în închisoare, din care 18 a spart
piatră pe Robben Island şi a stat într-o celulă mai strâmtă
decât lungimea corpului său. Ca şi unii români de seamă
(Ţuţea, Steinhardt, Paleologu) trecuţi prin închisori
politice: „Lui Mandela îi plăcea să râdă, să glumească,
să trăiască. Nimic nu fusese zdruncinat în adâncul
acestui om strălucit.” Şi mai spune – veritabil aforism –
Sarkozy, legat de Mandela: „Poate că marea recompensă
a politicii este posibilitatea unor atari întâlniri
privilegiate.”

Pe 5 august 2007, când a trecut la cele veşnice o
personalitate a creştinismului contemporan, cardinalul
Jean-Marie Lustiger, primatul Franţei, preşedintele
Sarkozy se găsea într-o vizită în Statele Unite, la
invitaţia omologului său George W. Bush. Nu a ezitat să
o întrerupă pentru a lua parte la funeraliile
arhiepiscopului, întâmpinat la Notre Dame cu
măgulitoarele cuvinte: „Vă mulţumim că aţi traversat
Atlanticul pentru Jean-Marie Lustiger şi pentru Biserica
Franţei.”

La paginile 462-463 ale cărţii există un pasaj
referitor la perioada de şase luni în care Franţa a deţinut,
în anul 2008, preşedinţia Uniunii Europene şi care cred
că ne interesează şi pe noi, românii: „Am luat imediat –
spune Nicolas Sarkozy – o serie de măsuri care puteau
trece drept chiţibuşuri, dar care pentru mine îşi aveau

raţiunea lor în direcţia ce voiam să o adopt şi care, mai
ales, doream să fie proprie Europei. Şi am anunţat că, în
cele şase luni ale preşedinţiei franceze, voi suspenda
şedinţele la ora 22.30 pentru a le relua la 8.30 dimineaţa.
Trebuia să învăţăm a lucra raţional şi numai raţional nu
era să încheiem toate întâlnirile noastre la vârf la ora 3
dimineaţa. Această hotărâre a avut şi o urmare. Am
anunţat că în şedinţe voi refuza dreptul la cuvânt pe
aceeaşi temă mai mult de două ori aceluiaşi şef de stat
sau premier. Adunaţi 27 în jurul mesei, trebuia să ne
disciplinăm dacă voiam să fim cât de cât eficienţi. Asta
mi-a adus, de la început, o ciocnire puternică cu
preşedintele român, căruia am refuzat să-i dau cuvântul
pentru o a treia intervenţie. Acesta făcea valuri, mă
acuza că dispreţuiesc cele 19 milioane de români şi
ameninţa că părăseşte şedinţa. I-am răspuns, recunosc,
cam nediplomatic: «Nu te sinchisi, dă-i înainte!»”.

Dacă nu ne înşală memoria, la acea vreme
preşedintele României era Traian Băsescu.

Din Vremea furtunilor cititorul poate afla care erau
salariile unor şefi de stat şi premieri în urmă cu un
deceniu. Să începem cu al preşedintelui Franţei. Întrebat
de către directorul financiar de la Élysée ce salariu să-i
fixeze, Nicolas Sarkozy răspunde: „«Cât avea şi
predecesorul meu. Procedaţi conform regulilor. Nu am
nicio pretenţie sau punct de vedere particular în acest
sens!». Nu ştiam însă că nu există nicio reglementare în
sensul acesta. Fiecare dintre înaintaşii mei procedase
cum îl tăiase capul. Jacques Chirac cumula pe atunci
patru pensii: cea de parlamentar, cea de primar, cea de
consilier general şi cea de membru al Curţii de Conturi.
Ceea ce era perfect legal. În consecinţă, îşi fixase un
salariu, ca preşedinte, de 7.800 de euro. Era un soi de
completare a veniturilor sale lunare, care gravitau în
jurul sumei de 20.000 de euro. Am întrebat, prin urmare,
ce era prevăzut pentru premier. Mi s-a răspuns că exista
un barem, ca şi pentru miniştri, şi că salariul era de
18.000 de euro. M-am apucat să întreprind o mică
anchetă privitor la aceste salarii ale principalilor noştri
parteneri. În vârf se găsea premierul irlandez cu un
salariu lunar de 25.833 de euro. Îl urma de aproape
George W. Bush cu puţin peste 23.000 de euro.
Cancelarul german Angela Merkel naviga în aceleaşi
ape, cu puţin peste 23.000. În sfârşit, primul-ministru
britanic Gordon Brown, membru al Partidului Laburist,
primea 22.489 de euro. Ţinând seama de aceste
informaţii, am propus ca salariul lunar net al
preşedintelui Republicii să fie de 19.331 de euro.”

Unul dintre cele mai reuşite capitole ale cărţii lui
Sarkozy este consacrat audienţei sale la Vatican, în
timpul pontificatului Papei Benedict al XVI-lea. „La
sfârşitul lunii decembrie (2007, n.n.) am fost primit
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pentru întâia oară la Vatican. Sosirea în Piaţa Sfântul
Petru este întotdeauna un fapt important, care nu poate
deveni obişnuinţă. Am avut senzaţia aproape fizică de a
păşi într-o altă lume. În interiorul Vaticanului, fiecare
piatră, fiecare tablou, fiecare tapiserie este un fragment
de istorie. În clipa în care am pătruns în biserică, am
coborât uşor glasul şi mi-am supravegheat cel mai
mărunt gest. Am încremenit o clipă îndelungă fascinat
de La Pietà, minunea sculptată de Michelangelo la
vârsta de 22 de ani, şi al cărei văl de marmură pare că îşi
va lua zborul cu primul curent de aer. Era cu neputinţă
să crezi că este o piatră aridă şi rece, într-atât părea de
aeriană, uşoară, vie. Această sculptură, la drept vorbind,
este supranaturală prin frumuseţe şi prezenţa ei. Aş fi
rămas acolo mai mult timp ca să o admir şi să mă
pătrund de ambianţa ei fără seamăn. Trebuia totuşi să ne
grăbim, nu-l puteam face pe Sfântul Părinte să ne
aştepte. Treceam, prin urmare, prin Capela Sixtină, care,
cu acest prilej, fusese golită de orice persoană –
privilegiu rar şi preţios. Am pătruns apoi în
apartamentele private ale Papei. Treceam prin saloane cu
obiecte de marmură grele şi colorate. Coridoare înţesate
cu capodopere ale picturii italiene. Apoi ne-am oprit
câteva minute într-o vastă încăpere cu boazerii de
culoare închisă. Era o linişte deplină. Câţiva oameni
treceau tiptil. Aşteptam nerăbdător apropiata întâlnire. În
sfârşit, deschid o uşă şi pătrund într-o mare încăpere
aproape goală. Papa mă aştepta în interiorul ei, în
picioare, îmbrăcat în alb, încălţat cu pantofi roşii. Biroul
său era o mare masă de lemn. Nu exista telefon. Se aşeză
pe un scaun. Mi-l arătă pe cel din faţa lui. Eram singuri.
Nu avea traducător, nici colaboratori. Vorbea o franceză
impecabilă...”

Convorbirea cu Benedict al XVI-lea, pe care
Sarkozy o rezumă în volumul său, a fost plăcută şi
instructivă, şeful statului francez rămânând surprins de
faptul că gazda sa îi citise cartea intitulată Republica,
religiile, nădejdea, considerând că felul în care autorul
ei abordează noţiunea de laicitate – zămislită în Franţa,
sub aspect politic, şi nu o dată agresivă – este unul
rezonabil şi pozitiv.

Nicolas Sarkozy nu este cel dintâi preşedinte francez
din a V-a Republică cu preocupări literare şi indenegabil
talent în acest domeniu. Generalul de Gaulle, care a
inaugurat această epocă istorică în urmă cu peste 60 de
ani, rămâne un mare memorialist, Georges Pompidou a
predat literatură franceză la universitate şi este autorul
unei excepţionale antologii de poezie franceză, Valéry
Giscard d’Estaing a mânuit cu nobleţe condeiul şi nu-l
uit recitând discret, la sfârşitul unui interviu de
televiziune, un sonet de Baudelaire... Citind pasajul
despre sculptura lui Michelangelo, mi-am amintit de

cuvintele poetului Nichita Stănescu: „În clipa când am
văzut La Pietà am devenit un om cult”. Iar o observaţie
a lui Sarkozy: „În Franţa, dacă te mărturiseşti fericit este
considerat un lucru de prost gust întocmai ca afişarea
bogăţiei materiale”, mi-a reamintit spusele unui om
politic: „Ceauşescu nu putea suferi oamenii fericiţi;
fericirea cuiva îi făcea rău.”

Portretist se dovedeşte Sarkozy şi atunci când
descrie persoane fără mare notorietate: „Am fost primit
de preşedintele afgan Hamid Karzai. Omul acesta e
fascinant. Mereu îmbrăcat în ţinută tradiţională, curtenia
şi politeţea sa sunt impresionante. Glasul îi este dulce.
Nu-l ridică niciodată. Avea ceva dintr-un profesor la
Oxford, într-atât manierele şi engleza sa erau cizelate. A
scăpat din nenumărate atentate ca prin miracol. S-a tras
asupra lui, i-au aruncat în aer cu o bombă de plastic
biroul, i-au bombardat palatul, i-au distrus maşina.”

Am constatat, citind această carte, că şefii de stat ai
Europei actuale îşi vorbesc la pertu: s-a văzut din citate
că Sarkozy se tutuieşte atât cu Angela Merkel, cât şi cu
Putin. Altfel stau însă lucrurile când vine vorba de un
cap încoronat precum Regina Elisabeta a II-a a Marii
Britanii. Mai mult, sau aşa cum se cuvine, reproducând
câteva cuvinte ale suveranei, pronumele personal este
scris cu majusculă. Octogenară la vremea vizitei în
Anglia a lui Nicolas Sarkozy, Regina îi primeşte la dineu
pe preşedintele Franţei (care în decurs de un an divorţase
şi apoi se recăsătorise) şi pe soţia sa în Castelul Windsor,
după un protocol foarte strict, ceilalţi comeseni fiind
ducele consort, prinţul Charles şi soţia sa, Camilla.
„Acest gen de dineuri – scrie autorul – nu se pretează la
cine ştie ce discuţii politice, însă schimburile de opinii
pot fi mai personale şi mai interesante, din perspectiva
revelării caracterelor şi a personalităţilor. Camilla mi-a
fost o vecină de masă fermecătoare, prietenoasă şi
nostimă. Regina era stăpâna. Atât la propriu, cât şi la
figurat. Îşi juca rolul în fiecare secundă. Nu exista nicio
clipă de relaş. Aşezat alături, îmi reaminteam tot ce
citisem despre ea. Am făcut-o să vorbească despre toţi
prim-miniştrii pe care îi cunoscuse. Desigur, cel mai
mult mă interesa Churchill. Regina răspundea plină de
farmec la întrebările mele, fără ca aceste răspunsuri să
pară nişte judecăţi excesiv de personale. Ea era «doamna
de fier», mult mai mult decât Margaret Thatcher.”
Sarkozy mai povesteşte că la întrebarea sa „«Majestate,
chiar nu obosiţi niciodată?», răspunsul Său fusese: «Of
course I am, but I never show it»” (subl. aut.).

Încă o dată îi dăm dreptate fostului preşedinte al
Franţei: „Poate că marea recompensă a politicii este
posibilitatea unor întâlniri privilegiate”.
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Adrian Niță observa, în principiu, corect:
Devenirea întru ființă (1980) continua un demers
început în Sentimentul românesc al ființei (1976) și în
Șase maladii ale spiritului contemporan (1978)1. De
fapt, după publicarea corespondenței lui Noica – ici și
colo – știm mai bine cum s-a întâmplat. Autorul lucra
la Tratatul de ontologie, de prin 1975 încoace (mai
sigur), iar din trunchiul acestuia s-a desprins Șase
maladii... Fie că includerea materiei respective în
tratat i se va fi părut că dezechilibrează construcția
cărții într-un mod inacceptabil, fie că, pe parcursul
scrierii acesteia, și-a dat seama că are idei care merită
să fie dezvoltate autonom, fie că se va fi gândit că era
prea mult să spere că tratatul va putea fi tipărit în
timpul vieții lui și a preferat să pregătească pentru
publicare un text de sine stătător, în care să nu expună
temeiurile din care s-a născut ipoteza lui de lucru,
așadar mai probabil acceptabil de cenzura ideologică
refractară la idealism. Cum nu s-au păstrat mărturisiri
clare în această direcție, este dificil de stabilit care
dintre cazuri a fost cel pus în joc. Cert este însă că în
1977 cele Șase maladii era deja gata și, febril, Noica
anunța că se apucase să îl traducă – singur sau prin
cineva – în limba franceză, probabil fiindcă spera în
ajutorul lui Mircea Eliade pentru a-l publica la
Gallimard, la Payot sau la vreo altă editură pariziană. 

Se constată astfel o trăsătură caracteristică a operei
filosofice a lui Noica: ea a fost elaborată „modular”, cu
reluări și completări (precum în cazul volumelor care
au alcătuit, în cele din urmă, Rostirea filosofică
românească,dar și așa cum dorea să facă în cazul
logicii sau al cărții despre Element, preliminată în
Tratatul de ontologie), cu reveniri și detalieri (ca în
cazul repovestirilor succesive după Fenomenologia
spiritului de Hegel). Poate că lucrurile ar fi stat cu totul
altfel dacă Noica nu ar fi suportat rigorile detenției și
nu ar fi fost silit de constrângeri administrative, de
suspiciuni polițienești și de eventuala frică proprie
(I.D. Sîrbu, deloc concesiv cu el, o menționează
expres) să încerce să își pună în operă, pas cu pas, cu

precauții, în pași mici, ideile. Anti-Goethe fusese
gândit, în anii 1950, în două volume, la dimensiuni
confortabile, în timp ce cărțile apărute după aceea nu
au „crescut”, în general, peste media de două sute de
pagini. Până și opera sa centrală, Devenirea întru ființă,
conține două cărți separate, scrise la distanță de
decenii, pe care – nu vom ști dacă nu cumva doar
pentru a profita de o conjunctură favorabilă și a le
vedea pe ambele, înrudite cum erau, în spirit, puse în
circulație – autorul le-a adunat între aceleași coperte,
până și aceasta însumează două unități textuale: una de
164 pagini, cealaltă, de 230 pagini. Nu vom putea,
astfel, ști niciodată dacă Noica ar fi avut un debit
filosofic mare, după modelul kantian și cel hegelian
atât de apreciate de el, sau ar fi urmat, în mod natural,
impulsul de a scrie scurt, precum, cel mai adesea,
Platon, ori Leibniz. 

Dezvoltând separat premisele din Tratatul de
ontologie ale teoriei „maladivității constitutive a
ființei”, într-o carte de sine stătătoare, se contura, de la
un moment creator la altul, ceea ce exegetul amintit
numea „teoria precarităților ființei”. Faptul indică, și
el, același efort concentric, persuasiv, abordări
armonice care au culminat tocmai prin apariția
tratatului ontologic din 1980, conturând un sistem
filosofic propriu și oferind întregului centrul dinspre
care iradiau și celelalte completări. 

De fapt, cele Șase maladii... corespund materiei
dezbătute în Tratatul de ontologie începând cu
capitolul 20 al părții întâia: „Abaterile de la modelul
ontologic sunt regula realului” și până la inclusiv
capitolul 26 „Precaritatea determinațiilor ce se
particularizează într-un individual. Suspendarea
generalului”, dar cu tot cu succedenta „Notă despre
precarități”2. S-ar putea spune că respectiva secțiune a
cărții este, în sine, un mic tratat despre precaritățile
ontice.

De unde și cum survin aceste imperfecțiuni?
Natura triadică a realului, acesta însumând trei paliere
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– general – determinații și individual – pare să
manifeste predilecție către asimetrii între termenii săi
constitutivi. Noica precizează: „Cu un singur termen
ontologic în real, ființa sau năzuința către ființă nu se
ivesc. Tot ce are parte de ființă începe cu doi termeni,
așadar prin cuplarea lor.// Doi termeni cuplați și
deschiderea către al treilea dau accesul către ființă”3.
De aici rezultă limpede că „Atât generalul, cu
inadecvarea sa, cât și individualul și determinațiile cu
inadecvarea lor creează precaritatea realului”4. 

Pentru Constantin Noica, „Nu numai omul este
făptura precară din univers, ci totul stă sub o precaritate
ontologică. Din perspectiva ființei, lumea este mai
mult în abatere decât în ordine”5 enunță el. S-ar zice că
intrarea în ființă a scos-o pe aceasta din perfecțiunea ei.
Intrarea ei în timp, în perisabilitate, marchează o
inevitabilă devianță de la absolutul ei imobil. 

Cu toate acestea, ceea ce părea o alterare calitativă
nu produce efecte în acest sens. În mod paradoxal,
„Ființa ... poate să fie parțială, fără totuși a fi mutilată.
Ea e parțială cu deschiderea către întregire...”6. Este
unul dintre paradoxurile aproape... „eleate” ale lui
Noica. Ceea ce părea o pierdere, se dovedește, de fapt,
un câștig, fie și potențial. 

Suntem aici într-un segment al filosofiei noiciene
unde cuvintele de ordine sunt abateri și precarități
utilizate pentru a semnala devieri în raport cu modelul
(perfect al) ființei prezumat de gânditor. Există,
așadar, o slăbiciune ontologică a lumii, după cum îi
spune autorul. În ce constă însă ea?7 Căci „Nu este
destul să spui că realul reprezintă o ființă slăbită.
Trebuie să poată fi nuanțat: în ce sens este el ființă
slăbită și în câte sensuri?”8 Interogația vizează
precizări de sens și elucidări cantitative. De aici
deduce gânditorul „precaritățile ontologice” înțelese
ca „încercarea de a da nume și relief unei condiții care
a fost gândită indistinct”9. El încearcă, prin urmare, să
„rupă” indistincția și să precizeze cât mai exact
tipurile de precarități posibil de depistat. Din acest
punct de vedere, Noica înțelege ontologia – în raport
cu realul – ca pe o medicina entis, reprezentând însă
nu preocuparea pentru „vindecare”, ci numai „o
încercare de a diagnostica slăbiciunile realului”10. O
medicină care se rezumă la a pune diagnostice, fără a
încerca să vindece mai este, oare, medicină adevărată?
Sau rămâne un simplu exercițiu de desemnare,
eventual și de definire, a anomaliei, a iregularului, a
glisării laterale? La drept vorbind însă, pentru Noica
nici maladia ontică nu este, cu adevărat, boală,
dereglare nesănbătoasă. „Pentru ființa în real se poate

... vorbi de maladie, dar nu nu sens de morbiditate; sau
se poate vorbi de carență, dar nu în sens de lipsă, ci de
stimul ontologic”11. „Carență de stimul ontologic” ar
fi, așadar, poate, mai potrivit spus. Cu toate acestea,
atunci când și-a publicat repertorierea celor șase tipuri
de carență ontică într-un volum separat, autorul a
preferat – încă din titlu – termenul de maladie. El va fi
socotit că această noțiune din vocabularul medicinei
rămâne, totuși, cea mai apropiată cu putință de buna
desemnare a ipostazelor ființei asupra cărora reflecta.
Maladiile existențiale, așadar, sunt deformări în raport
cu o idealitate, nu cu ceea ce poate fi întâlnit în
realitatea „tangibilă”. 

Noica își nuanțează insistent ideile. Odată
reflectate în om, precaritățile sunt „maladiile
constituționale ale spiritului”12. Aparent neajunsuri,
neîmpliniri, precaritățile noiciene sunt, de fapt,
„stimuli ontologici”. Ele nu au deloc statutul de
anomalii sau forme de decădere. Aceste abateri pot fi
carențiale sau supraabundente. „Precaritatea realului
constă în aceea că unul din termeni poate fi
impropriu..., după cum poate fi în precumpănire ori
slăbire”13. 

Din păcate, Constatin Noica nu a apucat să își
expună concepția despre maladiile spiritului decât în
privința dezechilibrelor obținute în urma
neajunsurilor. Au rezultat astfel șase tipuri de
dezechilibre ontice. Ar mai fi fost șase, dacă filosoful
le avea în vedere și pe cele prin supraabundență. Că nu
a vrut să se aplece și asupra acestora sau că nu a mai
avut răgazul să o facă, socotind alte proiecte mai
urgente, nu se poate ști. Cert este că fără descifrarea
Tratatului de ontologie încadrat în Devenirea întru
ființă, cartea despre cele Șase maladii ale spiritului...
rămâne doar parțial inteligibilă. 

Note:
1. Adrian Niță, Noica: o filosofie a individualității,

ed.cit., p. 84. 
2. Constantin Noica, Devenirea întru ființă, București,

Ed. științifică și enciclopedică, 1981, p. 263. 
3. Ibidem, p. 265. 
4. Ibidem. 
5. Ibidem, p. 264. 
6. Ibidem, p. 265. 
7. Ibidem, p. 264. 
8. Ibidem. 
9. Ibidem. 
10. Ibidem. 
11. Ibidem, p. 265. 
12. Ibidem, p. 264. 
13. Ibidem, p. 264-265. 
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27 iulie
Azi mi-am depus teza cu bine la EHESS – mi

s-a spus că o s-o susțin în noiembrie. Nu am reușit
să dau de Alain Besançon la telefon ca să-l anunț
despre asta. Apoi toată ziua am alergat după
cumpărături pentru București prin Parisul în fine
însorit după un iunie şi un iulie cu multă ploaie şi
frig. Agitându-mă încoace şi încolo, am observat că
începeam să mă percep detașată de mine însămi şi să
privesc oamenii din jur prin prisma „lecţiilor” de la
centrul Gurdjieff-Ouspensky. Observam cât suntem
de automaţi, de dirijaţi de instincte imediate şi de
obişnuinţe sociale, observam cât suntem de
“adormiţi” în mișcările și atitudinile noastre, niște
„mașini vii” prinse într-o agitație hipnotizată, în care
doar ni se pare că trăim. Şi o compasiune nespusă
m-a traversat. 

(În metrou, la un moment dat, m-am aşezat pe o
banchetă lângă doi tineri români, care, crezând că
nu-i înţelege nimeni, vorbeau fără nici o jenă.
Tinerii erau destul de curăţei, la vreo 24-25 de ani,
bucureşteni după jargon. Ce am putut să aud
ascultându-i era abominabil. Îşi povesteau
experienţe sexuale într-un limbaj de o violenţă
inimaginabilă. Bărbaţii şi femeile erau denumiţi
metonimic prin organele lor sexuale, spuse „verde”,
pe şleau, iar amorul era o afacere fizică animalică,
scârboasă chiar pentru ei; se descărcau de propria
lor violenţă hormonală şi instinctivă printr-o
violenţă verbală insuportabilă. Îi ascultam terorizată
de agresivitatea din acea limbă română; şi la un
moment dat, m-am întrebat dacă nu cumva fondul
limbii române conţine ceva încă sălbatic şi
nedecantat din magma lingvistică originară.)

Azi noapte m-am sculat iar de câteva ori. La un
moment dat am trăit ceva important, într-un fel de
semi-trezie, ceva pe care nu mi-l amintesc bine. Ştiu
doar că era legat de imagini şi de posibilitatea de a
mă „pune” psihic în imagini şi de a „ieşi” astfel din

starea normală. A fost ca un fel de lecţie pe care am
executat-o cu bine. În plus, îmi mai amintesc că
simţeam nişte efluvii de energie, nişte frisoane fine,
care se mişcau prin trupul meu, mai ales înspre cap,
într-un mod cumva independent de forma corpului –
şi parcă aveam un mic control asupra acestor efluvii.
Mi s-a părut chiar, la un moment dat, că aş putea
acum efectua, în mod deliberat, “plutirea orizontală”
încovrigată pe care o trăisem în semi-trezie la casa
de creație de la Năieni, acum un an. Apoi am
adormit.

După o vreme iar m-am trezit cu sentimentul
precis că o să mi se mai întâmple ceva. Şi într-
adevăr, m-a cuprins o forţă puternică, vibratorie, ca
atunci când mi s-a părut că un „duh” vrea să mă
smulgă din trup, în februarie 1996. Dar de data asta
nu mi-a mai fost frică, iar forţa era cumva egal
distribuită în tot trupul şi parcă vroia să mă împingă
în sus cu tot cu trup, sau cam aşa ceva. M-am ţinut
bine în fire, dar nu m-am opus lăuntric. Doar am
suportat. Şi după vreun minut, două, forţa a încetat.
Ştiam cumva că această încercare era legată de cea
precedentă. Mai ştiam că învăţasem ceva, însă nu
puteam spune ce. Am stat trează o vreme. Se auzeau
pocnete în pereţi. Apoi am readormit.

11 august
La București, timpul a trecut repede şi abia am

realizat că s-au dus deja două săptămâni de la
venirea mea. Am reuşit să iau contact cu centrul
Gurdjieff-Ouspensky de aici. Am şi fost la două
întâlniri, „meetings” cum spun ei. S-au ținut într-o
casă frumoasă, închiriată într-un cartier vechi, în
mijlocul unui grup de oameni agreabili, intelectuali
de condiţie socială mijlocie, ca mine, cu vârste
diferite, de la 25 de ani la 50 de ani. Grupul era
condus de un cuplu american, Philip şi Cheryl. De la
început m-am simţit bine între ei şi, minune, am
reţinut toate prenumele celor prezenţi, deşi erau vreo
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25 de persoane.
Mi-am cumpărat acolo cartea lui Robert E.

Burton, „Self-Remembering”, tradusă în româneşte
de cei din grup, şi am asistat cuminte la aceste două
prime şedinţe. Încă nu înţeleg bine cum decurg
lucrurile. Nu se întâmplă nimic spectaculos: se dă o
temă de discuţie şi fiecare îşi povesteşte
experienţele de auto-control sau „self-
remembering”, apoi se spun diferite „unghiuri”,
adică puncte de vedere despre temă, tratată din
perspectiva „sistemului”, adică a „Şcolii” lui Robert
Burton, care-şi are sediul lângă Palo Alto în
California. În total, ar fi cam 2000 de membri în
toată lumea, şi cam 30-40 la Bucureşti. E o
neîncetată mişcare de du-te-vino în această
organizație, căci mulţi vin şi pleacă, puţini rămân.
Trebuie să cotizezi lunar cu o sumă şi să participi la
trei „linii de acţiune”: cu tine însuţi, cu ceilalţi
„studenţi” şi pentru şcoală. Au loc întruniri destul de
dese pe săptămână: două „meetings” generale, apoi
unul de poezie, unul de limbă engleză, unul sau două
de „prospective meeting” pentru nou-veniţi, plus
întâlniri ocazionate de venirea unor vizitatori din
străinătate. E o mică comunitate care se întâlneşte
des şi încearcă să evolueze împreună pe principiile
de lucru-cu-sine date de linia Gurdjieff-Ouspensky.

Am început să citesc şi cartea lui Burton, care de
fapt nu e scrisă de el, ci e o culegere din spusele lui
orale la cursurile din Palo Alto din ultimii 27 de ani,
alcătuite de trei americance din „Școală”. Spusele
sunt impresionante în simplitatea lor firească, deşi s-
ar putea să nu fie nici mare lucru în spatele lor. Toate
au cel puţin un bun simţ real în ele şi un adevăr mai
mult sau mai puţin evident. Citesc cartea în paralel
cu „Un nouveau modèle de l’univers” de Ouspensky
şi cu un „Dossier Gurdjieff” apărut la editura L’Age
d’Homme în 1991.

Meditaţiile nu merg prea bine, dar continui să le
fac, căci ştiu că importantă e continuitatea. Totuşi,
acum două nopţi, mi s-a întâmplat iar ceva destul de
bizar. În timpul zilei am citit şi terminat cartea lui
Ouspensky. Am auzit iar câteva pocnituri în mobilă
şi un clinchet muzical în cutia cu bijuterii. Noaptea,
când m-am culcat, am intrat într-un fel de somn
uşor, sau semi-somn, în care mi se părea că nu sunt
adormită şi făceam eforturi să adorm. Aveam vag
percepția camerei şi a patului, dar parcă nu reuşeam
să mă poziţionez corect faţă de cele două repere.

Parcă mă vedeam cum nu trebuie, din afară. Făceam
eforturi să mă poziţionez mental corect, dar nu
reuşeam. La un moment dat, deja trezită, am avut o
senzaţie foarte clară şi extrem de ciudată. Eram
culcată pe o parte, pe dreapta, cu faţa la perete. Întâi
am simţit că-mi ţâşnesc pur şi simplu lacrimi din
ochi. Apoi, nu ştiu cum, un fel de val de energie de
o formă unghiulară (ca un v culcat), s-a adunat din
spaţiu spre partea din spate a craniului şi a intrat cu
vârful ascuţit prin mijlocul bazei craniului, în
adâncul creierului meu. Am simţit cât se poate de
limpede acest lucru, în plus şi uşor dureros, căci a
durat poate un minut această stranie senzaţie cât se
poate de clară. Am rămas nemişcată, în aşteptare.
Nu s-a mai întâmplat nimic. După o vreme am
adormit.

Trebuie să mai notez că simt foarte des prin corp
un fel de frison energetic, de sus şi până jos, mai ales
când stau întinsă şi devin atentă (uneori sunt făcută
să devin atentă prin intensitatea vibraţiei). Apoi simt
foarte des în timpul zilei un fel de firişoare invizibile
ţâşnind din cap, sau în jurul capului. Uneori am
senzaţia că simt şi circulaţia sângelui în unele
capilare de suprafaţă ale creştetului. Concluzia
provizorie e că trebuie să înţeleg, sau să simt
anumite lucruri pe trezie (sau în semi-trezie, dacă
altfel nu se poate), dar cu orice preţ. Pentru că nimic
din lucrurile de natură spirituală nu poate fi câștigat
în somn. Aceasta e o idee importantă, pe care abia
încep să o înţeleg. Făptura noastră e făcută pentru
somn, „maşina” fiinţei noastre e automată, trăim
dormind – şi singura valoare posibilă e „trezirea”.
Iar uneori acest mare adevăr ia forme cât se poate de
concrete.

Duminică, 17 august
Am lăsat să treacă câteva zile fără să meditez

dimineaţa şi să citesc din cărţi legate de „sistem”.
Nu e bine, simt cum alunec înapoi, cum mă las iar
prinsă de mecanicitatea existenţei curente, plină de
treburi mărunte. Totuşi nu am energie să mă opun.

Mă duc însă regulat la centrul Gurdjieff-
Ouspensky. Luni seara s-au studiat în grup trei
rubayate de Omar Khayyam, sub conducerea lui
Philip. N-am arătat că mă ocup de poezie, în şcoala
asta sunt un „student” ca toți ceilalți, mă comport
deci anonim pentru că vreau să învăţ, să ies chiar din
clişeul „poetului”, al profesionistului facerii de
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versuri (care, vai, ştie atât de puţin despre adevăratul
sens al ocupaţiei sale). Apropo, în „sistem” sunt
recunoscute 44 de personalităţi istorice „trezite”,
între care câțiva literaţi şi artişti (Hafiz, Khayyam,
Rumi, Shakespeare, Leonardo ș.a.).

Miercuri am fost la un „formal meeting”. Acolo
ne-a fost prezentat Luca, un „student” mai vechi al
Şcolii (deşi e mai tânăr ca mine), care e sloven şi
trăieşte la Milano. După meeting, i-am propus lui
Luca să-l duc să vadă un muzeu din Bucureşti şi a
acceptat. La meeting, Cheryl, soţia lui Philip, mi-a
sugerat, a propos de o întrebare de a mea, să ţin un
jurnal al observaţiilor asupra mea însămi. N-am avut
curajul să-i spun că fac asta de multă vreme. De fapt,
ea se referea la „self-remembering” şi la observaţii
asupra mecanicităţii mele. Oricum, sugestia ei a
picat bine, căci e o confirmare.

Joi după amiază, l-am condus pe Luca, împreună
cu alţi trei tineri români deveniţi „students” în
Şcoală, la Muzeul Zambaccian. Luca a profitat de
ocazie ca să ne vorbească despre Şcoală, despre
Robert (Burton), despre experienţele sale legate de
„sistem” etc. – totul însă fără ostentaţie, firesc,
natural. Pentru el, operele de artă văzute în muzeu
erau prilejuri pentru a vorbi despre „trezire” şi-l
ascultam ca un „ucenic”, gândindu-mă cât mi-e de
greu mie, ca istoric şi critic de artă, să văd acele
lucrări altfel decât cu ochiul „specialistului” – adică
„profesionist”, adică rutinat, mecanic într-un anume
fel. Pe de altă parte, Luca ar fi vorbit aşa şi în faţa
unui peisaj, nu acorda de fapt mare valoare „artei” în
sine, care poate fi și ea o formă de „somn” ca oricare
alta. Pe când eu eram în continuare sensibilă la
frumuseţea picturilor văzute şi puteam să intru ușor
în stare de vibraţie în faţa lor, așa cum mi se
întâmplase de atâtea ori în diverse muzee. Ceea ce
constituie un mic avantaj pentru mine, dacă în
Şcoală se pune accent pe scriitori şi artişti „treziţi”
de-a lungul istoriei și pe vibrațiile speciale ale artei
înalte. Avantajul meu e cultura vizuală, care însă se
poate transforma oricând, în lipsa atenţiei, a
„veghei” de sine, într-un dezavantaj. Cred că tocmai
rolul important al artei în acest „sistem”, ca mijloc
de trezire spirituală asemeni rugăciunii sau altor
tehnici, e ceea ce mă atrage spre el.

Joi noaptea, deşi m-am culcat târziu, după două
ore de somn m-am trezit odihnită şi am început să
cuget la lucruri legate de „sistem” cu o limpezime

neobişnuită. M-am gândit la Timp, care e o
problemă capitală a existenţei şi parcă am înţeles
mai profund, adică cu toată făptura, ceea ce citisem
despre asta în Ouspensky. Mă uimeam eu însămi de
luciditatea mea şi de forţa gândului meu şi deodată
m-am gândit la după-amiaza petrecută cu Luca şi cu
alţi trei „studenţi”. M-am gândit că probabil aveam
un surplus de energie mentală datorită contactului cu
ei şi cu Şcoala.

Dimineaţa m-am trezit vioaie şi, împreună cu
Horia, am luat trenul spre Buşteni. În tren, mintea
îmi mergea la fel de puternic ca peste noapte. Cu
ochii închişi, cugetam tot la Timp şi la Cunoaşterea
Obiectivă. La un moment dat, chiar am „trăit” cu
toată fiinţa cam ce ar fi această Cunoaştere, căci
pentru o secundă plină de forţă mi s-a părut că pot fi
conştientă nu doar de mine şi de ce e în jurul meu,
ci de toate amănuntele lumii întregi – pe care, nu
ştiu cum, parcă le „vedeam” în mintea mea
expandată. Atunci, am şi formulat o definiţie, pe
care am notat-o pe o bucată de hârtie: „Cunoaşterea
obiectivă: a fi conştient de absolut tot ce există, în
mod simultan, în aceeaşi clipă, în prezent, prin
faptul de a investi toate detaliile lumii cu prezenţa ta
conştientă, cu întreaga ta prezenţă”.

În timp ce asistam cumva la derularea năvalnică
a minţii mele, s-a auzit brusc un zgomot puternic
chiar deasupra capului meu. Era ca şi cum ar fi căzut
o sticlă de plastic dintr-o poziţie mai înaltă într-una
mai joasă. Toată lumea din compartiment s-a uitat în
sus, inclusiv eu, care mă ferisem instinctiv.
Deasupra capului meu nu se afla nici o sticlă de
plastic, în schimb în plasa de vizavi se afla una, pusă
culcat de o persoană din compartiment, cum
văzusem cu ochii mei. Zgomotul deci nu era logic,
dar era plauzibil ca un „omen” pentru mine.

13 august
À propos de ziua de 21 iulie, care mi s-a părut o

zi importantă din viața mea, iată ce am găsit azi în
cartea „Self-Remembering”: „A intra într-o şcoală
spirituală este cea mai importantă decizie pe care o
iei în viaţă şi se poate spune că viaţa începe atunci
când întâlneşti o asemenea şcoală. În acel moment
amintirea de sine începe să apară şi mecanicitatea
începe să se estompeze”.

Este adevărat, este foarte adevărat.
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Volumul publicat de curând la Editura Polirom
(col. Biblioteca medievală), cu titlul Despre
sufletul rațional (ediție bilingvă, traducere, studiu
introductiv şi note de Vlad Ile), este un fragment
din tratatul lui Albert cel Mare (cca 1200-1280),
De homine, care face parte, la rândul său, din
lucrarea Summa de creaturis. 

Din imensa operă scrisă de Albert cel Mare
(peste 20 000 de pagini manuscrise) s-a tradus
foarte puțin nu doar în limba română, unde putem
menționa numai două traduceri realizate acum
aproape 20 de ani: Despre destin (traducere de
Cornel Todericiu, note și comentarii de Alexander
Baumgarten, București, Univers Enciclopedic,
2001) și Despre cincisprezece probleme (în
Alexander Baumgarten [ed.], Despre unitatea
intelectului (fragmente sau tratate), București,
Univers Enciclopedic, 2001 [ed. a II-a: 2012], pp.
95-140). În acest context, traducerea realizată de
Vlad Ile este mai mult decât binevenită.
Referințele ediției apărute la Polirom sunt preluate
în marea lor majoritate după editio coloniensis,
vol. 27/ II (Münster, Aschendorff, 2008), realizată
de Henryk Anzulewicz și Joachim R. Söder.
Traducerea urmează preponderent aceeași ediție
(fiind consultată și ediția veche realizată de
August Borgnet). 

Volumul Despre sufletul rațional nu are tabel
cronologic și nici indici, așa cum începuse să ne
obișnuiască de la o vreme prestigioasa colecție de
la Polirom. Indiferent de calitatea textului tradus
și de aceea a traducerii, astfel de elemente – omise
de această dată – contribuie la aura de
științificitate a unei ediții. 

Fără nici o îndoială, problematica sufletului
este, în general, una complicată, iar sintagma
„suflet rațional” poate crea anumite probleme de

înțelegere. O definiție întâlnită în tratatul
dominicanului ne transmite că: „sufletul se
numește rațional întrucât intelectul său nu este
lipsit de cercetare și raționare” (p. 305). Potrivit
unei tripartiții clasice, sufletul este alcătuit dintr-o
parte vegetativă, senzitivă și rațională. Distincția
este una aristotelică, și a fost întoarsă pe toate
părțile de către gânditorii perioadei scolastice.
Trecând prin lentila oferită mai ales de
comentariile persanului Avicenna sau ale arabilor
Al-Kindi și Averroes, latinii au vorbit despre tot
felul de suflete și facultăți ale acestora. 

În rândurile de mai jos, mă voi rezuma doar la
evidențierea a două aspecte care mi-au reținut
atenția: pe de o parte, am în vedere conținutul
scrierii lui Albert, mai exact consecințele care
decurg din acceptarea tripartiției aristotelice a
sufletului; pe de altă parte, voi indica câteva
elemente extrase din traducerea în limba română a
tratatului De anima rationali. 

Dintotdeauna, marea majoritate a filosofilor s-
a arătat preocupată de idei, concepte, teme,
problematici și nu de materialitatea grosieră a
acestei lumi. Prin urmare, metodologic, pot
înțelege cercetarea strictă a problematicii
sufletului, însă nimeni dintre oameni nu poate face
acest lucru în afara unui corp. Conștientizând
importanța acestei chestiuni, într-o primă fază
Albert spune că „sufletul rațional nu este o
facultate corporală” (p. 313), iar ceva mai încolo
susține clar că „sufletul rațional este o formă care
nu există fără corp” (p. 357). Plecând de la o
tradiția aristotelică1, dominicanul afirmă că însăși
problematica centrală a înțelegerii este legată
indisolubil de corp, de vreme ce „orice fapt de a
înțelege provine de la închipuire (phantasia); și
închipuirea nu este fără corp; deci nici faptul de a
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înțelege” (p. 357). Mai mult decât atât, gânditorul
scolastic extrapolează această idee și consideră că
„nici o operație a sufletului nu este fără corp” (p.
357). Așadar, chiar și pentru filosofi, corpul este
componentă esențială care face posibil ca omul să
cerceteze cele mai abstracte idei. 

O primă stranietate care te izbește citind acest
text al lui Albert cel Mare este lipsa oricărei
referințe la Evanghelie. Despre sufletul rațional
este, totuși, scrierea unui autor creștin, și nu unul
oarecare. M-aș fi așteptat ca argumentele sale să
se sprijine nu doar pe opiniile diverșilor filosofi, ci
și pe autoritatea supremă în creștinism:
Evanghelia. Dar nu este așa, de vreme ce nu am
întâlnit în textul dominicanului nici măcar o
referință la Evanghelie. În întreaga scriere se
întâlnesc numai câteva trimiteri la epistolele lui
Pavel și la două cărți din Vechiului Testament2.
Fără nici o îndoială, acest fapt poate fi cu ușurință
demontat de specialiștii în scrierile scolasticilor,
care ne vor spune că acest text este unul filosofic
și nu au ce caută aici extrase din Sfintele Scripturi.
Așa o fi, însă de ce a simțit Albert nevoia de a cita
câteva pasaje din epistolele lui Pavel și din cărțile
Vechiului Testament? Sunt aceste pericope mai
filosofice decât altele din Evanghelie? 

Potrivit lui Albert cel Mare, „filosofii spun că
sufletul după moarte se întoarce către primul
motor, și acesta este scopul fericirii sale” (p. 181).
Pentru un creștin, în chestiunea vieții viitoare,
contează ceea ce au spus filosofii Greciei antice?
Se întorc oare sufletele la primul motor sau în
sânul Tatălui (Evr. 12, 9), care le-a creat odată cu
trupul? Oare pentru un creștin nu este mai firesc
ca „sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, Care l-a
dat” (Eccl. 12, 7)? Este adevărat că expunerea
sistematică pe care o presupune genul acestui
tratat, summa, „folosește autoritățile filosofice și
teologice cu scopul de a răspunde la numite
întrebări” (Studiu introductiv, p. 19). În mod clar,
în textul lui Albert, proporția dintre citările
filosofilor și a teologilor este net în favoarea celor
dintâi.

Sunt interesat în acest moment de consecințele
pe care le-a generat o astfel de abordare, construită
exclusiv pe învățătura despre suflet a lui Aristotel.

Spuneam și cu alt prilej3 faptul că acceptarea
aristotelismului în general de către gânditorii
scolastici presupune, într-o oarecare măsură,
asumarea unor astfel de teze profund anticreștine.
De fapt, cei care își fundamentează antropologia
pe concepția Stagiritului, Albert cel Mare inclusiv,
nu au cum să evite teza însuflețirii mediate.
Această învățătură se regăsește în textele
scolasticilor din perioada clasică. Pe lângă Albert
cel Mare, exemplific acest lucru cu două
fragmente, extrase din scrierile lui Toma de
Aquino (1225-1274) și Aegidius Romanus (1247-
1316).

Asemeni Stagiritului, Toma înțelege
dezvoltarea embrionului ca un proces unde
formele se succed: de la partea vegetativă se trece
la cea senzitivă și în cele din urmă la sufletul
rațional4. În cadrul aceleiași tradiții, Aegidius
Romanus scrie chiar un tratat dedicat
embriologiei: De formatione corporis humani in
utero5, unde este propusă o teorie bizară, potrivit
căreia „embrionul este un animal înainte de a fi o
ființă umană”6.

Înclin să cred că acei autori care urmează
învățătura despre om – despre suflet în mod
special – a Stagiritului nu au cum să evite și
implicațiile morale pe care aceasta le presupune.
Pentru Aristotel, spre exemplu, trebuie: „să existe
o lege care să oprească hrănirea vreunui copil
diform. Dar dacă ordinea moravurilor interzice
abandonarea copiilor, atunci, din pricina mulțimii
lor, să fie limitat numărul nașterilor. Dar dacă
unele dintre perechi concep peste această
<limită>, atunci trebuie să se recurgă la avort
înainte ca senzația și viața să se ivească <în

copil>”7. Poate fi un creștin de acord cu această
perspectivă? Întrebarea este, evident, retorică, de
vreme ce toți creștinii ar trebui să susțină
contrariul celor spuse de filosoful antic, urmând
preceptele Evangheliei. 

În a doua parte a textului voi semnala câteva
locuri din traducerea publicată la Editura Polirom
care mi-au atras atenția. 

Un prim lucru observat la această traducere a
fost prezența termenului închipuire. Phantasia, un
simț intern privilegiat în scrierile lui Albert, este
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tradus de Vlad Ile prin închipuire; opțiune care
face notă discordantă cu toate celelalte traduceri
din colecția de la Polirom (și nu numai), care au
redat phantasia prin imaginație. Traducătorul
oferă o notă justificativă pentru această opțiune (n.
25, pp. 365-367). În textul dominicanului, apărut
la Polirom, am găsit doar o singură ocurență unde
se distinge între „phantasia et imaginatio” (p.
296). Am înțeles că la Albert imaginația și
închipuirea fac parte din facultățile aprehensive,
alături de facultatea estimativă, memorie și
reminiscență. Prin ce se deosebește imaginația de
închipuire? Din nota explicativă 25 reiese că
„imaginația este o facultate ce ține imaginile celor
sensibile fără prezența lucrurilor, cu excepția
faptului că le trage de la ele compunând și
divizând anumite intenții care nu sunt primite prin
simț; căci aceasta este închipuirea potrivit lui
Avicenna și Al-Gazel” (p. 366). La prima vedere,
phantasia tradusă prin închipuire, pare că se
îndepărtează de sensul aristotelic. Pe de altă parte,
în Despre suflet, cartea a III-a (433b 30), Aristotel
împarte imaginația în sensibilă și inteligibilă. Prin
filtrul gânditorilor arabi, oare imaginația
inteligibilă din scrierea lui Aristotel nu s-a
transformat sub pana lui Albert în phantasia
(închipuire)? Rolul speciilor sensibile și celor
inteligibile este și el important pentru înțelegerea
acestei metamorfoze. 

În repetate rânduri, Albert menționează
„eroarea lui Platon”, potrivit căreia „noi nu
învățăm nimic, ci ne readucem aminte de toate”
(p. 61; vezi și p. 119, 185, 227, 263, 269). Nota 80
nu lămurește despre ce loc din Platon ar fi vorba.
Este oare posibil ca Albert să fi cunoscut
traducerea dialogului Menon, realizată de către
Henricus Aristippus? Poate ca studiul lui Pierre
Michaud-Quantin („Les «Platonici» dans la
psychologie de S. Albert le Grand”, în Recherches
de théologie ancienne et médiévale, 23, 1956, pp.
194-207) ar oferi unele informații în acest sens.

La p. 81 din traducerea pe care o avem în
vedere este menționat Grigorie de Nyssa, însă n.
122 nu trimite la vreo scriere a Nyssanului, ci la
tratatul lui Nemesius de Emesa, De natura
hominis (p. 374). Să fie aici o confuzie între textul

lui Grigorie Περὶ κατασκευῆς ἀνθρώπου, cunoscut
și cu titlul De hominis opificio (ed. Johann
Loewenklau) sau De opificio hominis (ed.
Langerbeck-Hörner) cu cel al episcopului de
Emesa?

La bibliografie apar și texte clasice care au
beneficiat de traduceri în limba română. Dintr-un
motiv pe care nu-l cunosc, unele traduceri sunt
menționate, altele nu. Amintesc traducerile în
limba română a unor scrieri care nu apar la
bibliografia volumului: Aristotel, Despre cer,
traducere de Şerban Nicolau, Bucureşti, Paideia,
2006; Opusculele lui Boethius: Contra Eutychen
et Nestorium și Quomodo substantiae in eo quod
sint bonae sint cum non sint substantialia bona
sunt traduse în limba română, chiar în cadrul
colecției unde apare această traducere din Albert:
Boethius, Anicius Manlius Severinus Torquatus,
Tratate teologice, ediţie bilingvă, traducere din
limba latină şi note de Octavian Gordon şi Bogdan
Tătaru-Cazaban, postfaţă de Anca Vasiliu, Iași,
Polirom, 2003, pp. 14-61 și pp. 63-73. De
asemenea, un fragment din Comentariul lui
Boethius la Isagoga lui Porfir este tradus în Pierre
Abélard, Comentarii la Porfir. Despre universalii
împreună cu fragmente corespondente din Porfir,
Boethius și Ioan din Salisbury, ediție bilingvă,
traducere din limba latină de Simona Vucu, nota
introductivă, tabel cronologic și note de Claudiu
Mesaroș și Simona Vucu, Iași, Polirom, 2006, pp.
20-35. Elementele lui Euclid au fost traduse și
adnotate de Victor Marian, publicate la București,
Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii, în trei
volume: 1939, 1940, 1941. Macrobius,
Comentarii la Visul lui Scipio, ediție bilingvă,
studiu introductiv, traducere și note de Anca
Negru, prefață de Traian Diaconescu, Iași,
Institutul European, 2014. Porfir Fenicianul,
Isagoga, traducere din greacă, note şi comentarii
de Gabriel Chindea, împreună cu versiunea latină
a lui Anicius Manlis Severinus T. Boethius,
Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 2002. Corpus Dionysiacum/ Pseudo-
Dionysius Areopagita. 1, De divinis nominibus,
ed. Beate Regina Suchla, Berlin/ New York, W. de
Gruyter, 1990 (nu în 2013, cum apare la p. 433).
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Corpus Dionysiacum/ Pseudo-Dionysius
Areopagita. 2, De coelesti hierarchia; De
ecclesiastica hierarchia; De mystica theologia;
Epistulae, ed. Günter Heil, Adolf Ritter,
Berlin/New York, W. de Gruyter, 1991  (nu în
2014, cum apare la p. 433). Nu am cunoștință
despre reeditarea acestor texte. La bibliografie
este menționată doar traducerea realizată de
Marilena Vlad: Dionisie Areopagitul, Despre
numele divine. Teologia mistică (ediţie bilingvă),
Iași, Polirom, 2018 (nu 2008, cum apare la p.
433). În limba română există și alte traduceri ale
Corpusului Areopagitic, precum cea realizată de
Cicerone Iordăchescu şi Theofil Simenschy:
Dionisie Areopagitul, Despre numele divine.
Teologia Mistică, Iași, Institutul European, 1993 și
Dionisie Areopagitul, Ierarhia divină. Ierarhia
bisericească, Iași, Institutul European, 1994.
Vasile Răducă şi Gheorghe Drăgulin au tradus
Epistolele lui Dionisie (Bucureşti, ALL, 1994).
Dumitru Stăniloae a tradus integral Corpus-ul
Dionysiacum: Sfântul Dionisie Areopagitul,
Opere complete și Scoliile Sfântului Maxim
Mărturisitorul, ediție îngrijită de Constanța
Costea, Bucureşti, Paideia, 1996 (traducere
publicată postum).

Semnalăm și câteva scăpări de tehnoredactare,
minore, care pot fi îndreptate într-o ediție viitoare,
precum citarea greșită a unor pagini, așa cum
întâlnim în cazul articolului semnat de Bernard G.
Dod, „Aristoteles Latinus”, în Norman
Kretzmann, Anthony Kenny & Jan Pinborg (eds.),
Cambridge History of Later Medieval Philosophy,
Cambridge, Cambridge University Press, 1982,
pp. 45-79 (nu 70, cum apare la p. 437). Din păcate,
astfel de „exemple”, cu citări inexacte, sunt
numeroase și nu intenționăm să le inventariem
acum pe toate. Trebuie să menționăm și unele
inconsecvențe cu privire la transcrierea
prenumelor unor autori citați la bibliografie: de
regulă, se folosește doar majuscula prenumelui,
însă sunt câteva cazuri redate integral, precum
Ahley, M. Benedict; Cassin, Barbara; Miteva,
Evelina; Resnick, M. Irven; Teeuwen, Mariken;
Weisheipl, A. James. 

Textul lui Albert cel Mare se încheie într-o notă

specifică paradigmei care a stat la baza tratatului
său: aristotelismul. Dominicanul susține că părțile
senzitive și vegetative ale sufletului se distrug
odată cu moartea corpului, doar partea rațională
nu este supusă acestui proces. Prin urmare, numai
sufletului rațional „nu îi revine acest mod al
coruperii” (p. 361). Quod erat demonstrandum.

Albert cel Mare, Despre sufletul rațional, ediție
bilingvă, traducere, studiu introductiv şi note de Vlad Ile,
Iași, Polirom, 2020, 448 p.

Note:
1. Aristotel, Despre suflet, III, 3, 427b; trad. de

Alexander Baumgarten, 2005, p. 173: „imaginaţia diferă şi
de simţire, şi de gîndire, deşi ea nu se naşte în lipsa simţirii,
iar fără ea nu există înţelegere”. 

2. Pasajele biblice citate în scrierea lui Albert cel Mare:
p. 105: Apostolul, în Epistola către corinteni (2 Cor. 3, 5);
aceeași pericopă este menționată și la p. 123; p. 179: este
citat tot Apostolul, Epistola către corinteni (1 Cor. 13, 12);
p. 325: este invocat tot Apostolul, cu a sa Epistolă către
evrei (nu către „iudei”, cum apare în textul traducerii). Nota
802 trimite corect la Evr. 8, 13; p. 357: citat Ecclesiastul 3,
18-19. Aceeași carte a Scripturii (2, 15) este citată la p. 359;
pe aceeași pagină este o trimitere și la Cartea înțelepciunii
lui Solomon 2, 2-3. La p. 361 mai sunt două ocurențe din
cărțile Vechiului Testament: Ecclesiast (2, 1) și Cartea
înțelepciunii lui Solomon (2, 1). 

3. Florin Crîșmăreanu, „The status of human embryo –
The importance of presuppositions in solving this issue”, în
Romanian Journal of Bioethics, 8/ 4, 2010, pp. 51-62. 

4. Toma de Aquino, Summa Theologica, I, q. 118:
Despre procrearea omului din om în privința sufletului,
trad. de W. Tauwinkl, Iași, Polirom, 2009, p. 940 sqq.

5. Hewson M. Anthony, Giles of Rome and the
medieval theory of conception. A study of the ‘De forma-
tione corporis humani in utero’, Londra, Athlone Press,
1975. Aegidii Romani Opera Omnia II. 13. De formatione
humani corporis in utero, a cura di Romana Martorelli
Vico, Firenze, SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2008.

6. Maaike van der Lugt, „L’animation de l’embryon
humain et le statut de l’enfant à naître dans la pensée
médiévale”, în L. Brisson, M. H. Congourdeau et J. L.
Solère (éds.), Formation et animation de l’embryon dans
l’Antiquité et au Moyen Âge, Paris, Vrin, 2008, p. 245.

7. Aristotel, Politica, VII, 16 (trad. de Alexander
Baumgarten, București, IRI, 2010, p. 407). 

172172 CONVORBIRI  LITERARE
CARTEA DE RELIGIE



La mijlocul lunii februarie a anului 1439, floarea
clerului ortodox și elita învățaților bizantini stârnea
uimirea și deopotrivă admirația locuitorilor
Florenței; în fruntea alaiului se afla împăratul Ioan
al VIII-lea Paleologul. Conciliul pentru unirea
Bisericilor de Răsărit și de Apus, care în anul
precedent lucrase la Ferrara, se muta din cauza
epidemiei de ciumă în capitala Toscanei. În acea zi
de primăvară timpurie, sub un cer senin și un soare
cald, locuitorii Florenței nu-și puteau stăpâni
uimirea la vederea impunătorului cortegiu bizantin:
„Li se păruse catolicilor, urmărind desfășurarea
lentă și maiestuoasă a pompei rituale bizantine, că
«raiul însuși se coborâse în biserica lor». Mișcați
până în adâncul sufletului și cu ochii plini de lacrimi
de emoțiune, își mărturiseau părerea de rău că
nesocotiseră, până atunci, pe frații lor de credință.
[...] Când Leonardo Bruni, cancelarul republicii
florentine, care era în același timp și un umanist de
frunte, a adresat împăratului, în limba greacă,
tradiționala urare de bună-venire, el nu saluta,
desigur, cu atâta însuflețire, pe suveranul strâmtorat
care căuta în Apus un ajutor împotriva turcilor,
jertfind neatârnarea de până atunci a
ortodoxismului, ci pe stăpânitorul urmașilor celor
ce, în frunte cu Homer și cu Tucidide, cu Eschil și cu
Demostene, cu Platon și cu Aristotel, făcuseră gloria
antichității și procuraseră evului mediu principala sa
hrană intelectuală”, scrie P.P. Negulescu în Filosofia
Renașterii. Era o atmosferă de vie admirație pentru
valorile culturii clasice, pentru teologiile din Apus și
din Răsărit, despre care se discuta în reuniunile de la
Santa Maria Novella, dar si pentru literatura și
filosofia vechilor greci, despre care se discuta în
banchetele și reuniunile private. Printre iluștrii
învățați bizantini prezenți la Florența se afla și
Georgios Gemistos Plethon, „un bătrân de 83 de ani,
înalt și robust, a cărui înfățișare de patriarh biblic

sau de mag oriental – cu pletele albe căzându-i în
valuri pe umeri [...] nu putea să nu impresioneze pe
italieni”, scrie filosoful român amintit mai devreme.
Și nu impresiona doar prin statură și barbă, mai erau
și entuziasmul și însuflețirea cu care vorbea despre
Platon. Amintim toate acestea pentru că o recentă
apariție editorială îl readuce în atenție pe ilustrul
filosof bizantin: Georgios Gemistos Plethon, În ce
privințe se deosebește Aristotel de Platon, ediție
bilingvă, traducere, comentarii și studiu de
Alexander Baumgarten, Iași, Editura Polirom,
colecția „Biblioteca medievală”, 2021, 192 p.

Tratatul În ce privințe se deosebește Aristotel de
Platon a fost scris de Plethon pe când se afla la
Florența, după propria mărturie: „Nu am scris acest
text pe când eram în putere, ci pe când eram bolnav
la Florența.” Acest fapt biografic îi prilejuiește lui
Alexander Baumgarten o remarcă despre
„evaziunea auctorială”, amintind că în dialogul
Phaidon, Platon își justifică absența de lângă
Socrate în ultimele ceasuri ale vieții prin faptul că
era bolnav. Georgios Gemistos a trăit în a doua
jumătate a secolului al XIV-lea și prima jumătate a
celui următor, biografii săi amintind mai mulți în
privința nașterii sale, între 1355 și 1360, la
Constantinopol, moartea fiind datată 1452, la
Mistra. Și-a luat numele de Plethon, „cel deplin”,
sinonim cu Gemistos, pentru a da o anume
rezonanță cu numele lui Platon. Mai târziu, Marsilio
Ficino va remarca și el asemănarea, spunând că
Plethon avea sensul unui „alt Platon”, ceea ce a
întărit convingerea că Plethon a fost cel care l-a
îndemnat pe Cosimo dei Medici să întemeieze
Academia platoniciană florentină, prin care
gândirea lui Platon și a neoplatonicienilor a reintrat
în Occidentul latin, artizanul acestui curent
intelectual fiind Marsilio Ficino. Provenit dintr-o
familie de demnitari bizantini, educat în spiritul
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culturii antice grecești, Georgios Gemistos Plethon
era un apropiat al curții imperiale, a fost un înalt
magistrat, petrecând cea mai mare parte a vieții la
Mistra. În afara tratatului De differentiis/În ce
privințe se deosebește Aristotel de Platon, Plethon
este cunoscut și pentru alte lucrări, dintre care
amintim: Despre legi, Despre virtuți, Despre
educație, Tratatul de muzică, Despre Homer, Contra
obiecțiilor lui Scholarios. Acest din urmă tratat este
răspunsul lui Plethon la invectiva lui Georgios
Gennadios Scholarios, Contra dificultăților lui
Plethon privitoare la Aristotel. Scholarios, cel care
va deveni patriarh al Constantinopolului, sub
numele de Ghenadie al II-lea, făcea în scrierea sa un
consistent efort pentru a-l apropia pe Aristotel de
teologia creștină și de a-l îndepărta cât mai mult de
Platon. Rivalitatea și dușmănia dintre Plethon și
Scholarios au continuat și după moartea lui Plethon.
Patriarhul a intrat în posesia manuscrisului Despre
legi, al lui Plethon, pe care l-a condamnat arderii,
din textul considerat Suma gândirii lui Plethon
păstrându-se doar sumarul și fragmente de
dimensiuni variabile.

Plethon a scris În ce privințe se deosebește
Aristotel de Platon pornind de la o constatare expusă
în primele rânduri: „Strămoșii noștri, atât greci, cât
și romani, îl țineau pe Platon în mult mai mare cinste
decât pe Aristotel. În schimb, cei mai mulți dintre cei
de astăzi și mai ales cei din Apus, socotind că ei au
devenit mai înțelepți decât acei <strămoși>, îl
admiră pe Aristotel mai mult decât pe Platon. Ei se
lasă convinși de Averroes, un oarecare arab care
spune că doar Aristotel împlinește, în domeniul
înțelepciunii, o anumită desăvârșire a naturii”.
Plethon își propune să explice cu imparțialitate în ce
privințe se deosebesc cei doi: statutul naturii divine,
ierarhia genurilor, teza nemuririi sufletului, definirea
virtuților adevărului si frumosului, teoria celor patru
elemente, cauzalitatea accidentală și cauzalitatea
necesară, finalismul natural, structura universului
inteligibil, devenirea naturală, teoria ideilor. Acest
scurt tratat deschide calea, în mediile umaniste,
confruntării între adepții lui Platon și cei ai lui
Aristotel, și este considerată prima tentativă
modernă de confruntare a două sisteme de gândire,
cu intenția declarată de a demonstra constanta
întâietate a lui Platon. De multe ori concepțiile
Stagiritului sunt considerate obscure, lacunare,

incoerente; aceasta nu înseamnă că teoriile
platoniciene sunt acceptate fără ezitare, fiind supuse
exercițiului critic. Comentatorii moderni ai tratatului
lui Plethon sunt unanimi în a sublinia că analiza este
condusă cu totală rigoare filosofică, în strânsă relație
cu textele celor doi filosofi. Datorită unei
interpretări lucide și sintetice, Plethon face o
expunere articulată asupra unor teze prezente în
maniere diferite în scrierile lui Platon și Aristotel.
Plethon confirmă teoria platoniciană a unui zeu
suveran al universului, superioritatea științei
universalului asupra celei a particularului; postulatul
platonician care afirmă că sufletul este fundamentul
constitutiv al omului este plasat de Plethon în
centrul propriei antropologii. În privința teoriei
Ideilor, Plethon face o expunere succintă, urmată de
o respingere a celor nouă obiecții ale lui Aristotel; în
ciuda unor inconsistențe și a unor contradicții în
respingerile aristotelice, Plethon nu respinge în
întregime tezele lui Aristotel, ci doar „erorile”.

Tratatul lui Plethon, În ce privințe se deosebește
Aristotel de Platon, este considerat o operă majoră a
filosofiei secolului al XV-lea, suscitând renașterea
platonismului filosofic, punând sămânța procesului
care se va încheia cu crearea Academiei de la
Florența. Prin traducerea textului lui Plethon, prin
studiul introductiv și prin comentariile lămuritoare
Alexander Baumgarten îmbogățește Biblioteca
medievală și apropie cititorul român de un text
esențial și fondator al modernității occidentale: „În
Italia, el [Plethon – n.n.] găsește un teren fertil,
întrucât umanismul era deja reticent la scolastica de
inspirație aristotelică, chiar dacă în universitățile
contemporane umaniștilor poziția lui Aristotel se
schimbase și ea foarte mult, cedând masiv locul
augustinismului. [...] tratatul devine astfel, dintr-un
mesaj camuflat al unei speranțe politice nerealizate,
un vehicul al traducerii lui Platon în Academia
florentină în deceniile imediat următoare conciliului
de la Ferrara-Florența. [...] Totuși, este cert măcar
faptul că tonalitatea lui face parte din atmosfera de
sărbătoare intelectuală florentină a reintrării lui
Platon în Europa occidentală”. Conciliul din 1438-
1439 nu a dus la unirea bisericilor, nu a salvat
Bizanțul, dar a reînnoit studierea lui Platon în
Europa apuseană.

CARTEA DE FILOZOFIE



lucrul mic, teribil

E ok să fii confuz.
Nici chiar Domnul nu poate să vină cu destule explicații.
Nici chiar Domnul nu reușește să pătrundă
natura adevărată  a lucrurilor.

De pildă, nu vorbește nimeni
limba pierdută a ciupercilor,
antică, derivată a ferigii.

Și  ține cont că
se poate umple paharul
cu lapte și
tot mai rămîne destul loc
pentru popcorn.

Toți oamenii din lume
încap în Lacul Superior însă
nimeni nu poate să îi hrănească pe toți.

Multe probleme seamănă cu asta.
Nu știm răspunsurile.
Nici măcar întrebările nu sunt clare. 

În colegiu, la o oră de algebră,
am întrebat cum se folosește o
anumită  teoremă. Mi s-a explicat că
unii oameni trebuie să urmărească descompunerea
deșeurilor radioactive.

Se scriu  multe cărți fascinante
despre  malformațiile fizice.

Unii copii se nasc fără ochi.
Dacă un copil se naște fără creier,
e limpede că ar trebui
plantat în grădină.

Sunt  multe cazuri documentate
ale oamenilor de știință, care se atașează de
animalele de laborator. Asta ridică
probleme  privind metoda științifică.

E dificil, se înțelege, să se toarne
acid în ochiul unei maimuțe deși
unora nici nu le pasă de asta.
Gîndește-te numai,
Edward Jenner a transmis
unui băiat
variola vacii.

În anii ‘40 și ‘50
s-au întreprins teste nucleare în
Atolul Bikini. Erau femei și bărbați acolo
cînd s-a petrecut asta.
Unul dintre bărbați, martori ai exploziilor,
are o mînă gigantică. Spune că îi vine greu
să doarmă noaptea.

Cînd Madame Curie studia la colegiu,
era foarte săracă. Iarna îngrămădea mese și scaune
peste care întindea pături
ca să păstreze căldura.

Că ea a ars din interior
spre exterior e foarte ironic.

Mulți dramaturgi folosesc ironia cu efect grozav
însă  nimeni nu poate să o explice corespunzător.

Domnul face multe
experimente pe omenire.
Poartă veșmînt alb și etichetă de plastic cu numele lui
cînd face asta.
Are un accelerator de particule.
Construiește centrale nucleare în toată lumea,
însă fiecare om pe care îl întîlnește
preferă  focul care trosnește,   
și mirosul de fum.

De multe ori,
Domnul intră în pădure și
adună ciuperci pentru supă. Se știe  
că ciupercile fac supa cea mai bună.

Prezentare și traducere: Olimpia IACOB
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Micuţa

la-ntâmplare aruncǎ
pe pat o rochie de varǎ
neagrǎ, o vestǎ care va da un aer
mai decent, ciorapi
tocuri înalte, zbor flasc
de ciori, se apleacǎ
peste nerânduiala mortuarǎ
care ar trebui sǎ batǎ la ochi
în lumina zilei

este atât de micǎ vǎduva aceasta,
iar doliul ei atât de neînsemnat

și totuși iatǎ cǎ o devoreazǎ, e o durere
oarecare dupǎ un bǎrbat
mort în sufragerie, de unul singur,
mistuit încet, prin surprindere,
dar cu sǎlbǎticia acelor morţi
blânde! smuls fǎrǎ niciun zgomot
din el însuși, cu un pahar de vin
la gurǎ, în timpul disputei 
de searǎ cu ziarul, în faţa 
unui serial care se strecurase pe-acolo,
o ultimǎ capcanǎ, fulgurantǎ

de partea aceasta a râului,
vântul împinge cǎtre ea
revǎrsǎri de fum 
urât mirositoare, împrǎștie
erupţia infinitǎ a cenușei,
prelungi dâre murdare pe
un cer înalt senin, mii 
de corpuri duse în mari
clocotiri de nori,

care se deschid plutind
cǎtre larg, se-ntind diluate,
sumbrǎ-ntindere spre-o gaurǎ
de crepuscul în depǎrtare

în casa funerarǎ, florile
îmbǎlsǎmeazǎ grase și pline de zahǎr
rǎceala de cearǎ începând de ieri,
acest puţin care a rǎmas din el, 

dorul pe care-l are ea
sǎ-i cuprindǎ capul,
sǎ îl ridice-n suflul ei,
prea crudǎ aceastǎ mascǎ s-o acoperi
cu sǎrutǎri, la capǎtul dorinţelor
îngreţoșate, urâţenie lividǎ
a familiaritǎţii

curaj! nu anulaţi,
doamnǎ, lentoarea accentuatǎ
de-o simpatie albǎ,
nu amânaţi ridicarea 
trupului, antreprenorul
se pricepe la tristeţe,
în el actorul prǎbușit

sǎ mergem! apropiaţii 
vor veni, ceremonia 
va fi cel mai frumos gest al dumneavoastrǎ,
pe-aici strǎzile sunt deschise,
iar cimitirul la 11.30...
se-nţelege? încǎpǎţânare
goalǎ sau bunǎtate pânǎ la capǎt

capela în flǎcǎri, convoiul
spre crematoriu, servicii
esenţiale, pentru cine? totul se oprește 
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mutilat, totul se-nchide și fuge
într-o uriașǎ convulsie
spre vest, unde se nasc cozi
de comete, zboruri de penumbrǎ
care se amestecǎ, funingine sfinţitǎ

elogiul funebru de-abia
terminat, rescris de mii de ori,
loviturǎ de bici de scrisoare de dragoste,
trezire zguduitoare tardivǎ, 
pe ea o supǎrǎ îngustimea
ritualurilor de trebuinţǎ, sǎ dai vina
pe hazard, sǎ-l blestemi? Nu....
nu are aceastǎ aroganţǎ,
furia îi lipsește

dupǎ o asemenea zguduire,
gândul îngheaţǎ în liniște
haos suprarealist, nici regulile
nici orele nu rezistǎ,
hemoragie cenușie și mecanisme
de nisip, rǎbdǎtoare perturbare
întristatǎ, dupǎ trupurile antrenate
în valuri uriașe uscate,
diseminate în pietre funerare
ale unor stele cǎzǎtoare incalculabile,
un soţ cu mușcǎtura vie
în inimǎ, acest mort care nu cântǎrește
greu pe lângǎ epicentru,
se odihnește acum în coconul unui sicriu
de-nchiriat, gol de plumb
înaintea urnei din mâini

ea se îmbracǎ în faţa patului,
penru dragostea aceasta cu deliruri
de multǎ vreme rotunjite,
pe care le lǎsau sǎ alerge
fǎrǎ iluzii în afarǎ de aceea
a unei intimitǎţi tenace, culte
purtate de marile distanţǎri 
ale timpului și o memorie
de buzunar strǎpunsǎ, își ia 
ciorapii având și acum
pentru el douǎzeci de ani, picioare
suave și albe, apoi treizeci
patruzeci de ani, toatǎ gama 
de vârste care au asuprit-o
la foc mocnit, miez de piersicǎ

uzat pe dinafarǎ, trupuri fragile,
acolo mai ales aceste petale
sub ruine, între tǎișurile
încrucișate, resturi de respiraţie
sudate cu fier roșu

în cercuri temǎtoare
pe marginea fotoliilor,
își întorc îndoliaţi
ochii spre ușǎ,
cu indulgenţǎ pentru întârzierea ei,
oare va mai veni?...derutaţi
cǎci sunt deja acolo, ei,
stânjeniţi de acest omagiu
privat, în contratimp,
mai sunt și alţii, atât de mulţi,
de plâns! ea suferǎ

din cauza propriei drame,
senine în comparaţie cu altele,
eroism cotidian
și concluzie rapidǎ,
cǎldurǎ a necazului

sǎ treacǎ odatǎ dimineaţa!
sǎ nu ma treacǎ peste ea,
cu umbra asta a regretului
pentru doliul ei furat, repede
sǎ o salveze cineva!

el o prinde de mijloc
în exilul camerei lor,
o duce sǎ umple de cenușǎ
o micǎ urnǎ de înhumare
sub un cer imens de cenușǎ

o conduce la-nmormântarea lui

mica vǎduvǎ, atât de micǎ
urna acelui bǎrbat ea
continuǎ sǎ înveţe

Versiunea în românǎ de Raluca VÂRLAN BONDOR

Extras din Ciel à outrances, Editura l’ Hexagone,
Québec, 2013
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„După ce vor fi cu toții-mpărțiți, în rai și iad,
pe pământ s-or face totaluri – 
și-o să iasă 
că-n anul 1916 
din Petrograd dispăruse lumea frumoasă”.

Vladimir Maiakovski, Pentru istorie

Despre traducerile lui Leo Butnaru din poezia
rusă/ de pe teritoriul Rusiei sau fostei URSS, fie ele
volume de autor fie antologii, am mai scrisi (unii
dintre autori se regăsesc și în aceste pagini, sigur, în
contextul antologiei). Astfel, amintim că în literatura
de specialitate din Rusia există termenul de „poet
miniaturist”, și că trebuie avut în vedere când citim
aceste texte și contextul social-politic complex de pe
cuprinsul fostelor imperii țarist, apoi bolșevic,
multitudinea de popoare cu mentalități, culturi, religii,
istorii ș.a. diferite, cu reverberații și în artă/ poezie. 

Referitor la „miniatura poetică rusă”, acesta nu
este primul demers al lui Leo Butnaru. În 2006 publi-
ca Orizont testamentar. Miniatura poetică rusă, vol. I
(A – K), vol. II (L- Z), 2006, la care m-am mai referit
cu alte ocazii, care cuprinde, în afara prefeţei, intitulată
Poemele care creează un cititor, „mostre” din operele
unei galerii impresionante de poeţi, unora, poate mai
cunoscuţi cititorului român (Ana Ahmatova, Ghennadi
Ayghi, Aleksandr Block, Valeri Briusov, Iosf Brodski,
Ilya Ehrenburg, Daniil Harms, Velimir Hlebnikov2,
Aleksei Krucionâh, Vladimir Maiakovski, Osip
Mandelştam ş.a.), adăugându-li-se mulţi alţii, în total
cam 400 de nume3, cu tot cu monostihişti. Acum, iată,
și-a îndeplinit planul despre care scria anterior, avem
în două tomuri masive, într-o formula unitară, acest
panoramic impresionant din multe puncte de vedere:
al epocilor, tipologiilor, temelor, stilurilor, tipului de
mesaj, locului de proveniență al autorilor, originii lor,
modalităților de frazare/ vocabularului (interesant
chiar dacă îl putem avea la dispoziție numai în
versiunea română a lui Leo Butnaru) ș.a. 

Am putea discuta despre ce înseamnă, cum
privești „miniatura” poetică (și) în raport cu poezia
dintr-o limbă/ țară/ cultură sau alta. Cu totul altfel, de
pildă, putem defini miniatura poetică în Japonia, de
pildă, față de, în cazul de față, având în vedere această
antologie, în Rusia. Astfel, în antologia de față sunt
avute în vedere poeme de 2, 3, 4 versuri; câteva
exemple: Marina Hagen (n. 1974): „hieroglifele/
cârlionților mei/ pe cartea deschisă”; Lev Halif (n.
1930): „Omul e de înțeles fără anatomii –/ Moartea
urcă/ Pe cursul sângelui.”; Maiakovski, Primăvara
(poem din 1918): „Orașul își lăsă veșmintele de
iarnă./ Zăpezile salivează, țurțurii picură stingher./ A
venit din nou primăvara, – iată-o,/ proastă și guralivă,
leit un iuncher.”; Aleksandr Makarov-Krotkov (n.
1959), Toamnă: „Sufletul s-a umezit./ L-am dat mai
aproape de jar –/ mirosi a ars.”. Sunt selectate și
poeme mai mari, până la maxim 13-14 versuri, cu
câteva excepții „transminiatrurale”, cum le spune
antologatorul, pe care le-a avut în vedere din diverse
motive. Și exemplifică, cu o situația concretă: pentru
că autorul scrie despre „spațiul moldovenesc” (Piotr
Ceighin/ Ceghin, n. 1948: „De la moldavele brazde
până/ la fagurii Bosforului, plini/ uscatul, precum se
vede, e ars”).

Dar, în fond, cum spunea (în Cele necesare) Arsen
Mirzaev: „Motiv de miniatură./ Tot ce e mic/ uriaş
e…/ precum/ VIAŢA”. Fiecare din cele două volume
cu „miniaturi” se încheie cu monostihuri, care pot fi
privite şi ca elementele unui tablou sintetic al
preocupărilor creatorilor vremii/ situaţiei din Rusia/
U.R.S.S., de tipul celui semnat de Vadim Perlamuter:
„ferice de cel ce supravieţui istoriei Rusiei…”.

Alegerile antologatorului se vede că n-au fost
simple. În paginile de început scrie că, „dincolo de
obsesiile dubitative”, a evitat să selecteze „textele
care se doreau poeme”, „ocazionalismele” (deși
„abundența acestora duce cu gândul tot la
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cubofuturiști”), textele „(în)registrative” (adică cele
„care ar vrea să ne creeze impresie că prin asta e pusă
în lumină vitalitatea, minuțioasa cercetare și
reinterpretare a realității, de fapt ele nefiind altceva
decât o formă oarecare a automatismului ca discurs
verbal”, cu „informații de duzină, repudiate de poezia
esențializată, cu atât mai mult – de cea a
concentrațiilor semantice maxime”) etc., etc.. Pe de
altă parte, dacă ar fi să analizăm opera/ felul de a scrie
al fiecărui poet în parte am ajunge la o altă discuție
interesantă, care ține de varietatea din punct de vedere
ideatic, al modalităților de a scrie, al etapelor/
curentelor literare diverse (de parte am amintit deja,
dar și dacă le-am enumera cu cele mai sumare
caracteristici și tot am avea nevoie de mult spațiu;
exemplificăm doar cu unele ținând de avangarda rusă:
akmeismul, for-librism, lumenism, biocosmism,
futurismul (cu diversele sale „variante”: ego, cubo,
LEF = Frontul de Stânga al Artelor), imagismul,
expresionismul, nicevoki (nimicniciştii), fuismul,
emoţionalismul, constuctivismul; apoi, pe alt palier,
veneau mitologiștii; neomaterialiștii; ritualiștii;
conceptualiștii; minimaliștii; neotradiționaliștii;
fonemoforii/ звуконосцы ș.a. ș.a.. De altfel, în 1924,
la editura Moscova Nouă/ Novaia Moskva apărea
cartea semnată de N. L. Brodski şi N. P. Sidorov, De
la simbolism la „Octombrie/ От символизма до
„Октября, care, bună parte, prezintă declaraţiile
programatice ale şcolilor/ curentelor avangardiste
Rusia acelor vremuri4), cu formele lor de manifestare,
care/ cât transpar din aceste poeme. 

Ar fi de vorbit și despre manifestele promotorilor
unor curente literare, ca David Burliuk (1882–1967),
Maiakovski, Krucionîh şi Velimir Hlebnikov
(Krucionîh descrie prima sa întâlnire cu Hlebnikov, în
1912: „…avea 27 de ani. Impresionau: statura înaltă,
maniera de a se gârbovi, fruntea lată, părul zbârlit…
mă împroşca deja cu fraze savante, semn al erudiţiei
sale, vorbind despre influenţa poeziei mongole,
chineze, hinduse şi japoneze asupra celei ruseşti…
Nu-l întrerupeam. Ce-ar fi fost de răspuns?”5), care
semnau manifeste intitulate „O palma dată gustului
public” (1912), „Juvelnicul juzilor” (1913),
„Cuvântul autotelic” (Hlebnikov, Krucionâh, 1913)
ș.a. Sau/ și despre cei care au acționat în afara
curentelor, numiți de Leo Butnaru „lupi singuratici”,
de exemplu: Anton Sorokin, care se autointitula în
manifestul lansat în 1919 „geniul Siberiei”. Sau/ și
alte manifestări artistice de tot felul ca, de pildă, dacă
ne referim la cele abordate de Leo Butnaru: Asociația

literară „Atelierul trei” („asociaţie de epigoni,
versificatori şi grafomani, care au decis să reprime în
ei epigonismul, versificarea şi grafomania”), care au
emis, la Harkov, un manifest al lor. Toate astea vin și
cu o terminologie complexă, elaborată/ apărută în
diverse epoci, uneori ca reacție la fenomenele
politice, alteori la cele din artă. 

Mai amintim doar câteva din cuprinzătoarea
panoplie: a treia literatură, verbobludnicia – adică
„interminabila văicăreală, cu referire la dizidenți,
literatura barăcilor, „cetățenii nopții”, verslibrism,
samizdat6 – termen lansat, nu mulți poate știu, de
poetul Nikolai Glazkov –, verbocrație, „tamizdat”7,
vertijocuvinte. Sau, de pildă, Ivan Ahmetov, un poet
caracterizat drept „neortodox”, „de-a dreptul
iconoclast” și „în mare parte rămânând în sfera
miniaturii sugestive”, cum l-a descris Leo Butnaru,
care spunea că în anii bolșevismului a ales „linia unei
mai mici rezistențe”, însă „a unei mai mari și a
inventat și un concept prin care explica, cumva creația
sa: „poezia extracontextuală”. Sau, ne amintim, în
1912, Aleksei Eliseevici Krucionâh crea
„monstruleţul”, „fiara de cuvinte” cu trup din limbaj-
antilimbaj8, care a stat la baza proclamării limbajului
transraţional, pe scurt „zaum”). Mai sunt apoi
pseudonumele (cităm pe Ayvengo din Tolliati, care,
de fapt, este Andrei Stețenko, sau/ și „pseudo(nimul)”
Diușa Glebovoci – care dă un alt an al nașterii... ) și
atâtea altele (între care Leo Butnaru amintea și
dificultatea, din varii motive, identificării unora dintre
autori). Toate acestea, în final, concură la o selecție
pitorească, foarte bogată în modalități de a scrie/
înțelege poezia și chiar conceptul de miniatură.
Desigur, nu doar miniaturi aparținând unor poeți ai
avangardei ruse sunt selectate, ci reprezentând și
„secolul de aur”, „secolul de argint”, clasicismul,
simbolismul, anii începutului de secol douăzeci, ai
perioadei de represalii imperialist-sovietice (Leo
Butnaru amintește și că „unii din autorii antologați au
murit în GULAG, alții au trecut prin el”), ai
războiului, ai „poeziei barăcilor” ș.a. până la
„democratismul tolerant”, „cu versurile sale cosmice
sau materialiste, abstract-minimaliste sau supra-
poetice, cu colajul postmodern sau compoziția în stil
pop-art etc.).

Dar... la urma urmei, dacă gândim aidoma lui Ian
Satunovski: „Important e să ai tupeul de a crede că
astea-s versuri”...

Așadar, una peste alta, antologie (rezultatul a
„aproape trei decenii de selecție și traduceri”, ne
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spunea realizatorul) este interesantă și din multe alte
perspective, fie ele informaționale, de alegere și,
desigur, prin poemele alese, cu mulți autori (dintr-o
multitudine de generații, școli, curente/ tendințe,
epoci, cu o diversitate stilistică aparte), unii mai
dificil de găsit dacă nu (cvasi)necunoscuți. Unii dintre
acești peste o mie de autori („zeci, poate o sută-două”,
scrie Leo Butnaru) nu sunt de origine slavă („poeți
ruși sunt considerați unii tătari, armeni, ciuvași, evrei,
ucraineni, români, kazahi, estonieni, coreeni,
finlandezi, bașkiri, udmurți etc., etc., etc.”) și/ sau
„multinaționalitatea poeților… pur-ruși” care vine din
vechime, între cei pe care antologatorul îi amintește în
context fiind: prințul Antioh Cantemir (1709-1744),
Aleksandr Pușkin (1799-1837), „fiul unui african”,
Mihail Lermontov (1814-1841), „descendent dintr-o
familie scoțiană, la originile sale trăgându-se de la
cvasi-legendarul bard-proroc Thomas Learmonth
(sec. XIII)”, Gavriil Derjavin (1743 – 1816), „care s-
ar fi tras din tătarii de pe Volga, după ce un oarecare
Brahim-Murza a părăsit Hoarda de Aur, ajungând la
Moscova, unde, după ce este creștinat prin botez, se
află în slujba țarului” ș.a. Dar asta „contribuie la
diversitatea și atractivitatea poeziei ruse”, scrie Leo
Butnaru.

Mi-aș fi dorit, deși înțeleg dificultatea demersului,
am în vedere și numărul mare de creatori selectați (un
număr notabil pentru prima dată traduși în română) –
peste 1000 – ca, pe cât posibil, fie și parte dintre ei să
aibă și o scurtă/ minimă prezentare, pentru unii, poate
cei mai mulți, din diverse motive, fiind mai dificil de
găsit date personale, informații despre activitate ș.a.
Cine știe, nu e exclus să vedem o viitoare ediție
concepută astfel.

Una peste alta pentru mine a fost o lectură
interesantă, o selecție impresionantă ca volum și
material informațional/ poetic. Cred că oferă, așa cum
și-a dorit Leo Butnaru, în versiunea sa în limba
noastră și în stilul său, cititorului român dacă nu o
„impresie generală despre starea actuală a poeziei
ruse”, fie și posibilitatea de a vedea un fragment al
cuprinzătorului, din multe și diverse puncte de vedere,
„tablou” al poeziei ruse din această perioadă.

Este dificil să alegem dintr-un asemenea număr de
autori din acest, cum îi spune Leo Butnaru,
„nepretențios, dar necesar vademecum prin poezia
rusă dintru începuturile ei până în acest al doilea
deceniu al secolului curent”, să cităm versuri din unul
sau altul, dar am început cu Maiakovski și încheiem
cu un poem al Annei Ahmatova, în versiunea lui L.

Butnaru, Citind „Hamlet” (compus în 1909): „În
dreapta – cimitirul, maidan spulberând pulbere,/ Iar
mai încolo albăstrea râul. Așa a fost,/ Și mi-ai spus:
„Așadar, du-te la mănăstire/ Sau mărită-te cu un
prost...”/ Prinții numai asta spun totdeauna... – așa
sunt ei,/ Dar eu am ținut minte aceste cuvinte, –/
Prelingă-se ele de-acum o sută de veacuri înainte/ De
pe hermina mantiei de pe umerii mei”.

Panorama miniaturii poetice ruse (sec. XVIII-XXI) (A
– L), vol. I – 1130 p., vol. II (M – Z) – 1086 p., versiunea
românească, prefață și note: Leo Butnaru, Tipo Moldova,
Iași, 2020

Note:
1. Majoritatea le-am semnalat în „Convorbiri literare”

și „Poezia”; amintesc: Ghennadi Ayghi, Chipul vânt, 2003
Alunecări de vise, versuri, 2004, Mai pur decât sensul,
poeme eseuri, 2005, Velimir Hlebnikov, Ka – proză, teatru,
eseuri, 2005, Aleksei Krucionâh, Ironiada jertfei vesele,
2006, Ian Satunovski ș.a.

2. Pentru care, spunea Maiakovski, „cuvântul
constituie o unitate de sine stătătoare, ce organizează mereu
materia simţurilor şi gândirii”, scria în eseul Despre poezia
contemporană: „Cuvântul trăieşte o viaţă dublă. El creşte
pur şi simplu ca o plană, plodind o întreagă druză de pietre
sonore, învecinate lui, şi atunci începutul sunetului are o
existenţă pură, iar partea de raţiune exprimată de cuvânt
rămâne în umbră.”

3. Spuneam atunci că Leo Butnaru a mai tradus din
opera altor cca. 300 de poeți care, în opinia sa, ar alcătui
două volume și mai consistente.

4. Într-o altă carte L.B. a scris despre manifestele
avangardei ruse și caracteristicile lor ș.a.(Manifestele
avangardei ruse, antologie, prefaţă, traducere şi note de
Leo Butnaru, Biblioteca Bucureștilor, 2012), vorbind și
despre volumul amintit.

5. A. Krucionâh, Ironiada jertfei vesele, în Memorii, I.
Primele întâlniri cu Hlebnikov), p. 171.

6. Ansamblu de mijloace folosite în fosta URSS (și în
alte țări slave) pentru difuzarea operelor interzise de
cenzură. (cuv. rus. < sam- = auto + izdatel’stvo = editură;
cf. fr., engl. samizdat): Uneori aceasta însemna copierea
„de mână” a operelor unor creatori.

7. Notam în „Convorbiri literare”, în iunie 2008, într-un
articol despre o altă traducere a lui Leo Butnaru, din Ian
Satunovski, Lupii de ne-vorbit, versiunea românească,
prefață (Sensuri din epoca Represans) și note: L.B., Editura
Ivan Krasko, Nădlac, 2007, că traducătorul scria, cu
referire la presa emigranților ruși peste hotare, că aceasta
vine de la noțiunile: „acolo” și „editare”

8. Reamintim: „spunea” cam așa: „Dâr bul șcil/
ubeșciur/ skum/vî so bu/ r l e z”.
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Dacă nu e Istoria e faptul divers și dacă nu e faptul
divers e „viața la țară”, sau ce a mai rămas din ea, cu
paseisme nostalgice și rumori de sfârșit de lume. Cu
puține – și, desigur, notabile excepții – cam aceștia
sunt parametrii între care circulă literatura franceză
contemporană.

Iată-l, așadar, pe Serge Joncour (n.1961), laureat al
premiului Femina 2020 pentru un roman rousseauisto-
pășunisto-milenarist, original intitulat La nature
humaine (Natura umană), apărut la editura
Flammarion. Autorul este, de fapt, un abonat la
premiile literare, nelipsit din peisajul parizian,
publicând conștiincios, cu precizie de cronometru,
câte un roman la fiecare doi ani (pe lângă nuvele și
scenarii de cinema). Într-o lume care se zdruncină din
temelii din ce în ce mai des și din ce în ce mai adânc,
Serge Joncour este un reper, un fel de „scriitor
național”, ca să preluăm titlul unuia dintre romanele
sale, care i-a adus, în 2016, premiul Des Deux Magots.

Textul e binar cât cuprinde, mergând pe logica
antinomică tradițională a excluziunii contrariilor,
pendulând între mișcare și imobilitate, între sat și oraș,
între aroma câmpurilor și pădurilor nesfârșite, dar
pustii sub cerul lor limpede, și freamătul poluat, dar
intens provocator al orașului, între blajinul Alexandre,
pătimaș îndrăgostit de ferma lui din departamentul
Lot, Casandră modernă, care vede cum o lume idilică
autosuficientă până nu demult se fărâmițează aidoma
bulgărilor de pământ mult iubit, și juna studentă (est-
)germană, Constanze, mare amatoare de ținuturi
întinse și de libertate ecologică clamată, dar imposibil
de ținut în lesa unei existențe crepusculare. Un roman
simplu, desfășurat pe aproape trei decenii – imediat
după faimoasele „trente glorieuses”, perioada
postbelică de mare entuziasm economic și de creștere
a nivelului de trai – mai precis, între cumplita secetă
din 1976 și pragul noului mileniu, 1999.

Trăim încă o dată, sub pana lui Joncur, șocul
ciocnirii între două viziuni despre lume, între două
realități tot mai îndepărtate, între curentul puternic al

modernității tehnologice și conservatorismul celor –
tot mai puțini – care stau drepți în mijlocul curentului,
încercând să salveze ceva dintr-un spirit care se stinge.
Deznădejdea transmisă prin vocea lui Alexandre nu
ține doar de neputința de a stăvili proliferarea
supermarketurilor, a industriilor prefabricatelor
alimentare sau a autostrăzilor invazive – elemente
definitorii ale anilor 70 în Franța -, ci și, mai subtil și
pernicios, de neputința de a lupta cu un discurs, cel
ecologic care are, aparent, toate datele și premisele
benefice, mai puțin una, fundamentală – înțelegerea și
cunoașterea autentică a naturii.

La fel ca cele trei surori (să fie, oare, o aluzie
cehoviană?) ale lui Alexandre, care nu visează decât la
atracțiile orașului, tinerii sfârșitului de mileniu nu mai
împărtășesc aspirațiile simple și bucuriile aspre ale
vieții de fermier ale generațiilor trecute.

Uitând de feliile de jambon, se răsuci și inspiră din
rărunchi, deschizându-și larg brațele, apoi încremeni
deodată, de parcă ar fi zărit ceva.

– Auziți?
– Nu, ce anume?
– Nimic. Tocmai, nimic. Aici nu se aude nimic,

nicio mașină, nicio motoretă, nicio mașină de tuns
iarba sau Dumnezeu mai știe ce altceva…

Tăcerea ne-a devenit suspectă. Natura umană…
natură a omului, natură umanizată forțat, natură a unui
raport alterat… mai multe lecturi posibile ale titlului
se dezvăluie pe parcursul romanului, deși toate conduc
către un divorț agresiv între regnuri destinate, inițial,
conviețuirii. Până la urmă, în prag de mileniu 3, Serge
Joncour se și ne întreabă în ce lume vrem să trăim, de
fapt.

Așadar, Alexandre preia ferma părinților săi într-
un moment de dezarticulare progresivă și rapidă a
universului rural: industrializare agresivă a
agriculturii, criză a hormonilor și a vacii nebune,
Război Rece într-o lume bipolară; micile magazine,
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bistrouri și gări se închid, oamenii pleacă de la țară.
Apar în schimb activiștii eco, plini de entuziasm și idei
generoase pentru un viitor sănătos, dar fără cele mai
elementare cunoștințe despre ce înseamnă aceasta,
grăbiți să se întoarcă în micul lor confort agitat din
marile orașe. Așa e și Constanze. La început, vede în
Alexandre un cowboy romantic, trăitor în această
natură pe care vrea să o apere, iar el este fascinat de
libertatea și dezinvoltura ei. Două perspective
devenite incompatibile, două aspirații destinale
imposibil de conciliat.

Șfichiuirile politice și societale cu bătaie lungă
transpar din ironia care punctează textul ici-acolo, ca
în evocarea catastrofei de la Cernobîl, „un accident
nuclear cu un nor care pare să se fi oprit la graniță”…
Lucid, Joncour constată că avem o prea mare
capacitate de reziliență, de acceptare pasivă a ceea ce
se întâmplă, atunci când nu suntem direct și imediat
afectați. Trăim și urmărim, prin ochii lui Alexandre,
marșul implacabil spre încheierea unui anumit ciclu de
civilizație, spre o mondializare brutală, spre o fractură
între om și mediu, cu toate riscurile și pericolele pe
care aceasta le presupune. Pericole pe care le
cunoaștem prea bine acum…

Nu suntem în fața unei distopii. Nu vine sfârșitul
lumii, doar al unei lumi. Iar cea nouă nu pare să se
simtă prea bine. Dependența tot mai mare de
tehnologie ne-a fragilizat, cum s-a văzut în Franța
chiar la trecerea în 2000 când, o serie de furtuni
teribile au lovit regiunea și oamenii s-au trezit în
beznă, fără indispensabilele telefoane și televizoare,
fără electricitate și posibilități de comunicare. Joncour
însuși se afla la țară, continuând să scrie la lumina
lumânării… O cu totul alta trecere spre era roboților și
taxiurilor zburătoare îndelung cântată de apologeții
transumanismului. Și o subită aducere aminte a
fundamentelor neglijate, a unei simbioze vigilente, a
unui trecut apropiat care, neglijat, poate impieta
asupra viitorului imaginat. Și a rânjetului ironic al
istoriei. Căci așa cum am văzut, în miez de pandemie
dezlănțuită, fluvii de mașini de francezi au fugit din
marile orașe de groaza virusului ucigaș, căutându-și
refugiu exact în genul de fermă izolată în care trăiește
personajul Alexandre, în pustietăți securizante
disprețuite în ajun…

Natura noastră umană ne-a trădat, pare-se. Dar
după ce noi înșine am trădat natura. Undeva, cândva,
nu prea târziu, ar trebui să ne regăsim.
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CALENDAR IULIECALENDAR IULIE

Corlat Nicolae – 01.07.1965Corlat Nicolae – 01.07.1965

Holban Ioan – 02.07.1954Holban Ioan – 02.07.1954

Gorban Paul – 03.07.1982Gorban Paul – 03.07.1982

Prisacariu Șoptelea Cristina – 04.07.1966Prisacariu Șoptelea Cristina – 04.07.1966

Papuc Liviu – 06.07.1950Papuc Liviu – 06.07.1950

Popa George – 06.07.1923Popa George – 06.07.1923

Ouatu Ioan – 08.07.1954Ouatu Ioan – 08.07.1954

Popa Dorin – 15.07.1955Popa Dorin – 15.07.1955

Mănescu Val – 18.07.1953Mănescu Val – 18.07.1953

Căciuleanu Bică Nelu – 18.07.1951Căciuleanu Bică Nelu – 18.07.1951

Manolache Ciprian – 20.07.1974Manolache Ciprian – 20.07.1974

Ploscaru Dorin – 21.07.1959Ploscaru Dorin – 21.07.1959

Diaconescu Ioana – 21 .07.1947Diaconescu Ioana – 21 .07.1947

Ilinca Bernea – 21.07.1974Ilinca Bernea – 21.07.1974

Castro Navarette Mario – 24.07.1950Castro Navarette Mario – 24.07.1950

Afloroaei Ștefan – 25.07.1952Afloroaei Ștefan – 25.07.1952

Ailenei Sergiu – 28.07.1967Ailenei Sergiu – 28.07.1967

Mureșanu Ionescu Marina – 29.07.1949Mureșanu Ionescu Marina – 29.07.1949

Doboș Dan – 31.07.1970Doboș Dan – 31.07.1970

ACTUALITATEA FRANCEZÃ



Musée d’art et d’histoire din Geneva a găzduit pe la
începutul anului 2019 (8 februarie-26 mai) expoziţia
César et le Rhône. Chefs-d’oeuvre antiques d’Arles;
catalogul, publicat de Snoeck (Ghent), este în sine o
capodoperă, deopotrivă prin ilustraţii şi prin textele de
prezentare, semnate individual de treizeci şi patru de
cercetători, cu o prefaţă a celor doi directori ai muzeelor:
Claude Sintes (Musée départemental Arles antique) şi
Jean-Yves Marin (Musée d’art et d’histoire). Punerea în
paralel a celor două aşezări din Gallia Narbonensis,
Arelate şi uicus Genua, oferă un tablou diacronic care stă
sub semnul sorţii schimbătoare, cu un balans al
importanţei lor, inversate în prezent faţă de Antichitate.
Legate geografic şi istoric de fluviul Ron, Geneva şi
Arles i-au datorat în mare măsură faima: Arles, mai cu
seamă, aflată în punctul în care Ronul se desparte,
formînd delta Camargue, este un tezaur arheologic care
continuă să ofere surprize. Printre acestea, un bust de
marmură, scos din fluviu în 2007, a stîrnit controverse:
datat pe la jumătatea secolului I î.H. şi identificat –
pornind de la datare şi, în primul rînd, de la trăsăturile
personajului masculin, cu riduri adînci în zona frunţii, a
gurii şi a ochilor, cu părul pieptănat în faţă – ca Gaius
Iulius Caesar, ar putea fi cea mai veche reprezentare a lui
cunoscută pînă în prezent. Plasat (chiar şi indirect, prin

quaestor-ul său, Tiberius Claudius Nero) la originea
întemeierii coloniei Iulia Paterna Arelate Sextanorum,
Caesar şi-ar fi aflat firesc locul în acest spaţiu. În
catalogul expoziţiei din 2019 (p. 150-151), autoarea
articolului respectiv, Cécile Carrier, furnizează ambele
ipoteze de identificare, părînd să încline mai degrabă
către un personaj necunoscut, contemporan al lui Caesar,
a cărui reprezentare plastică se supune exact acestui
model iconografic, într-o direcţie de imitare larg atestată
în arta portretistică romană. 

Secţiunea dedicată portretelor este doar unul dintre
capitolele acestui catalog expoziţional, care oferă
informaţii incitant selectate şi bine echilibrate. Relaţiile
comerciale ale celor două aşezări antice, viaţa portuară,
caracteristicile romane ale urbanismului şi ale vieţii de
zi cu zi, divinităţile, practicile funerare, creştinismul
secolelor IV-VI, istoricul colecţiilor muzeale –
reprezintă, fiecare în parte, o lectură memorabilă, aşa
cum memorabilă va fi fost expoziţia de acum doi ani.

César et le Rhône. Chefs-d’oeuvre antiques d’Arles,
Gand: Éditions Snoeck, 2019.
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Ioana COSTA

A N T I C H I T Ã Þ I  A C T U A L E

A N T I C H I T Ã Þ I  A C T U A L E

Vasile VAJOGA
E P I G R A M E 

MOTIVAȚIE
Vorbind de unul singur m-ai văzut,
Dar mă justific printr-un argument:

Mai simt și eu nevoia să discut
Din când în când c-un om inteligent!

LĂMURIRE...
Iubita mea-i costisitoare?

Ba, nu-i deloc; vă spun pe față:
Nu m-a costat decât o floare

Și... patruzeci de ani de viață!

REVELION LA ZI
De când primaru-a conectat

La internet întregul sat,
I-auzi pe puștii-mbujorați:

„Yahoo, Yahoo, copii și frați!”

FILOSOFIE POLITICĂ
În tinerețe s-a visat

Când Democrit, când Hypocrat
Și-abia acum a devenit

Și Democrat, și Hypocrit!



Stalker, apologul lui Andrei Tarkovski din 1979
(tradus la noi Călăuza și difuzat în cinematografe
din 1981), are ca temă principală trei feluri de
așteptare. Până la urmă, cum se vede, așteptarea
rodnică și cu folos e doar una. A Călăuzei. Dar și
ceilalți doi (Scriitorul și Profesorul), chiar dacă nu
s-au folosit de drumul întortocheat prin Zonă, până
la Camera Dorințelor, au rămas cu ceva. Au rămas
cu o mirare. Câtă mirare, atâta viață. „Ce reprezin-
tă Zona în filmul dumneavoastră?” — l-au întrebat
jurnaliștii, mai ales cei obișnuiți cu moduri directe
de exprimare. Tarkovski a spus doar atât: „Zona
este viața. Iar cel ce trece prin ea, fie se zdrobește,
fie se păstrează. Totul depinde numai de atitudinea
fiecăruia față de ea.” Călăuza spune și el: „Totul
depinde de noi, nu de Zonă.” Gândul este împăr-
tășit și de monahul cărturar Nicolae Steinhardt de
la Rohia: „A crede în Dumnezeu înseamnă a-ți dori
ca El să existe și a te purta ca și cum ar exista.” 

Tarkovski izbutește, în cel de-al cincilea lung-
metraj al său, unul din cele mai tulburătoare (și
lămuritoare) filme-oglindă ce fotografiază nu atât
meandrele unor ruine, cât adâncul conștiinței ome-
nești. A reușit, în fine, să se debaraseze de „ele-
mentul fantastic” (ori măcar să-l reducă la mini-
mum) pe care, în Solaris, a fost nevoit să-l accep-
te pentru a putea ecraniza romanul lui Stanislav
Lem. Cu Arkadi și Boris Strugațki (autorii nuvelei
„Picnic la marginea drumului”) a fost mai ușor.
Filmările de la Stalker au durat aproape doi ani, o
mare parte din materialul filmat nu s-a putut folo-
si, astfel că scenele au fost refilmate, directorul de
imagine (Georgi Rerberg, colaboratorul lui
Tarkovski la Oglinda) a fost înlocuit cu Alexandr
Kniajinski etc. Pe parcurs, Tarkovski a tot cerut
fraților Strugațki să modifice situații, personaje,
replici. Într-un final, aceștia i-au spus: „Andrei, știi

ceva? Fă tu modificările după cum crezi. Doar să
nu uiți să ne treci pe noi pe generic.” Asta aștepta
să audă Tarkovski. Doar astfel, având ultimul
cuvânt în privința poveștii sale, putea să-i imprime
acel caracter ambiguu1 ce nu poate fi deslușit
printr-o singură grilă de interpretare. Iar grila „știi-
nțifico-fantastică” în care (în ciuda afirmațiilor lui
Tarkovski) avea să fie receptat până în ziua de azi
de majoritatea publicului, e departe de a fi cea mai
ofertantă2. Într-adevăr, Tarkovski însuși e un „gen
cinematografic”. La fel ca Luis Bunuel, Robert
Bresson, Akira Kurosawa, Michelangelo
Antonioni, Federico Fellini, Ingmar Bergman,
Nuri Bilge Ceylan. Sau, din cinematografia româ-
nească de ieri și de azi, Mircea Săucan, Lucian
Pintilie, Alexandru Tatos, Cristi Puiu.

Stalker este filmul unei zădărnicii. Zădărnicia
binelui amenințat necontenit de uneltirile celor cu
gânduri ascunse (ori, în cazul Profesorului care a
venit pregătit să arunce în aer Camera Dorințelor,
de-a dreptul criminale). De aceea unii îl consideră
„cea mai pesimistă viziune asupra lumii”. Probabil
aceiași care în filmele lui Bunuel (Nazarin,
Viridiana, Calea Lactee) sau Fellini (La dolce vita,
8 1/2, Giulietta și spiritele) văd exclusiv o „critică
socială”. Tarkovski însă (la fel ca Bergman, în sec-
vența finală din Lumină de iarnă) e convins de
necesitatea credinței în datoria morală (nu moralis-
tă, nu moralizatoare) a omului3, ca în lumea imagi-
nată de Kurosawa (Cei șapte samurai, Ikiru, Barbă
Roșie, Dodeskaden). Când intervine oboseala și
indiferența (ca în cazul Mistrețului), lupta devine
pierdută. Altfel spus: bunele intenții cu care por-
nești la drum (la început, când nu ajunsese să uras-
că Zona, Mistrețului i se spunea Învățătorul) sunt
neputincioase în fața gândirii utilitariste, pragmati-
ce. Căutarea (quest-ul) Graalului presupune culti-
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SAU FANTASTICUL CREDINŢEISAU FANTASTICUL CREDINŢEI
Marian Sorin RĂDULESCU



varea necontenită a dragostei, nădejdii și poeziei4. 

Decorul „post-apocaliptic” și „decrepit” din
Stalker este presărat cu semnele unei civilizații
ecleziale dispărute: icoana cu Sf. Ioan Botezătorul,
citate din „Noul Testament” (Apocalipsa, Drumul
spre Emaus), monede ce închipuie prețul vânzării
lui Iisus de către Iuda, coroana de spini a
Mântuitorului etc. Omenirea, credea Tarkovski, a
rămas fără niciun ideal după ce „vechiul ideal”
(Biserica) „s-a prăbușit”. Numeroasele trimiteri la
problematica dostoievskiană pe aceeași temă nu
pot fi nici ele neglijate. Cel care, prin strădania sa
neobosită de a-i duce pe doritori în Zonă (“ca să-i
fericească”), nu face decât să „învieze” vechea
rânduială medievală (potrivăt căreia, precizează
cinicul Scriitor, „fiecare casă îl avea pe
Dumnezeu”), este Călăuza. Scriitorul îl numește
„debil mintal” (un fel de „nebun întru Hristos”,
adică un „idiot inutil”) pe cel care — umil — își
cere mereu scuze, spunându-i că nu îl va ierta. O
altă temă centrală din Stalker este însăși iertarea.
Sau neputința omului de a ierta. Mai exact: de a se
ierta. 

La urmă (dar deloc fără importanță), coloana
sonoră din Stalker, care este gândită ca un adevă-
rat „personaj dramatic”. Eduard Artemiev (autorul
muzicii la Solaris, Oglinda, Sclava iubirii, Piesă
neterminată pentru pianina mecanică, Siberiada,
Câteva zile din viața lui Oblomov, Rubedeniile)
prelucrează la synthesizer o veche temă populară
indiană ce devine principalul corespondent sonor
al așteptării, al drumului (cu drezina) spre Zonă, al
întoarcerii acasă. Parte din „bulgărele sonor” sunt
și fragmentele selectate din muzica clasică —
Ravel („Bolero”), Wagner („Tanhauser”),
Beethoven („Odă bucuriei”).  

Note:
1. În Nostalghia, filmul următor pe care îl va realiza în

1982 în Italia, Zona are un caracter precis: este (fără niciun
echivoc) o biserică în ruine. 

2. În Solaris și Călăuza (dar și în Oglinda sau
Sacrificiul) întâlnim „fantasticul credinței”, despre care
Nicolae Steinhardt scria (în Jurnalul fericirii) că „nu
amăgeşte şi nu duce pe alte tărâmuri ale iluziei”, că „nu e

simplă schimbare de decor” deoarece „nu tăgăduieşte real-
itatea, ci o transcende”. De fapt, nici nu e fantastic pentru
că „nu distrează mintea cu un alai (o comédie) de alte lumi
posibile tot neesenţiale, ci o solicită să se concentreze
asupra realităţii; care nu stupeface ştiinţa, ci transfigurează
lumea şi metanoizează eul”.

3. Andrei Tarkovski: “Indiferent dacă sunt bune sau
rele, filmele mele sunt, în ultimă analiză, despre un singur
lucru: manifestarea extremă a credinței în datoria morală și
lupta pentru aceasta. Mă interesează un erou care merge
până la capăt, fără să țină seama de nimic, pentru că numai
un asemenea om poate izbândi.” Este și crezul Larisei
Șepitko din ultimul său lungmetraj (tradus în română prin
Prețul vieții), distins cu “Ursul de Aur” la Berlin, în 1977.
Este, nu mai puțin, crezul monahului Nicolae Steinhardt,
căruia îi plăcea să spună că “lupta vieții” nu ţine seama de
împrejurări (care nu sunt decât „o scuză pentru rataţi”),
pentru că „Totul nu e să învingi, ci să lupţi până la capăt.
Capra d-lui Seguin, în nuvela lui Alphonse Daudet, a mân-
cat-o lupul, dar în zori, după ce ea luptase toată noaptea.
Asta-i singura noastră datorie sfântă: de ne este dat să
cădem, să fie în zori.”

4. La începutul anilor ’80, Alexandru Paleologu a pub-
licat o cronică neobișnuită la filmul lui Tarkovski, în revista
Cinema (2, 3, 4/ 1982). Textul apare, cu titlul “Călăuza sau
căutarea Graalului”, în volumul autorului Moștenirea
creștină a Europei (Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2003).  
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Cătălin Vatamanu, Educaţia la poporul ales, Cuvânt
înainte: Petre Semen, cuvinte pe coperta a IV-a: Petre
Semen, Ioan Chirilă, Mihai Valentin Vladimirescu,
Constantin Preda, Editura Doxologia, Iaşi, 2011, 544 p. 

În anii după 1989 nu numai în
România prefacerile sociale,
generate de o sumă de factori
(geo)politici-economici ş.a., au fost
multiple, cu efecte din cele mai
diverse. Unul dintre „efecte” ţine de
modul în care este privit procesul de
educaţie de către cei care ne conduc,
dar şi de către societate în general,
altele de raportarea la tradiţie,
credinţă/ cutume/ morală ş.a.. 

Bazată pe teza sa de doctorat, această carte a
părintelui Cătălin Vatamanu abordează un subiect
complex şi interesant din mai multe perspective. Fiind
doar o semnalare succintă, notăm, dincolo de
complexitatea abordării în sine a problematicii educaţiei
în vremurile dinainte și din preajma epocii lui Iisus,
subiect în genere rar şi relativ sumar/ neconcludent tratat
până acum de cei care au studiat Vechiul Testament, ne
spune autorul, ca orice text, dincolo de semnificaţia
religioasă, şi Biblia reflectă un anume tip de mentalitate,
creată şi prin educaţie şi prin normele morale/ sociale/
cutume ş.a. Înţelegând şi aceste aspecte (şi în contextul
situaţiei/ evenimentelor de atunci din Israel, iar autorul
extinde sub anumite aspecte aria de interes la Orientul
Apropiat, adică Egipt, Mesopotamia mai ales), putem să
ne apropiem mai bine de priceperea a ce a însemnat Biblia
pentru evreii de atunci, dar şi să avem o perspectivă mai
exactă asupra unor înţelesuri din Cartea Sfântă. Un alt
aspect de remarcat şi ca element de noutate la noi, este
abordarea educaţiei de atunci în perspectiva zilei de azi.

Pentru a înţelege mai bine maniera de abordare iată
structura cărţii (după Cuvînt înainte): Introducere, I.
Educaţie şi instruire în Orientul Apropiat (A. Educaţia şi
instruirea în Egiptul Antic, B. Educaţia şi instruirea în
Mesopotamia), II. Delimitări lingvistice privind actul
educaţiei în vocabularul ebraic, III. Pedagogia divină –
posibil arhetip al educaţiei. Fiul între Tatăl ceresc şi tatăl
pământesc (A. Delimitări lingvistice ale ebraicului בּא
(n.n. – tată), B. Pedagogia divină ca expresie a relaţiei
„tată” – „fiu”, IV. Cadrul instituţionalizat al educaţiei
vechi israelite (A. Etapele vârstei omului după cronologia
veterotestamentară, B. Educaţia în familie, C. Educaţia
religioasă şi rolul cultic al copilului la locurile sfinte, D.
Instruire şi educaţie în „şcoala” israelită), V. Educaţia
evreiască în şcolile primelor două secole ale erei noastre
şi implicaţiile ei asupra generaţiilor următoare (A.
Sistemul rabinic de educaţie, B. Principiile procesului de

popularizare a Torah, C. Sistemul de educaţie elementară
evreiască), VI. Valenţele educaţiei Vechiului Testament.
Paralelă între educaţia Vechiului Testament şi educaţia
contemporană (. Tradiţie şi modernitate în educaţie
religioasă, B. Paralelă între educaţie biblică şi cea
contemporană), şi, în final, Concluzii generale,
Bibliografie generală, Anexe.

Dincolo de elementele religioase sau care ţin de
lingvistică/ istorie ş.a., poate că cititorii care vor lectura
aceste pagini vor reflecta, în afară de felul în care se făcea
educația atunci, înțelegând poate mai bine epoca, şi
asupra modului în care educaţia copiilor noştri, sub valul
aşa ziselor reforme/ schimbări/ copierii mai degrabă
inadecvate societăţii noastre a unor „modele”/ norme
străine a devenit din ce în ce mai precară. Iar rezultatul se
vede sub cele mai variate aspecte, de la felul în care
funcţionează mijloacele de coerciţie/ manipulare la
reacţiile societăţii la diverşi factori economici/ ideologici/
politic, la diverse constrângeri care acţionează asupra
felului nostru de a fi/ convingerilor/ credinţei etc. 

Iulian Pruteanu-Isăcescu, Bojdeuca Ion Creangă.
Din istoria primului muzeu literar din România, prefață
de Mircea Coloșenco, 104 p.; Muzeul Vasile Pogor, 120
p.; Muzeul Constantin Negruzzi. Din istoria conacului
Negruzzi de la Hermeziu, 116 p., Editura Muzeelor
Literare, Iaşi, 2019, 

Pagini semnificative din istoria
României, a culturii și literaturii țării
s-au scris pe meleagurile Moldovei,
ale orașului nostru. Aici au trăit și au
scris autori de referință, au apărut
reviste importante, și așa se face că în
Iași (și în alte localități apropiate)
înaintașii ne-au lăsat, printre multele
moșteniri, muzeele literare. Azi, când
scriitori importanți, „dispar” din

manuale” și noile generații de „dascăli” nu le mai
„recomandă” copiilor, e bine că mai putem vizita muzeele
acestea, despre care s-au mai scris volume, e drept
(amintesc, pentru că discutăm despre această temă, despre
unul semnat de Constantin Parascan, semnalat și în
rubrica aceasta, și citat și de autorul acestor cărți, anume
Acasă la Ion Creangă. Humuleşti – Neamţ şi Ţicău – Iaşi,
Editura Panfilius, Iaşi, 2008), dar acum au parte de o
binevenită „serie” cu caracter monografic. 

Acum semnalăm primele trei cărți din această serie,
semnate Iulian Pruteanu-Isăcescu, dedicate Bojdeucii –
primul muzeu literar din țară, din 1918, după ce a fost
restaurat –, muzeelor „Vasile Pogor”, „Constantin
Negruzzi (de la Hermeziu).

În fiecare dintre acestea, care pot fi privite și ca o
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lectură instructivă dar și ca „instrumente de lucru” pentru
cei interesați, autorul pleacă la drum cu prezentarea
personajului avut în vedere (respectiv Ion Creangă, Vasile
Pogor, Constantin Negruzzi), familiei din care provine și
a unor aspecte din viața și activitatea acestuia, apoi, în a
doua parte a cărților, referindu-se la casele-muzeu. În felul
acesta cititorul, fie și neavizat, își poate crea o imagine
atât asupra muzeului în sine (cum s-a ajuns să aibă acest
statut, evoluția în timp, cu diverse informații/ detalii,
uneori însoțite și de ilustrații), cât și a omului/ scriitorului
căruia i-a aparținut casa respectivă. 

Semnalăm aceste prime trei cărți despre trei case
muzeu care au aparținut/ în care au trăit trei nume de
rezonanță ale culturii române, dintr-o serie pe care o
considerăm binevenită, pe scurt, în tonul rubricii, și ca o
invitație la lectură, remarcând documentarea, ilustrațiile
de epocă, modalitatea relativ concisă dar explicită în care
le-a construit Iulian Pruteanu-Isăcescu. Și, desigur,
așteptăm și alte cărți ale seriei.

Tiberiu Roşu, Biserica Banu de la origini până în
prezent, cuvânt înainte de Răzvan Teodorescu, postfaţă:
Aurel Florin Ţurcanu, cuvinte pe coperta a IV-a: Răzvan
Teodorescu, Aurel Florin Ţurcanu, Editura Filocalia,
Roman, 2014, 160 p.

Tiberiu Roşu şi-a propus un
demers meritoriu, acela de a oferi o
„carte de vizită” Bisericii Banu.
Construită iniţial din lemn de boierul
Savin Zmucilă (cunoscut şi ca
Smucilă Banu, om de seamă în
epocă, amintit şi de Ion Neculce în
Letopiseţul Ţării Moldovei), la 1705,
pe fosta Uliţă Sârbească, măcinată de
foc (autorul aminteşte ipotezele
legate de incendiu), a fost reconstruită în spirit baroc din
piatră la 1800, „de un anume Leopold”, sub îndrumarea
mitropolitului cărturar Iacob Stamati, supranumit
„Pestalozzi al românilor”.

Având în prim plan Biserica Banu şi felul în care a
străbătut aceasta epocile, aspectele semnificative ale
existenţei acesteia, ctitori, slujitori, închinătorii („Breasla
calicilor din Iaşi), evenimente, personalităţi ale căror
nume s-au legat de aceasta, în acest studiu cu caracter
monografic romaşcanul Tiberiu Roşu se opreşte şi asupra
altor aspecte care, în viziunea sa, contribuie la conturarea
unei imagini cât mai complete a imaginii peste epoci a
lăcaşului de cult şi a comunităţii căreia îi aparţine. Astfel,
structura cărţii (după Cuvântul înainte al lui Răzvan
Tedorescu, şi Introducere) este: I. Vechiul Iaşi de-a lungul
timpului, II. Strada Lăpuşneanu şi Breasla Calicilor –
închinători ai Sfintei Biserici, III. Biserica Banu de la
origini până la căderea Cortinei de Fier, IV. Biserica Banu

după 1990 şi până la restaurarea ei, şi, în final, Concluzii,
Postfaţă, Anexe (cu reproduceri fotografice interesante),
Bibliografie.

Un volum îngrijit realizat (şi) tipografic, o „carte de
vizită” scrisă cu osârdie, singura, până acum, lucrare cu
caracter monografic despre Biserica Banu, şi, nu în
ultimul rând, o lectură interesantă.

Daniela Andronache, Cireşe în pârg, prefaţă: Diana
Dobriţa Bîlea, cuvânt de închidere: Mihaela Cristescu,
cuvânt pe coperta a IV-a: M. Chelaru, Editura Timpul,
Iaşi, 2020, 80 p.

În aprilie 2016 semnalam, tot în
această rubrică, o carte a Danielei
Adronache, Reconfigurations of
racial identity: Racism in Richard’s
Wright work (bazată pe teza sa de
doctorat), apărută la aceeaşi editură
ieşeană, despre o temă deloc nouă
dar care în ultima vreme, şi pe
fundalul pandemiei dar şi al unor
frământări sociale/ politice

complexe, a căpătat, din nefericire, „valenţe” noi. De
altfel, în revista „Poezia”, autoarea prezintă în ultima
vreme număr de număr eseuri pe tema poeziei de limbă
engleză veche și contemporană.

Însă Cireşe în pârg este un volum de debut în poezie
al Danielei Andronache. Fără a miza neapărat pe ideea că
„apăsarea” pe metaforă/ expresii poetice va da mai multă
„greutate” scriiturii sale, ori mesajului său, dar nicidecum
eludându-le, ci folosindu-le după propria cumpănire,
autoarea abordează teme ca dragostea, viaţa, condiţia
umană, eroii neamului, strămoşii, curgerea timpului, locul
omului în univers şi legătura cu acesta şi cu natura. Pe de
altă parte, autoarea se referă și la tradiţii, literatura noastră
populară (de pildă în Dincolo de cuvinte), credinţă (sunt
de mai multe ori, şi evident, şi subtil, în subtext, şi ecouri
biblice în acest volum, dar și din felul în care, în viața
cotidiană, oamenii se raportează la divin), rugăciune,
linişte şi legătura cu veşnicia. Este o carte densă tematic,
care relevă o autoare căutându-şi o cale a sa pe tărâmul
poeziei încă păşind între meditaţie, reverie, sentimental şi
cerebral.

Un debut în poezie care ne îndrituieşte să avem
aşteptări de la Daniela Andronache, o autoare care crede
şi în „magia cuvintelor”, în dragoste, în viaţă, în „bucuria/
de a fi pur şi simplu”. 

Încheiem, nu înainte de a remarca că la această carte
au conlucrat trei colaboratoare, pe varii paliere, ale
revistei „Poezia” (autoarea, Diana Dobriţa Bîlea şi
Mihaela Cristescu), cu poemul Aproapelui meu: „să-ţi
şteargă vântul/ ploaia din privire,/ să te ia sub paza lui/ un
curcubeu,/ să-ţi ţeasă straie/ de lumină colorată,/ să fii
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frumos şi vesel,/ încât să străluceşti/ cum numai Iisus pe
muntele Taborului/ a mai făcut cândva”.

Mihai Caba, Despre Iași, cu iubire, Editura Sedcom
Libris, Iași, 2020, 410 p.

Mihai Caba este „pășcănean prin
naștere și lespezean prin obârșie”, dar
și, nu numai pentru că absolvit
studiile liceale la Liceul „Costache
Negruzzi”, facultatea și apoi a lucrat
în orașul nostru, „trăitor de Iași” și
„participant activ la viața culturală a
Cetății”, cum se definește. Textele
reunite în această carte au apărut în
diverse publicații în decursul unui
deceniu (2011-2020). 

În volumul (deschis de un cuvânt al lui Mihai Batog-
Bujeniță, Eterna iubire, și un altul din partea autorului),
textele sunt așezate în secțiunile: Momente și monumente
ieșene, Personalități și întâmplări ieșene, Portret de
autor. Este o carte compozită, care cuprinde texte de
diverse tipuri, în care autorul vorbește despre varii
subiecte, așa cum le-a perceput, căutând mai degrabă să
spună „povestea”, în „linii mari”, preocupat însă și de
documentare, de la evocarea unor personaje ale istoriei/
culturii noastre (Ștefan cel Mare, Cuza, Kogălniceanu
ș.a.) la altele contemporane/ apropiate în timp de noi
(Ștefan Procopiu, Petre Paul Dumitriu, Vlad Vasiliu,
Constantin Ostap, Mandache Leocov ș.a.), texte
ocazionate de aniversări/ evenimente de diverse feluri, de
la lansări de carte la aspecte care țin de istoricul Uzinei
Electrice din Iași, la care a lucrat Mihai Caba, ori de la
Palatul Culturii la „Convorbiri literare” sau Castanul de la
Vișan – legat de Unire, de un poem al lui Alecsandri... În
ultima secțiune „portretul de autor” este schițat printr-o
serie de texte scrise cu ocazia lansării unor cărți ale lui
Mihai Caba (semnate de Mihai Batog-Bujeniță, Romel
Moga, Martha Eșanu, Florentin Adrian Maftei, Nicolae
Busuioc), dar și printr-o convorbire a acestuia cu
Gheorghe A. Stroia.

Așadar, o carte scrisă timp de un deceniu, din dragoste
pentru orașul Iași, într-o manieră accesibilă pentru
categorii largi de cititori, pe care o semnalăm în această
rubrică din revista pe care autorul o consideră, între altele,
și „mărțișorul literar românesc”.

Constantin Partene, Destinul, cuvinte pe coperta a
IV-a: Constantin Asăvoaiei, Ion Gheorghe Pricop, Mihai
Cojocaru, Editura Alfa, Iași, 2018, 156 p.; Românii de ieri
și de azi, poezii, Editura Pim, Iași, 2018, 132 p.

În Argumentul său de la începutul volumului Românii
de ieri și de azi, autorul, deși vorbește numai de această
carte, definește, în linii mari, felul în care le-a abordat pe

ambele. Adică: reflectă „nivelul
trăirilor lăuntrice” ale sale,
„capacitatea de analiză a tot ce
reprezintă societatea umană, cu
precădere cea românească” (cum
spune și într-un text din Românii de
ieri și de azi, „Gândind la viitor sunt
mereu damnat/ La-ntoarcere-n trecut
spre analize” – Privind spre trecut).
Metodele de transpunere, pentru

trăirile/ gândurile/ reflecțiile sale versificate sunt diverse.
În acest context privind, textele din Românii de ieri și de
azi sunt așezate în secțiunile: Privind spre trecut, Natură,
La români, Satul, În familie, Nostalgie, fobie și oroare,
Diverse. Este ca un fel de „poveste” versificată a felului în
care vede autorul românii, viața/ istoria noastră, cu
maziliri, omoruri, trădări, „Ardealul daco-român”, Ștefan
Vodă, independența și costul ei, cum plecau românii la
război lăsând familia acasă, vecinii care rup din trupul
țării („a doua mamă”), părinți, credință, natură, decembrie
1989 și speranțele parte împlinite, parte nu, în „regimul
cică democrat”, cu „parlamentul mamut”, sau aleșii, „cu
practici oculte” (unii agramați, alții rău intenționați
parcă), care fac greșeli de tot felul și nu recunosc „prostia
ce-au făcut”, sfidând alegătorii ș.a.. Este, așadar, ca o re-
povestire versificată, în texte rimate, a gândurilor despre
lumea/ despre țara pe care o iubește și în care trăiește,
aidoma oricărui cetățean „obișnuit”.

Cam în aceeași gamă e scris și Destinul, dar vizând un
interval temporal mai restrâns, până prin anii 60 ai
secolului trecut, textele fiind grupate în secțiunile:
Destinul, Abuzuri, Lumea satului, Imprudențe, Întâmplări
cu tâlc. În Destinul textele urmăresc o scurtă perioadă din
viața Ghiță Burleanu, un veteran care se întoarce din
război pentru a fi ucis de amantul soției. În Abuzuri citim
despre anii comunismului, cu „exproprieri” forțate,
„echipele” de „lămuritori” (a se citi bătăuși) ale
comuniștilor din anii în care s-a făcut așa-zisa
colectivizare prin intimidări, abuzuri, crime ș.a. Apoi
citim despre diverse de întâmplări din lumea satului, felul
de a fi al oamenilor, problemele lor din acea vreme ș.a.

Sunt pagini în care autorul vorbește într-un limbaj
care îi e „la îndemână”, nesofisticat, preocupat mai curând
de ce vrea să spună, de mesajul pe care vrea să îl transmită
decât de a scrie poezie, „în ton” cu temele abordate și,
probabil, cu scopul propus – de a vorbi ce are pe suflet
despre cum vede o lume pe care o cunoaște, din care face
parte. (De altfel, a mai publicat și volume de etnografie și
folclor, Istoria târgului Drânceni și a comunei.)

Așadar, e un fel de povesti, povestindu-se pe sine, în
gânduri versificate sau în proză, poate nu doar pentru cei
din „lumea sa”, și așa am și privit aceste pagini.

Marius CHELARU
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Poetul vrîncean Adrian Matei adună circa cinci
sute de poeme în sumarul primelor sale volume,
Mugur şi floare şi Fiul anotimpurilor, apărute,
succesiv, în 2020 şi 2021, la Editura Salonul Literar
Vrancea; deşi sînt livrate cititorului (aproape) „la
pachet”, între cele două cărţi sînt cîteva diferenţe
sensibile, marcînd primul lucru de luat în seamă,
anume, intenţia de esenţializare a expresiei lirice,
renunţarea la texte „de balast” și concentrarea pe
temele şi motivele dominante pe care poetul le
abordează din perspective despărţite nu doar de
nuanţe. Astfel, în Mugur şi floare, tema-pivot se
circumscrie erosului, în multiple ipostaze, care îşi
asociază, de la început, ceea ce aş numi poezia
naturii, urmînd fluxul anotimpurilor, în decoruri,
deopotrivă, bucolice şi aspre pentru că, iată, vara e a
florilor cu „miresme-amestecate“, trandafirii, bujorul
şi calele lăsîndu-se „bucurate” de soa rele blînd al
dimineţii, dar și a unei arderi apocaliptice, într-un
peisaj cu accente expresioniste (“Arid şi încins e
pămîntul,/ Văzduhul e plin doar de soare,/ Secat e de
apă şi puţul,/ În zare nici urmă de boare./ Porumbul
pocneşte în teacă,/ Pădurile-şi leapădă frunza,/
Cîmpia întreagă e seacă,/ Din holde-a rămas numai
spuza./ Prin arcuri de foc nu-i mişcare,/ Nici urmă de
zbor în albastru,/ Doar Fete Morgane-n cătare/ Se
mişcă în dansul măiastru./ Și arde-n cuptor toată ţara/
Sub raze de foc cam haine,/ Stăpînă pe noi este vara,/
Ca ieri, ca şi azi, ca şi mîine” – Stăpînă peste noi este
vara), toamna e a „bucatelor în pîrguială”, dar şi a
ciocîrliilor iz gonite, iarna, deşi pare de ilustrată, ca în
Să ne rugăm să fie bi ne!, e şi a „gerului ne-ndurător”,
în frică de crivăţ şi tihna focului din sobă: aici
redescoperă fiinţa spaţiul identitar al copilăriei, în
veghea mamei care îşi spune rugăciunea „şi ne pupă
cald pe frunte”, în casa veche dintr-un colţ de
Bărăgan: „Sat iubit de Fănuş Neagu,/ Dintre margini
de hotare,/ Buzău-ţi sărută pragu’,/ Cu a apei lui
vîltoare./ Porţi în nume măreţia/ Turcului cu iatagan/
Grîul îţi e avuţia/ În ăst colţ de Bărăgan./ Leagăn sfînt
ai mamei mele,/ Aşezat în cot de ape,/ Porţi adînc
amintiri grele/ Ce în ele doru-ncape./ Pod de aur,

peste vremuri,/ Printre lanuri, spre movi lă,/ Tu eşti
îngerul ce tremuri/ cu-a părinţilor feştilă” (Ibrianu)
Fixînd tema dominantă, erosul e serafic, candid, al
cîntărilor amorului din gazelurile de altădată, într-un
scenariu, adesea, trubaduresc, cu un prinţ cîntîndu-şi
dragostea la liră, ca în Extaz sau în atmosfera unui
erotism lasciv, provocator, al unei seri orientale (Cum
desenez refuzul?), dar şi în mrejele atracţiei fatale,
aproape malefice (Amurg) ori în iconizarea chipului
iubitei, în adorarea sa: sirenă, chip gingaş de
fetişcană, zînă, virgină, înger, sărutul dimineţii –
aceasta este femeia lui Adrian Matei, de la ca re poetul
aşteaptă, resemnat, mărul dat de şarpe, al păcatului
originar, mereu repetat: “Printre valurile vieţii apărut-
ai tu, sirenă,/ Chip gingaş de fetişcană, dulce, virgină,
eternă,/ Te iubesc cu nepăsare, nu mi-e frică ce va
zice/ Lumea cu-ale ei cuvinte, chiar de-ar vrea visul
să-mi strice./ Eşti un înger fără aripi pră buşit peste-a
mea fire,/ Izgonit de zei din ceruri spre-a mă umple
de iubire,/ Eşti sărutul dimineţii dat de rouă către
floare,/ Eşti amurgul ce ucide ziua spre apus de
soare./ Tremurînd îți mîngîi trupul, adierea ta mă-
mbată,/ Posedat de-a ta plăcere ţi-am căzut în mreje,
fată,/ Te primesc ca pe-o zeiţă, mă-nchin la a ta
icoană,/ Din a inimii corolă îţi împletesc o coroană./
Te aştept mereu în noapte să îţi sting arzînde focuri,/
Să gust din nespuse fapte, să îmi fii mereu alături,/
Mi-am schimbat pe veci ideea că păcatu-i legendar,/
Adu-mi mărul dat de şarpe, voi muşca din fructu-i
iar” (Valurile vieţii).

Frapantă în cartea lui Adrian Matei este
încercarea de a reîncărca forme lirice din
paradigmele secolului XIX, rondelul, sonetul,
gazelul; specii uitate, cu excepţia sonetului care, în
poezia noastră de azi, are o surprinzătoare resu recţie,
recuperate, iată, în Rondelul gîzei, de exemplu sau în
Sonetul dimineţii de primăvară și, în aceeaşi logică a
reinventării poeziei de altădată, într-o subtilă
polemică avînd drept ţintă formele (post)mo-
dernismului, regăsim, în Mugur si floare, cadenţe
eminesciene (Plutind spre infinit, Viața-i crudă şi
nedreaptă – Glossă) şi poeme cu adresă directă (Cine
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este Eminescu?, Scrisoare către Veronica), dar şi
cîteva „mitologicale” (Cronos, Zbor curmat, Soarele
şi luna); acestor forme lirice li se adaugă poeme de
atitudine, avînd asperităţile stilistice ale sarcasmului,
imprecaţiei, somaţiei, satirei, protestului şi
pamfletului, dezvoltînd, pe o cale firească,
sentimentul patriotic, chemarea diasporei acasă
pentru a cură ţa o ţară stăpînită de minciună şi de
ciocoi înfometaţi veniţi de aiurea, în frică şi
manipulare, invocînd eroismul de altădată şi
rezistenţa ideii de a fi un om liber (Protest, Manifest,
Românescul crez nu moare!, Minciună, Veniţi,
români, acasă!, Prea nefiresc, Curaj, Valuri de
minciună, Nu ne trataţi cu aroganță!, Nu băgaţi în
seamă imbecilii!, Gămălii în vîrf de ace etc.), poeme
ale sentimen tului patriotic (Soldatul de la Mărăseşti,
Moartea Brâncovenilor, Tăcere răscolită etc.); în
sfîrşit, sumarul acestei cărţi e parazi tat de cîteva
titluri, între care şi un banc versificat din seria
„Bulă”, la care autorul a şi renunţat, cum se va vedea,
în următoa rea sa carte.

Fiul anotimpurilor e un volum cu o expresie lirică
evident esenţializată, Adrian Matei scriind o poezie
de bună calitate din ceea ce oamenii de odinioară
numeau coincidentia oppositorum: „Ce grea mi-e
frunza, ce stingheră,/ Ce gol mi-e ramul, ce lacună,/
Unde e floarea cea nebună?/ Ce grea mi-e frunza
prizonieră.../ Ce alb e totul, eu sunt negru,/ Ce crud e
verde fără poamă,/ Sunt singurul fără de coamă?/ Ce
alb e totul, ce alegru.../ Ce gol mi-e ramul, ce lacună,/
Ce crud e verde fără poamă,/ Sunt singurul fără de
coamă,/ Unde e floarea cea nebună?” (Copacul fără
rod); chiar şi erosul este o întîlnire a îngerilor
antagonici. Sînt, aici, poeme remarcabile despre timp
şi temporalitate, în orizontul dicotomiei eminesciene
dintre timp şi vreme (Timpul meu), iar sentimentul
erotic, rămas temă dominantă şi în această a doua
carte, nu mai este al odei şi adoraţiei; iubita e, acum,
„un trup de înger demonic” ori o fantasmă fără formă
(Iubirea ca o fiară, Îndepărtare), iar iubirea e “un
blestem purtat de suflet”. Sînt şi în Fiul
anotimpurilor poeme în felul Epigonilor lui
Eminescu (Unde e mîndria voastră?. Nu vă iert!,
Invidia proştilor) sau al Pastelurilor lui Vasile
Alecsandri (Noapte de poveste), sonete, rondelu ri şi
gazeluri, (auto)definind demersul liric în chip cu totul
re marcabil în Lăcaşul versului: „Lăcaşul unui vers ce
cîntă este în sufletul ce plînge,/ Adulmecînd încet
iubirea ce focul inimii îl stinge,/ Prin rime dulci curg

sentimente ivite într-un colţ de sea ră./ Fecioară
dezgolită-n simţuri, cu-albastre flori ţi-acoperi nu -
dul,/ Dorinţă răzvrătită-n minte, plăcere ce-ţi
cuprinde crudul,/ Ascunsă-n trupul de virgină ceri
sacrificiu din iubire,/ Să fac din tine o femeie, să te
sanctific prin jertfire./ Să îţi ating tot ne atinsul, să-ţi
simt, fără de simţ, savoarea,/ Să te pătrund adînc, în
şoapte, s-aud cum sună depărtarea,/ Să fii stîngace în
mişcare şi chiar naivă, pe alocuri,/ Să îmi transformi
visele-n fapte, să rîzi, să plîngi, să-mi fii alături./
Dorinţa mă afundă-n tine, pofta atinge paroxismul,/
Privindu-ţi trupul cum vibrează, mi se deşteap tă
altruismul/ Și te provoc s-atingi fiorul ce dragostea o
schimbă-n geamăt,/ Unindu-ne-ntr-un singur suflet
ce poart-al lacrimilor freamăt./ Adulmecînd încet
iubirea, ce focul inimii îl stinge,/ Lă caşul unui vers ce
cîntă este în sufletul ce plînge...”; acesta e miezul
poeziei lui Adrian Matei care caută, şi în al doilea său
vo lum, spaţiul identitar, cu figura tutelară a mamei
(Dor de copilărie, Mama, Iarna la Mărtineşti): între
aceste poeme, antologic rămîne Frămîntările
văcarului: „Copilaşii iar cer pîine, bordeiaşul se
destramă,/ Curge ploaia şi durerea peste sărăcita-i
coamă,/ Tu sea se desface-n noapte din răsufluri
îngheţate,/ Frigul arde cu putere, aburul din pături
scoate./ Un prunc suge de la ţîțe fără nici un fel de
sfadă,/ O bundă îi dă căldură, învelit de lîna-i caldă,/
Fraţii dorm ca-ntr-un ciorchine, înglodaţi unul într-
altul,/ Burcea îşi îndeasă cuşma, atingînd în marne
patul./ Şapte suflete se-ndeamnă să adoarmă-n ceas
de seară,/ Obosiţi, sub lumînarea ce se scutură din
ceară,/ Văcarul îşi uită oful şi priveşte pe sub frunte,/
Îi dorm plozii şi nevasta sub ferestrele mărunte./ E
prea frig, viaţa-i amară, primăvara e prea rece,/ Se
întreabă care-i rostul, de ce greul nu mai trece,/
Aşteaptă să plece bruma, să ia vacile-n cireadă,/ Să le
ducă în verdeaţă, lapte să îi dea grămadă./ Un văcar
pe nume Burcea, un ţăran fără de carte,/ Mi-a hrănit
copilăria, şi cu pilde, şi cu lapte”.

Adrian Matei are un pronunţat simţ (auto)critic şi
e un sensibil observator al (i)realităţii ime diate pe
care o supune unei operaţii fără anestezie, în lipsa ei
de patriotism şi solidaritate, în prigonirea limbii și în
ignorarea unui trecut glorios. Adrian Matei intră în
lumea literaturii prin uşa din faţă; vom mai auzi de el,
nu mă îndoiesc.



Horia Zilieru, Exodul cuielor însângerate
(colecția Atrium), Editura Junimea, Iași, 2017, 76 p.
Prefață semnată de Ioan Holban.

Arhitect al unor gesturi ample, de
mare profunzime intelectuală, într-o
exprimare expresionistă, în imadiata
vecinătate a magistrului Ion Barbu,
căruia poetul îi dedică această harpă
răsfirată pantheonul de ucenicul
stihurgros, ploconire! Horia Zilieru
se crucifică întru christică răstignire
prin acest adevărat exod al cuielor

însângerate, ca într-o probă de fachirism princiar, un
fel de altfel de joc secund din imediata vecinătate a
unui cifru-incifrat prin increație, așa cum chiar el
spune. Scenariul de jertfă christică îi conturează crezul
liric, un univers meta-poetic care se adresează, în
primul rând mitologieii, reale sau a unei mitologii
inventate, pentru că de multe ori aceasta este o
mitologie proprie, dar fără a aboli apropierea de realul
poetic. Un adevărat ritual al gesticulației ample,
apropiată, prin multe locuri de teatralitate, ceea ce
accentuează dramatismul interior al poemelor, și de
sacerdoțiu, cuprinse în înțelesuri ascunse, codificate,
cu un cifru destul de greu de pătruns (în umbra unor
cuvinte/ expresii rare, adeseori căutate și de foarte
multe orininventate) protejate de cuiele însângerate.
Priviți balanțe, talgere mute/ ca sfetnic drept și martor
fiecare/ veghind prin verb volută cu volută/ ridică
ruguri semne dezlegate/ și cele trei pedepse eleate/
greșeala o amână ani o sută! Greșeala amânată ani o
sută este de fapt acel har al împlinirii prin vers. Amplul
poem dramatic Orpheon, compus din mai multe
cânturi, este scris atunci când zidurile plâng, trăind
liric atunci când norii târăsc sigiliul marelui eros în
sunet de clopote oarbe. La Horia Zilieru, în general, și
în acst poem Orpheon, în mod cu totul special,
metaforele devin personaje în acest război al
gândurilor, al trăirilor și al conceptului metafizic.
Bătrânii astrologi, chiromanții găsesc ritmul
sintagmelor cerești așteptând la porțile templului,
măturătorul să construiască, prin lovire, ogiva turlei
prin hăituita boltă, muzeul de ceară în care Orpheon va
rosti stihuri din Cântarea Cântărilor. Să nu slăbim a
Zeului lucrare ne avertizează poetul, pentru că gemând
heliotropica țărână/ ca într-o gamă polul nord dispare
știind că ființele sunt după moarte judecate. Dialogul
neconvențional, polifonic, cu o retorică specială, care
poartă amprenta unicității de exprimare a poetului
Horia Zilieru aflat alături de Epithalania în zodia

frigului și a singurătății în mantie de ceară, se
săvârșește în mistica boală a cerului invocând dorința
durerii îndrăgostite. Acest poem scenic Orpheon sau
muzeul de ceară este încărcat de accente muzicale,
poetul situându-se într-un amvon, de unde, cu o
retorică specială, clamează un colind, ca astrologul/ în
gândul sterp simt golul cât toiagul izbit în marea roșie.
Horia Zilieru a plasat, în diverse locuri, spune în
prefața sa, Ioan Holban, tot felul de chei pentru cifrul
poeziei sale din Exodul cuielor însângerate; una dintre
acestea, poate cea mai importanță, se află în
întrebarea unuia dintre personajele teatrului liric, Un-
Amun, cerl mântuit de miseriile temătorului trup; mai
port prin rugi versetele talmude/ întoarce matca nouă
la sorginte/ cu vlăguitul melor din morminte. În semnul
interogației, ascuns și el, se găsește miezul poeziei
înalte a lui Horia Zilieru care, cu fiecare carte, caută
neistovit calea magică din întoarcere la sorginte, în
matcă, în illo tempore. Cu siguranță că Horia Zilieru
este unul dintre poeții de excepție din litaratura română
contemporană, care știe să slujească și să devină sclav
cuvântului, gândului poetic și trăirii profunde
surghiunindu-se prin aceste cuie însângerate. Poet
profund religios el se jertfește întru frumusețea ideii de
poezie ca un adevărat martir al metaforei codificate.
Magneții mută noaptea idolatră/ vitalii arderi
pilotează-n piatră/ rah/ rumoarea tâmplei aburește
cripte/ teea/ ofirul sângelui să mi-l decripte/ a sew
vărsa adânc plinind potirul/ spontanul flux refluxul gol
delirul/ tu fluxul ești/ rah/ înjinduiond divinul/ să ia
măsura pietrei unghiulare/ teea/ și la extaza geniului
aminul/ rah/ în piatra arsă cerul liber are/ un loc
femeii ca înaripare. Am citat câteva dintre versetele
acestui amplu cânt dramatic, ca o invitație la lectura
cărții Exodul cuielor însângerate, carte apărută în 2017
la Editura Junimea din Iași, semnată de unul dintre cel
mai mari poeți contemporani, Horia Zilieru.

Marinel Gâlcă, Surâsul magnoliei, Editura
Timpul, Iași, 2021, 358 p. Prefață de Emilian Marcu.

Există mai multe tehnici folosite de prozatori
pentru a scrie proză, și mai ales
roman. Printre aceste metode cel mai
adesea se folosește aceea a găsirii
unei/ unor povești care să trezească
interesul cititorului și să contureze
imaginile necesare de narare. 

Marinel Gâlcă este unul dintre
romancierii care știu să-și contureze
spațiul de desfășurare, și să aducă în
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prim plan relația dintre un bărbat și mai multe femei,
pentru a putea să descopere forma ideală de mani-
festare și mai ales de a descoperi calea spre adevăr și
iubire. Arhitectul Ștefan Palade un profe-sionist
desăvârșit, cel care, prin stădania dar și prin talentul lui
reușește să devină un nume important în această
profesie, încear-că, prin tatonare, să-și proiecteze cât
mai bine propria, viață, propria dragoste. Surâsul
magnoliei, cum se denumește acest roman, roman de
actualitate, o actuali-tate nu totdeauna confortabilă,
debutează cu o experiență a lui Ștefan Palade alături de
o tânără avocată, Sonia, personaj feminin, care
episodic, va mai fi prezentă în paginile cărții într-o altă
relație. Relația lor este una episodică și care nu se
bazează pe o iubire adevărată, ci doar pe dorințe pur
carnale. Eterna îndoială față de o iubire imposibil de
mărturisit, pentru că de fapt ea nici nu există, cu toată
dorința femeii de a afla dacă este iubită sau nu, este
descrisă aproape în detaliu de Marinel Gâlcă. Autorul
se străduiește, și reușește să demonstreze că intuiția
feminină este imbatabilă și oricât ar fi susținut, Ștefan,
formal, desigur, contrariul, nu reușește să o convingă
că ar iubi-o cu adevărat. Romanul lui Marinel Gâlcă s-
ar putea poziționa în categoria romanelor cu de toate:
social, psihologic, sentimental, de dra-goste adevărată
sau mimată, de voință, de dăruire, de pasiune, până la
sacrificiu, de atașament și de luptă, prin credință față
de iubirea adevărată. Toate amintirile au drept țel
evidențierea comportamentului uman în stări deosebite
și în împrejurări speciale, dar mai ales cele la limită (
vezi cazul avocatului Alexandru Necșulescu, personaj
care devine victimă a unei răzbunări sau a unor
răzbunări în care demnitatea lui profe-sională este
distrusă). Destăinuirile par a fi latura forte ale acestui
roman, Surâsul magnoliei. Prin aceste destăinuiri
autorul reușește să proiecteze între eșafodajul acestui
roman și povestirile care se înșiruie, pagină cu pagină,
ca într-o aventură din O mie și una de nopți, el
devenind, în fond, adevărata Seherezadă, cea care
deapănă, din povești un fir al Ariadnei. Din fiecare
asemenea relatare/poveste, se poate detașa, mai ales
grotescul unor personaje și a rolului nefast al acestora
în comportamentul uman în relația cu cei din jur.
Aceste povestiri, unele detaliate, altele limitate doar la
statutul de banc, conturează o societate contemporană
bulversată, o societate în care râsul, tonic și sănătos,
pare interzis, iar atunci când acesta se aude, fie și din
întâmplare, autorul concluzionează: Haz de necaz.
Paginile despre lupta ce se duce între speranță și
realitate în sufletul bulversat al arhitectului Ștefan
Palade, dovedesc talent și multă intuiție din partea

autorului, reușind să construiască un personaj exrem de
complex, un personaj pasional și pasionat, iar pasiunea
lui are multă luciditate prin tot ce face. Spiritul de
luciditate, joacă, în acest roman, Surâsul magnoliei, un
rol foarte important. Se merge, în multe pagini, până la
descrieri în detaliu a interioarelor pe unde își duce
existența personajul, Ștefan Palade, la descrierea
despre culorile hainelor, a rujurilor, a elementelor din
dota-rea feminină, a florilor și a altor elemente, dar și
cele ale exterioarelor, demne de un bun arhitect,
adeseori baroc, cel care are șansa de a vedea lucrurile
în plan de derulare tridimensională, așa cum numai un
arhitect de excepție poate vedea. Cu un sentiment al
detaliului foarte dezvoltat, autorul reușește să facă o
corectă radiografie a unei societăți compusă și din
personaje precum: Gogosarul, Pufulete, Tarciuc,
Isabela Arvinte etc. dar și al unor edili, depășiți de
stările primare printr-un comportament toxic. Fie că
este vorba Hulpescu ( primarul ce dă dovadă de o
lăcomie feroce dar și de un comportament greu de găsit
altul ca el, ca și celelalte personaje pe care le-am
menționat, alături de altele, foarte expresiv conturate,
cum ar fi Covrig, sunt personaje care conturează o
lume a mojiciei, o lume pe care autorul o surprinde cu
multă măiestrie, demonstrând că știe foarte bine să-și
susțină demersul. În această lume, arhitectul Ștefan
Palade, încearcă să-și păstreze curățenia morală și să-și
urmărească traiectoria spre puritatea sentimentelor de
dragoste față de Ștefania. În paginile romanului se pot
descoperi și multe constatări și trimiteri la autori
celebri, constatări despre arhitectură și despre arhitecți
celebri care au devenit model pentru Ștefan. Despre
arhitectură spune că nu este numai despre frumosul
estetic ci și despre frumosul funcțional, iar slujitorul
acestei științe, devotat, arhitectul, omul care-i este
dedicat până la sacrificiu, este cel care are puterea
interioară să fasoneze legende în proiecte care vor
dăinui peste timp. Și exemplul cel mai bun, care
susține această formulare, rămâne proiectul muzeului
din Pașcani ce a fost dorit a fi o construcție unicat, de
mare modernitate, devenind astfel o adevărată
emblemă a orașului, Ștefan Palade fiind considerat
drept un Meșter Manole modern, care știe să îmbine
modernul cu tradiționalul, frumosul cu utilul și să dea
viață proiectelor sale cu un acut spirit de avangardă.
Apariția Isabelei Arvinte (fiica unui îmbogățit al
timpului, cel care l-a angajat pe Ștefan să-i proiecteze
o pensiune undeva în Bucovina), îi bulversează
întreaga existență. Dominată de instincte primare,
amestecând sentimentul de iubire cu cu pasiunea ei
bonlăvicioasă, până la patimă și apoi la răzbunare, îi

192192 CONVORBIRI  LITERARE



trezesc lui Ștefan Palade, sentimente contradictorii.
Dar el nu răspunde patimilor acestei femei și astfel ea
se va răzbuna pe adevărata iubire a arhitectului,
Ștefania, în care descoperă o veritabilă rivală.
Comportamentul dupli-citar, cu toate faptele malefice,
săvârșite de această femeie, îi întăresc și mai mult
convingerea că doar pentru Ștefania trăiește, și numai
ea merită, cu adevărat, dragostea sa. Isabela Arvinte, în
patima ei, consideră că merită tot ce își dorește iar pe
arhitect îl consideră chiar un bun al său, o jucărie, cu
care se poate distra. Câteva aventuri sentimentale, dar
și trădări printr-un comportament duplicitar, fără
afirmarea unei iubiri reale o determină pe aceasta să-și
etaleze din plin comportamentul fără de limite.
Caracterul puternic pe care îl are Ștefan, o face, ca în
cele din urmă, să se retragă din viața acestuia. Marinel
Gâlcă are știința construcției acestui roman reușind să
gradeze în așa fel acțiunea încât să contureze trăsături
de caracter remarcabile, fie pozitive, fie negative.
Surâsul magnoliei, cum își intitulează romanul Marinel
Gâlcă, pare mai mult un război cu o himeră, un război
în care nu știi, decât în final, cine este învingător și cine
este învins, pentru că așa cum spune eroul, Ștefan
Palade: Caut să pedalez pe o bicicletă virtuală și
vrerau să mă îndepărtez tot mai mult de starea mea de
infirmitate și care, fără ocolișuri, se autodefinește
drept un foc statornic ce mă pârjolește. Acest foc
statornic este, în fond, sentimentul de iubire care îl
macină și îl tulbură, dar pentru care luptă fără preget,
pe tot parcursul acțiunii. Există în paginile romanului
multe formulări cu caracter de cugetare, citându-se în
acest sens citate din diverse perso-nalități, semn că
acest roman este unul al intrpspecției psihologice a
personajului/ personajelor, ca de exemplu: Două
lucruri te definesc în viață – răbdarea pe care o ai
atunci când nu ai nimic și atitudinea pe care o ai
atunci când ai totul. Titlul Surâsul magnoliei capătă
consistență abia spre final când, după confesiunea lui
Ștefan Palade, constatăm că alături de trandafiri și
maci, magnolia este simbolul iubirii și cum fundalul
este construit pe acest sentiment puternic, el constată
că în acel început de primăvară, care înseamnă și
consolidarea iubirii după care a alergat de-a lungul
întregului roman , între el și Ștefania, prinde contur,
iubire protejată chiar de această floare, magnolia. Așa
cum spuneam, Marinel Gâlcă este un prozator cu
multiple posibilități de exprimare literară, având un
condei sigur, dar și simțul nuanțelor și al efectelor tari.
Surâsul magnoliei poate fi o bună lecție pentru
adolescenții, dar și tinerii care se pregătesc pentru
viață. Teodor Pracsiu îi conturează acest roman

spunând: Prozatorul scrie bine, fluient, are
proprietetea termenilor, arătând o bună stăpânire a
limbii române, ceea ce nu este deloc puțin lucru pentru
un prozator am spune noi. Limbajul este elevat, de bun
carat intelectual, probă a exercițiului și inteligenței.
Prin acest roman Surâsul magnoliei, Marinel Gâlcă se
aliniază unui șir de nume elevate de scriitori care
trudesc la consolidarea prozei românești, cu rezultate
remarcabile.

Dan Moisii, Pasăre în funiile vântului, Editura
PIM, 2020, Iași, 104 p. Prefață semnată de Liviu
Antonesei.

Cu această nouă carte a sa, Dan
Moisii își conturează tot mai mult
universul poetic, univers din care nu
lipsesc elementele primordiale ale
existenței, așa cum se poate
descoperi și din poemul Urciorul de
lut, poem în care el spune: În urcior
de lut, jucăm șotron/ Vindecăm cu
stelele și somnul/ Cercul nopții
rezemat de-un corn/ În el strălucește tricolorul.... un
poem cu o accentuată tentă justițiară, în care sunt
evidențiate unele tare ale societății contemporane, în
care dreptatea-i părăsită pentru că senatorii, în fond
clasa socială care ne conduce, au mintea obosită
votând legi fără de-o aripă. Sigur că această poezie
polemică arată revolta care îl cuprinde pe Dan Moisii
cel care pătimește datorită strâmbătății situației în care
ne aflăm: Plânge fluierul sub lună/ Unde iara se
cunună; Fir cu fit și ea nebună/ Adormită-n fir se-
adună. Acest peisaj aproape straniu, apocaliptic este
nota dominantă din peoemele acestei cărți de versuri,
Pasăre în funiile vântului, semn că pasărea aceasta este
chiar poetul. Considerându-se un om al pământului, să
nu spun chiar un țăran, herculean el își spală cămașa cu
fulgerul din râu atunci când în pragul casei se mătură și
vântul...Eu sunt un căruțaș ce se împacă, de minune,
cu prânzul amiezii pentru că tot așa cum spune: Am
suferit de mic, în funie de vânt/ Să nu-mi pierd umbra
ce mă paște... Este un adevărat lamentă esenian de care
își amintește atunci când: Să mă scald cu el în JIJIA
toată. Pământul natal și-l poartă cu stoicism la brâul
memoriei ca pe o nouă și eternă, de fapt, fericire. Poet
al gestului larg, aproape de teatralitate, Dan Moisii își
scoate noianul de metafore din bandulieră și rătăcește
în lunga sa călătorie pe o aripă de vânt. Cu fiecare
volum al său, și trebuie să recunosc faptul că i-am citit
aproape toate volumele de poezie, devine tot mai
profund, tot mai marcat de obârșie, de matca sa, cu care
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se mândrește. Filonul patriotic este o altă latură a
poeziilor sale pentru că el poartă pe mama și pe tata în
cuvânt, în gând și în suflet, având copilăria pe văile
moldave, atunci când vorbește despre strămoșii
călători, iar el poartă pe cușmă un sincer tricolor. Tot
mai rare sunt astăzi gesturile poeților care își asumă
până la durere pământul natal, de care nu se rușinează
și Tricolurul, simțindu-se plămădit cu apă, cu
lut/Puțină rouă care mă răsfață,/ Să mă scald cu luna la
asfințit/ Cerul să mă țină-n brață....Ca într-un adevărat
ritual de supunere și de răstignire, se simte pe pământul
țării Rezemat de umbra mea demult. Prin această nouă
carte a sa, Dan Moisii, ne dovedește că este un poet
autentic, un poet preocupat de fibra existențială, care
nu se dezice de originea sa rurală, ba dimpotrivă, face
din asta chiar un blazon de mândrie. Liviu Antonesei,
în prefața semnată la acestă nouă carte de poeme a lui
Dan Moisii remarcă stilul clasic în care se exprimă
acesta: Și părerea mea, spune acesta, este că, în
formula sa în universul liric – Dan Moisii se descurcă
excelent. Nu toate poemele sunt memorabile dar cu
siguranță multe dintre ele sunt... Și pentru mine, ca și
pentru cititorii de poezie autentică, poemele lui Dan
Moisii, din această nouă carte, Pasăre în funiile
vântului sunt, multe dintre ele, memorabile și cu un
puternic impact asupra cititorului de poezie autentică.

Vasile Larco, Întâmplări din vremea lui Carlo
Valesi, Editura 24 h, Iași, 2020, 154 p.

Cunoscut cititorilor de literatură
beletristică mai ales în postura de
epigramist, cu rezultate cu totul și cu
totul remarcabile, și de poet, iată că
Vasile Larco ne surprinde cu un
volum de proze scurte. Cele 28 de
povestiri scurte surprind diverse
aspecte din viața cotidiană, la care a
fost martor sau uneori chiar părtaș

autorul, și astfel el devenind propriul său personaj.
Surprinde în mod cu totul deosebit lejeritatea cu care
descrie unele situații la limita dintre comic și tragic,
fără a acentua nici una dintre aceste laturi. Întâmplările
din vremea lui Carlo Valesi încep cu povestirea Fata în
sarafan bleomarin, povestire de un subtil rafinament
tragic. Având un acut har de povestitor, și știind ca din
întâmplări aproape nesemnificateve pentru cei mai
mulți dintre noi, Vasile Larco reușește că contureze
scene memorabile în împrejurări deosebite. Multe
dintre povestirile incluse în această nouă carte, ca să nu
spun că aproape toate, se bazează pe trăirile sale din
copilărie cel mai adesea, copilărie care prin multe

locuri seamănă, până la identificare, cu propria noastră
copilărie. Fie că vorbește despre dramele războiului, cu
toate cele ce se derulează din aceste drame, la
întoarcerea acasă, cel mai adesea de prin prizonierat,
cu diverse beteșuguri, fie că vorbește despre viața
oamenilor, dintr-un târg de provincie, situat în nordul
Moldovei el conturează scene memorabile. O
întâmplare cu pierderea portofelului este sursa de a
crea o stare de bucurie, atunci când după topirea
zăpezii este descoperit acel obiect pierdut, cu tot
conținutul intact, chiar de cel care în noaprea de Anul
Nou îl pierduse. Căsătoria dintre doi tineri care până la
o anumită vârstă crescuseră ca frate și soră, dar venind
din familii diferite, stâtnește la început nedumerire în
rândul sătenilor dar nu și a autorităților locale care
știau exact ce și care erau relațiile dinte cei doi părinți.
Fiecare dintre ei venise cu câte un copil din altă
căsătorie dar soarta îi adunase la un loc și, mutați în
altă localitate, unde nu-i cunoștea nimeni, localnicii îi
luaseră drept părinții celor doi copii. Misterul fusese
rupt atunci când copii fuseseră înscriși în clasa întâi, la
început fata, care era cu un an mai mare și anul următor
băiatul în catalog purtau nume diferite. Întâmplările
relatate de Vasile Larco, cel mai adesea au finaluri
fericite, așa cum se întâmplă și cu țăranul care este
salvat de cal atunci când se năruie lutăria pe el. Calul
auzind strigătele stăpânului se întoarce acasă și în felul
lui anunță tragedia și astfel omul este salvat de la o
moarte sigură în alte condiții. Întâmplări din vremea lui
Carlo Valesi, de pe când Vasile Larco era epigramist și
poet, surprind universuri din lumea satului românesc
de la jumătatea secolului al XX-lea, cu întâmplări și
mai vesele sau și mai triste, cu oameni hâtri așa cum
sunt moldovenii în cele mai multe dintre cazuri, calități
devoalate de autor, cu multă acuratețe și cu multă
sfătoșenie, ironizând, atunci când este cazul, situațiile
când așa cum se spune în popor, faptele sunt cunoscute
de tot satul dar neștiute de bărbat. De cele mai multe
opri, convenționalul salvează realitatea în aceste proze
scurte ale lui Vasile Larco. Prin această carte de proză
scurtă, literatura română a câștigat un prozator dar fără
a-l face pierdut pe epigramist și poet. Întâmplările... lui
Larco sunt pezentate cititorului, cu haz și cu
înțelepciune.

Emilian MARCU
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Festivitatea de  acordare a premiilor Filialei Iași
a Uniunii Scriitorilor din România pentru cărțile
apărute în anul 2020 va avea loc  în luna  noiembrie
2021.  Scriitorii interesați pot depune cărțile spre
jurizare la sediul USR – Filiala Iași, str. Grigore
Ureche 7, până la data de 1 septembrie 2021.

Joi, 29 aprilie 2021, la mai bine de un secol de la
trecerea la cele veșnice a lui Barbu Ștefănescu
Delavrancea, la mormântul lui din Cimitirul
Eternitatea a avut loc slujba de resfințire a
mormântului – monument istoric și slujba
parastasului scriitorului. Mormântul scriitorului
Barbu Ștefănescu Delavrancea, prozator și
dramaturg, gazetar, avocat și orator, membru al
Academiei Române și primar al Capitalei, a fost
restaurat de artistul ieșean Ciprian Stratulat, la
inițiativa Ateneul Național din Iași. Restaurarea
monumentului istoric a fost realizată cu sprijinul
Primăriei Municipiului Iași și al Direcției Județene
pentru Cultură Iași.

Vineri, 7 mai 2021, la împlinirea a 84 de ani de
la trecerea la cele veșnice a lui George Topîrceanu,
în Cimitirul Eternitatea a avut loc slujba de resfințire
a mormântului – monument istoric și slujba
parastasului scriitorului. Mormântul scriitorului
George Topîrceanu, poet, prozator, memorialist,
publicist și traducător român, membru corespondent
al Academiei Române, a fost restaurat de artistul
ieșean Ciprian Stratulat, la inițiativa Ateneul
Național din Iași. Restaurarea monumentului istoric
a fost realizată cu sprijinul Primăriei Municipiului
Iași și al Direcției Județene pentru Cultură Iași.

Din viața Filialei...

RAPORT DE ACTIVITATE
(februarie 2004 - martie 2005)

„Au continuat activităţile curente ale filialei
(cantină-socială, ajutoare, deplasări-documentări,
plăţi curente, strângerea cotizaţiilor etc.).

Doi dintre membrii filialei au beneficiat de
călătorii în străinătate (propuşi de Comitetul director
al U.S.R.): Constantin Coroiu şi Valeriu Stancu.

Scriitorii au fost susţinuţi în demersurile pentru
vacanţe la Casele Uniunii (Neptun şi Valea Vinului).

A fost cultivată, în condiţii destul de vitrege,
activitatea Librăriei U.S. de la Iaşi şi, respectiv, Suceava
(remarcabilă activitatea colegului Ion Beldeanu).

Au fost promovate, în condiţii dificile,
manifestări culturale (organizate de Clubul de
lectură – coordonator Nichita Danilov sau de
Muzeul Literaturii Române Iaşi – coordonatori
Carmelia Leonte, Liviu Apetroaie, Constantin
Parascan, Daniel Corbu etc.).

Iniţiativă nouă: Cenaclul „Dacia literară”,
organizat împreună cu Muzeul Literaturii Române
Iaşi şi Societatea Culturală „Junimea ‘90
(coordonator Liviu Apetroaie).

Au fost validaţi noi membri ai filialei Iaşi: Ion
Muscalu, Noemi Bomher, Dumitru Pană, Gabriel
Mardare, Aurel Brumă, Liviu Apetroaie, Constantin
Dram, Doru Scărlătescu, Vlad Scutelnicu, Simona
Modreanu, Vasile Spiridon, Nicolae Corlat, Mihai
Sultana Vicol, Marinică Popescu, Şerban Chelariu
(SUA).

S-au transferat în filiala ieşeană: Ovidiu Genaru
(Bacău), Angela Furtună (Bucureşti), Bogdan Ulmu
(Bacău), Dan Lungu (Bacău).

Au fost avizaţi pentru eventuală validare: Valeriu
Valegvi (Galaţi), Nicolae Ariton (Vaslui), Vasile
Zetu (Suceava), Alexandru Tacu (Iaşi), Zamfir
Claudiu Pop (Maramureş), Ion Popescu Sireteanu
(Iaşi), Dionisie Vitcu (Iaşi), Maria-Elena Cuşnir
(Suceava), Mihaela Paraschiv (Iaşi), Anca-Raluca
Purcaru (Iaşi), Gavril Istrate (Iaşi), Ştefania
Hănescu (Iaşi), N.A. Ursu (Iaşi), Daniel
Dragomirescu (Vaslui), Gheorghe Simon (Tg.
Neamţ), Aurora Barcaru (Bacău), Corneliu Filip
(Botoşani), Violeta Craiu (Brăila).

Au fost asigurate, cu echipa tehnică a Muzeului
Literaturii Române, necesarele reparaţii curente.

Clădirea a fost dotată cu o parte din mijloacele
necesare protecţiei PSI.
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Conform dorinței familiilor, am participat, în
diferite formule, la despărțirea de colegii noștri
Mihai Ursachi, Stelian Baboi, Eugenia Popa-Cohuţ,
Vasile Constantinescu, Gheorghe Lupu.

A fost reamenajată sala de conferințe, primind
titulatura de „Mihai Ursachi” (fost secretar de
filială).

Au fost acordate, cu mari eforturi de
sponsorizare, premiile filialei (mulțumiri speciale
Primăriei Iaşi....).

A fost verificată, prin sondaj, gestiunea filialei.
Au fost recuperate o serie de documente şi tablouri,
abandonate în spaţii necercetate (magazia şi podul
din Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”).

Au fost solicitate Primăriei Iaşi două clădiri de
patrimoniu (aşa numitele case „Muzicescu” şi
„Conachi”) pentru uzul filialei noastre. Din păcate,
ambele clădiri de patrimoniu au fost revendicate de
foştii proprietari.

A fost susţinută participarea unor membri ai
filialei la manifestări culturale deosebite (Neptun;
Galaţi – „Antares”; Focşani – colocviu de proză;
Botoşani – Congresul Naţional Poezie etc). Între
participanţi: Nichita Danilov, Lucia Olaru Nenati,
Horia Zilieru, Nicolae Turtureanu, Ion Beldeanu,
Dan Lungu, Corneliu Ştefanache, Valeriu Stancu,
Gellu Dorian, Adrian Alui Gheorghe, Cassian Maria
Spiridon, Indira Spătaru etc.

Au fost încheiate 2 (două) noi contracte în
spaţiile libere ale Casei cu absidă – „Laurenţiu
Ulici”: cu un birou de avocatură şi cu Asociaţia
Detectivilor Particulari.

Am beneficiat de consultanţă juridică din partea
doamnei avocat Mina Lozonschi. Pe acest fond, au
fost actualizate toate contractele şi s-a realizat schiţa
topografică pentru fiecare spaţiu în parte.

Am început proiectul de mansardare a podului
Casei cu absidă, precum şi al etajului de la Librăria
U.S. de pe strada Cuza Vodă, prin demersuri scrise
şi dialog cu primarul Iaşului, dl. Gheorghe Nichita.

DIVERSE: îmbunătățiri linie IT, site (www.uni-
uneascriitoriloriasi.ro), cutie poştală, afişier, drapel,
afişaj muzee literare, mapă pentru corespondenţă”.

*
La data de 18 martie 2005 are loc Adunarea

Generală de alegeri.
Comitetul USR Filiala Iași nou ales: Cassian

Maria Spiridon – 63 voturi; Valeriu Stancu – 50
voturi; Ioan Holban – 50 voturi; Gellu Dorian – 46
voturi; Dan Mănucă – 41 voturi; Mircea A. Diaconu
– 43 voturi; Adrian Alui Gheorghe – 39 voturi;
Nichita Danilov– 38 voturi; Cristian Simionescu–
34 voturi.

Consiliul USR: Cezar Ivănescu – 55 voturi;
Cassian Maria Spiridon – 51 voturi; Lucian Vasiliu–
44 voturi; Ioan Holban – 27 voturi; Gellu Dorian –
24 voturi; Mircea A. Diaconu – 24 voturi. 

Ședinţa Comitetului de Conducere al Filialei
Iași a U.S.R. din data de 25 martie 2005

„Componența Comitetului de Conducere ales în
urma alegerilor din cadrul Adunării Generale a
Filialei Iași din 18 martie 2005 este următoarea:
Cassian Maria Spiridon, Ioan Holban, Valeriu
Stancu, Mircea A. Diaconu, Gellu Dorian, Dan
Mănucă, Adrian Alui Gheorghe, Nichita Danilov,
Cristian Simionescu.

Comitetul de conducere nou ales s-a întrunit în
ședință pentru a desemna, prin vot secret,
Președintele Filialei Iași.

Prezenți sunt : Cassian Maria Spiridon, Ioan
Holban, Valeriu Stancu, Mircea A. Diaconu, Gellu
Dorian, Dan Mănucă, Adrian Alui Gheorghe,
Cristian Simionescu.

Lipsește nemotivat Nichita Danilov.
Membrii Comitetului au specificat faptul că dl.

Nichita Danilov a fost înștiințat în repetate rânduri
despre ora și locul ședinței; știri despre desfășurarea
ședinței au apărut în toată presa ieșeană timp de o
săptămână. Mai mult, câțiva membri ai consiliului
(Adrian Alui Gheorghe, Gellu Dorian) au vorbit la
telefon în legătură cu acest fapt. Contactat telefonic
la ora 11:10 în ziua ședinței , dl. Nichita a comunicat
că nu poate veni la ședinţă fiind plecat din
localitate.”

În urma votului au reieșit următoarele rezultate:
un număr de șapte voturi pentru Valeriu Stancu, un
vot pentru Ioan Holban. Au numărat voturile
secretara Nechifor Cristina și ex. secretarul filialei
Lucian Vasiliu.

Președintele nou ales al Filialei, Valeriu Stancu
își desemnează vicepreședintele: Cassian Maria
Spiridon.
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Cireșar cu pedeapsa florilor și… a revistelor,
care, spre bucuria noastră și a domniilor voastre, nu
ne ocolesc. Așadar, Însemnări ieșene cu un număr
dens și echilibrul pe care medicul îl oferă
pacientului liric – fără nicio șansă, de altfel – în care
citim, cu respectul cuvenit, reverențele față de
nume glorioase ale medicinei ieșene, pe care, din
neștiință ori alt motiv le-am neglijat, așa  cum este
cazul  lui Ernest Juvara, fondatorul Clinicii I
Chirurgie din Iași de la a cărui naștere se vor fi
împlinit 151 de ani. Ca de obicei, revista
„păcătuiește” prin spațiul generos dedicat literaturii.
Iată cîteva mostre din poezia lui Valeriu Stancu: „Să
n-ai cu ce îți cumpăra o pîine,/ Să n-ai pentru odihnă
adăpost,/ Să n-ai cu ce-amăgi foamea de mîine/ Și
să trăiești doar pentru ce a fost” (Fii mîndru că ești
român!). Sau Maria Mănucă: „Păsări cu aripa
rănită/pierd busola,/ se rătăcesc/ și iarna cad pe
pământ” (Aripa verde a pământului). Se confesează
liric și prozaic Emilian Marcu, iar Ion Muscalu
descalecă din lumea sa de legende și istorie. Urcăm
și în Arca arădeană, unde, Radu Ciobanu ne invită
să recitim cu Riscurile sincerității jurnalul lui
Mircea Zaciu. Vă amintiți  de cel care scria : Cu
cărțile pe masă! Iată că Simona Constantinovici de
la Universitatea de Vest din Timișoara face un gest
care îl plasează pe Emil Cioran în galeria selectă  a
filosofilor cu propriul dicționar, cum rezultă din
interviul pe care Rodrigo Menezes l-a provocat.
Numărul este ilustrat cu spectaculoasele producte
ale Suzanei Fântânariu. Noi ne oprim la versurile
Ramonei Băluțescu: „Aș vrea să îți scriu un poem
de-a dreptul/ Și de-a începutul/ Vechi,/ Care să fi
existat deja, în miresme elaborare,/ Nucifere,/ Ce să
demonstreze,/ Ca-într-un experiment de laborator,/
Că te știam, întru formulă,/ De atîta vreme”
(Rozariu cu pietre albastre) O surpriză ne vine de
peste ocean: Conexiuni culturale, cum se numește

numărul prim din martie sosit de le Cleveland,
Ohio.  „Responsabilii” care vor da seamă în veac,
sunt Mircea Ștefan, secondat de Ion Cristofor, Ion
Corbu, Mircea Popa et alii.  Despre „Cum vorbești
ca să-ți spun cine ești!” scrie Irina Petraș în
editorial. Aferim! Și despre destine împlinite pe
tărîmul făgăduinței ne informează Mircea Popa,
subliniind performanța lui Andrei Codrescu. Iată și
o mostră lirică semnată de Eugen Barz: „Ți-e dor de
mine?/ Eu sunt bolnav/în gândurile/ pe care  nu le-
ai avut încă, dar mă refac în visele/ limpezi ca Lacul
Gilăului,/ mă poți vedea cu maidanezii pe care-i
iubești,/ când strig la lună” (Ce faci). Succes și
numere duium! Primim și un număr proaspăt din
Cafeneaua literară. Număr interesant și
provocator din care reținem, cu plăcere, cîteva
articole incitante. Cum ar fi fragmentul din viitorul
roman al lui Constantin Severin sau, propunerea
Valeriei Manta Tăicuțu de a căuta prin librării cartea
de versuri a Mihaelei Roxana Boboc, Terapia ploii
de chihlimbar, apărută mai an la Oravița. Din Secta
celor vii, Florin Dochia ne asigură că nu mai are
Nicio surpriză: „Vine o clipă când nu mai am
dorințe.// Am închis bătăile inimii într-o cutie de
pantofi./ Durerea într-o cutie de tablă./Spaima într-
un borcan de sticlă. Ea mă va observa mustrător
întotdeauna”. Și un popas la provocarea – care
bănuim că nu va rămîne fără urmări – a lui Jean
Dumitrașcu, cel care se „ocupă” de Generația
socialismului: Generația 60 și ne prezintă un
„altfel de portret” al Anei Blandiana! De remarcat și
al doilea episod al Artei narațiunii biblice, via
Robert Alter. Ne lăsăm ispitiți și de Poveștile din
Țara Silvaniei cu care ne provoacă Daniel Săuca în
proaspătul număr din Caiete Silvane. Revista este
una dintre cele care promovează programat valorile
culturale ale locului număr de număr, astfel încît nu
este o surpriză grupajul de Șapte povești din Țara
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Silvaniei, adunate între copertele cărții cu același
titlu al Cameliei Burghele. Dar să revenim la
primele pagini, acolo unde, fiecare poet și-ar dori
ascuțișul  parodiei lui Lucian Perța și unde Daniel
Săuca îl firitisește pe autor, oferindu-ne o mostră
din viitoarea sa carte: Poeme Paralele II, aflată sub
tiparul Editurii Caiete Silvane. Numeroase
propuneri de lectură ale grupului de critici literari ai
revistei care dau măsura unei vieți culturale din
zonă, plină de evenimente notabile. Din păcate,
avem parte și de un anunț dintre cel pe care nu ni le
dorim, amînarea Festivalului „Primăvara poeziei” și
sărbătoarea  revistei. Și un ultim popas la Poes:s.
Unde ne întîmpină melancolia Mirunei Mureșan:
„mă așez uneori între spaima de haos/ și scrumul
alegoric al unei zile de ieri// uitată de cealaltă parte
a timpului// acolo unde liniștea seamănă cu o

ghilotină/în care îmi pot prinde scrisul oricând”
(printr-un reflex al unui duh de nicăieri). Un amplu
și interesant eseu al lui George Vulturescu referitor
la studiul Irinei Petraș despre Eminescu, studiu care
preia, actual, un altul mai vechi de 31 de ani.  Horia
Gârbea „se răsfață” în prezentarea Ellei Jakob iar
Dragoș Niculescu ne propune un recurs la memorie:
Mircea Vulcănescu – De la filozofia religiei la
retrăirea jertfei creștine. Traduceri din lirica
universală dar și un regal plastic al lui Liviu Paul,
comentat de Mihaela Ghiță completează un număr
de calitate al revistei.
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GHEORGHEGHEORGHE SIMONSIMON a trecut la cele veșnice sâmbătă 15 mai 2021.
Născut pe 27 martie 1950 la Mănăstirea Agapia, Gheorghe Simon a debutat poetic în 1969, în

ziarulCeahlăul. „Părinte literar mi-a fost poeta Constanţa Buzea. Din când în când, i-am trimis
grupaje de poeme pe care le comenta şi le publica apoi în paginile României literare”, mărturisea
Gheorghe Simon. 

Editorial a debutat în 1984 cu volumul Fulgere captive (poeme), Editura Junimea. Au urmat
volumele (selectiv): Viaţa după Iisus (poeme), Editura Panteon, 1996; Duminica absenţelor
(poeme), Editura Princeps Edit, 2004; Ardere de tot, Editura Princeps Edit, 2009; Amin Agapia
(poeme), Editura Princeps Edit, 2012; Fractalia, Princeps Multimedia, 2014; Dialoguri la Agapia,
eLiteratura, 2014; Dumnezeu citeşte din cartea vieţii, eLiteratura, 2014; Jurnalul unei asceze,
eLiteratura, 2014; Nume şi chipuri, eLiteratura, 2014; Canonul iubirii (epistole), Princeps

Multimedia, 2014; Teofania, Editura Doxologia, 2017; Calea numelui, Editura Eikon, 2019. 
„Într-o vreme când poezia se vede sufocată de cuvinte goale, care nici măcar din coadă nu sună, când nerespectul

faţă de cuvânt eşuează într-o pornografie dintre cele mai scabroase, lirica lui Gheorghe Simon este o oază de normalitate
şi de întoarcere la frumuseţea creştină a fiinţei”, apreciază criticul literar Theodor Codreanu.

A publicat mai multe eseuri de specialitate: La quête sans conquête, Franţa 1994, James Joyce, une lecture roumaine,
Franţa 1996, Sylvie Germain ou la trenscendance du silence, Franţa, 2012, precum şi în revista INTERVOIX: Journal
d’une ascèse.  

A publicat versuri și eseuri în revistele: România literară, Viaţa Românească, Convorbiri literare, Poezia, Timpul,
Cronica, Poesis, Dilema Veche, Feed Back, primind mai multe premii literare: premiul revistei „Luceafărul” (pentru
eseu), premiul revistei „Ateneu” (pentru eseu), premiul revistei „Tribuna” (pentru eseu), premiul  „Cartea Reprezentanței
Neamț” acordat de Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași.

A fost membru fondator și redactor-șef adjunct al revistei „Opinia studențească“, membru fondator al Fundației
Culturale „Ion Creangă“ și membru al Uniunii Scriitorilor din România- Filiala Iași. Totodată, a fost membru al Asociaţiei
Europene „François Mauriac”. 

„Gheorghe Simon este un poet al Cuvântului în sens primordial, ca pelerin în propria sa singurătate, în propriul său
suflet, spre izvorul nemuritor al Verbului divin. Astfel, ni se dezvăluie o concepţie înaltă despre poezie, ca res sacra, cu
un sens profund pe care poetul îl descoperă în toate ipostazele vieţii. Viziunea lui Gheorghe Simon asupra poeziei se
relevă ca jertfă a fiinţei către Cuvântul întrupat, căci, rostul poetului e în cuvânt, în fervoarea rostirii”.( Acad. Zoe
Dumitrescu-Buşulenga)

Prin plecarea lui Gheorghe Simon la cele veșnice, s-a pierdut o voce distinctă a liricii românești. Dumnezeu să îl
odihnească în pace!
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„Mă numesc Constantin Bîscoveanu și locuiesc
în Constanța.  Am 56 de ani și sunt ofițer inginer IT
de profesie.  Nu am experiență în a scrie poezii, dar
cred că, poate și din perspectiva apropierii de pen-
sie, poezia ar putea să-mi fie una dintre viitoarele
preocupări. Asta ar depinde și de părerea dumnea-
voastră, încurajatoare sau nu. Vă rog să aveți ama-
bilitatea de a citi și comenta câteva dintre poeziile
mele, scrise în ultima perioadă. Vă mulțumesc! Cu
stimă, Constantin Bîscoveanu”

– E minunat că după pensionare v-ați găsit o pre-
ocupare atât de frumoasă, aceea de a scrie versuri.
Problema a că ceea ce scrieți acum nu poate fi pub-
licat într-o revistă literară. Dar pe blogul
dumnea/voastră da. Sunt versuri doar de album per-
sonal, scrise în stilul poeților Văcărești cu două sec-
ole în urmă, deși unele cuvinte sau expresii sunt
ceva mai actuale: „Verde crud, şoptind iubire către
zări care-nviară,/ Dă-mi speranța înnoirii înspre
pasărea ce zboară,/ Scapă-mă de uscătura din
pământul dezmorțit,/ Vino să fugim degrabă, într-un
joc mereu dorit./ A îmbobocit pădurea, mă cuprind
şi stoluri, stoluri,/ Este vremea ce-mi răsare pentru
minunate doruri./ Inima mă înfierbântă în suflări
amețitoare,/ Tu mă strângi, ca o mireasă, în simțiri
fermecătoare./ Verde crud, ca din privirea ochilor de
fată dulce,/ Ia-mă și mă du pe luncă, mă-mpresoară,
mă ferice,/ Lasă-mă sedus de floarea ce mă-mbată
cu mireasmă/ Și în tril de păsărele mă aruncă și mă
cheamă”.

Interesante versuri,  însă mult prea schematice,
primim de la Ionuț Calotă, un nume nou la rubrica
noastră, dar un talent sigur, de viitor. Grupajul trim-
is, ne precizează autorul, face parte dintr-un volum
„în lucru” care se va intitula „Suspect de poe-
movirus”. Cu rugămintea către Ionuț de a ne trimite
un grupaj mai consistent (valoric) pentru o viitoare
antologie a Curierului, voi reproduce trei texte
scurte, ușor soresciene dar care demonstrează fără
tăgadă talentul său liric: „M-am dus la librărie/ să-
mi cumpăr ceai/ apoi am oprit la cofetărie/ să caut
ultima carte apărută./ Cred că m-am rătăcit/ şi acum
acest robot/ mă aşteaptă docil/ în taxiul/ care mă va

duce/ spre accident.”; ”Am fost şi eu la război./ Am
avut de dus/ propria mea bătălie./ Am stat faţă în faţă
cu inamicul/ dar nici el nu mă vedea pe mine/ nici
eu” ; „Nu poţi să crezi ceea ce nu vezi/ dar acum,
iată, eu văd perfect/ linia orizontului/ care se scu-
fundă în larg/ trăgând după ea catargele părăsite/ şi
dârile de fum/ de la epoleţii/ care s-au aprins sin-
guri./ Sunt ale supravieţuitorilor/ care înoată încă/
împreună cu zorii”.

Deși în alt stil dar la fel de interesante poezii (din
păcate, doar două) primim și de la Viorel Radu din
București: „Veacul acesta, cireș cu floare dăltuită/ pe
albastru, miei zburdând și unde/ concentrice de
fluier/ ca o adiere./ Veacul acesta, o febră de schele
(lăsați-mă să uit pregătirea/ pentru îmbălsămarea
lentă a grijilor)./ Veacul acesta e încă izvor/ scurs
printre buze ce naște o moară de iluzii,/ poate de asta
mieilor le cresc coarne de lumină./ Veacul acesta e
un prunc atât de crud/ când mama-i strecoară stele în
leagăn, e cântec/ e marea artă de a fi trandafir”.
Celălalt text, „Această seară”, parcă mai prolix
decât „Veacul acesta” nu-l cităm doar din cauza
lungii sale (peste 50 de versuri). Așteptăm cu interes
de la Viorel Radu un scurt CV și alte dovezi la fel de
„palpabile” ale talentului său.

Patru texte scurte (cele din urmă pe care le pub-
lic) din cartea Adinei Marina Tabacu: „cântec de
orgă/ catedrala plutește/ spre înserare”; „fin ai
desțesut/ labirintul din mine/ cu o privire”; „explozii
de flori/ teii își instalează din nou/ dictatura”;
„privighetoarea –/ cum cântă pe o creangă/ ea
înflorește”.

ANTOLOGIA CURIERULUI: 

Liliana ROPOTICĂ

Insectar
Încă mai dăm din aripi, strapunşi precis de-un ac,
aliniaţi distant, pe panoplia rece,
buimaci, privim la joia care trece,
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ducând cu ea păcatul, fără leac.
Prea mici, prea mare plasa ce ne-a prins,
prea greu atârnă visurile calpe,
prea multă-nsingurare după pleoape
mult prea fragili, mult prea usor de-nvins.
Iscariotul pare multiplicat in noi,
e pedepsit în mii de exemplare
spălat apoi cu apă sfinţită pe picioare
şi prins în insectar cu ochii goi.

Instrucțiuni de folosire
Când intri în sufletul meu, 
așază-te încetișor, să nu zdruncini timpul;
pășește ușor, e foarte fragil;
închide ochii, e multă lumină acolo;
ține aripile desfăcute, e loc destul;
nu-mi pune lacrimi în ochi, 
amintirile tale vor rămâne cețoase.
Nu trebuie să mă cauti, sunt sufletul acela.
Când pleci, lasă ușa deschisă.

Zoom 
Tava pe care îmi întinzi sufletul e plină 
de amprentele altora, fără rost.
Ultima muscă vie din toamna aceasta
caută polen în tabloul cu maci.

Terapie pentru păsări
Pe când Prevert picta o colivie ideală
eu strângeam sângele de pe pereții
unei hulubării.
Se zbătuseră acolo niște păsări
proprietarul era într-o călătorie sabatică
pe undeva. Una dintre păsările acelea
a supraviețuit.
Picteaza, prevert, pictează!

Tabăra de sculptură
Fiecare dintre noi își construieşte idolul
înăuntrul său; șlefuiește până la venele albăstrui

fiecare detaliu, îndepărtează cu dalta neîntelegii
toate marginile colțuroase, spală cu timp prețios
sângele accidental, rotunjește ideal câte o inimă.
Fiecare dintre noi e luptă, ridicolă, cu morile 

de vânt,
pentru un idol impiedicat de platoșele ruginite
să-și înalțe aripile.

Vintage
Haina aceasta începe să mi se destrame:
în coate e roasă de întelegeri târzii 

ale slovelor scrise, 
în genunchi s-a tocit de la umilințe și rugi 

neîmplinite,
pieptarul sticlește învechit de mincinoase

mângâieri,
umerii i-au căzut obosiți de încercări fără sens,
mânecile atârnă zdrențuite: strădania zborului 

spre înalt…
S-a învechit, Doamne!, 
Dar, între coaste, strălucește înțelepțită și bogată

atingerea Ta! 

Vol de nuit
Te-am visat, astă noapte, iubire,
desenaseşi un dans complicat
şi-așteptai, cu-n surâs minunat,
să mă-nveţi câţiva paşi şi pe mine.
Nu mai ştiu, n-am găsit eu condurii,
sau ţinuta de bal, mi-e neclar,
vis a fost, fără timp necesar
să-ntind mâna, zâmbind, către tine.
Am privit spre fereastă, in zori,
parc-am vrut să îmi uit neputinţa
de-a primi-ncrezătoare dorinţa.
Te-am visat, astă-noapte, iubire, 
într-un dans complicat, printre nori,
obsedant te visez, uneori.
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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.




