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O primă lucrare asupra poeziei moderne în
spaţiul autohton este O cercetare critică asupra
poeziei române de la 1867, publicată de Titu
Maiorescu în primele numere ale revistei
Convorbiri literare (1 martie – 15 iunie 1867). Este
o necesară panoramare a poeziei româneşti de la
acea vreme, cu înălţările şi căderile ei, în care se
încearcă punerea în lucrare a unei estetici practice,
de sorginte hegeliană. În curgerea argumentaţiei
sale, însoţită de exemple, criticul face o precizare de
bun simţ: „Un nou şir de reflexii decurge din acest
paralelism între poezie şi simţimînt îndată ce privim
partea lui negativă. Dacă este greu şi de multe ori
imposibil a analiza natura pozitivă a cerinţelor
poetice, este din contră mai uşor şi mai sigur a arăta
ceea ce este oprit în poezie, şi aci estetica practică îşi
împlineşte misiunea ei cea mai folositoare”. Ca în
final, sintetizînd demersul său asupra poeziei
române de la 1867, demonstrat pe cît se poate
demonstra în materie estetică, atît prin cercetări
teoretice, cît şi prin experienţa din exemple, îl şi
explicitează, aratînd implicit şi rolul criticii în
direcţionarea gustului literar: „Scopul lor nu este şi
nu poate fi de a produce poeţi; niciodată estetica nu
a creat frumosul, precum niciodată logica nu a creat
adevărul. Dar scopul lor este de a ne feri de
mediocrităţile care, fără nici o chemare interioară,
pretind a fi poeţi, şi acest scop îl poate ajunge
estetica. Căci asemenea discipline au două mari
foloase: 

Ele îndeamnă întîi pe acela care are talentul
înnăscut, să se perfecţioneze în arta sa, deşteptîndu-
i atenţia asupra multor particularităţi importante, pe
care le-ar fi trecut cu vederea. 

Ele contribuie, al doilea, să dea publicului o
măsură mai sigură pentru a deosebi adevărul de
eroare şi frumosul de urît”.

E. Lovinescu sintetizează în volumul său Istoria
literaturii române contemporane (1900-1937),
publicat după şapte decenii de la apariţia Cercetării
critice, sub imperativul autonomiei esteticului
impus de Maiorescu, precizînd în Încheierea ce
însoţeşte opul: „Scopul artei este producerea emoţiei
estetice; oricare altul, cît de nobil, e principial
dăunător. Emoţia estetică fiind impersonală prin
însăşi natura ei, orice operă de artă e morală – iată
linia de demarcaţie trasă la noi de mult de
Maiorescu”.

G. Călinescu în Principii de estetică (Editura
pentru literatură, 1968, prefaţată şi îngrijită de Ion
Pascadi) afirmă tranşant: Estetica este o ştiinţă care
nu există. Sentinţă rezultată din încercările nereuşite
de a o defini: „Am zis că ceea ce alcătuieşte o
temelie a solidităţii ştiinţei e metoda, şi esteticianul
pune mari nădejdi în probabilitatea de a descoperi
nişte procedee prin care să ajungem la convingeri
chiar în absenţa impresiei. El ar dori să stabilească
normele producerii capodoperei, să facă din Estetică
o ştiinţă normativă preceptistică. E şi aci o iluzie şi
un joc de cuvinte. În ştiinţe obiectul e real, consimţit
de toţi, şi metodele nu sînt decît mijloace potrivite
obiectului spre a ajunge mai cu uşurinţă la adevărul
de formulat în legi. În Estetică obiectul însuşi este
incert şi metoda ar avea rostul să ne ajute să-l
descoperim. În privinţa asta sînt două ipoteze care se
pot gîndi: se poate găsi o metodă de a determina
capodopera, ceea ce este totuna cu stabilirea
mijloacelor de a produce capodopera; şi nu se poate
găsi. Dacă s-ar găsi norma capodoperei, atunci s-ar
întîmpla un lucru înspăimîntător, vrednic de
laboratoarele vechilor alchimişti. S-ar produce o
dezvoltare de apocalips, fiindcă arta însăşi ar
dispărea. Cînd am şti cum se face o poezie genială,
toţi am deveni mari poeţi şi arta s-ar preface în
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industrie”.
În acelaşi timp exclude necesitatea ei: „Orice

observare a fenomenelor artistice în producerea lor
şi în efectul lor asupra conştiinţelor este instructivă.
Se poate alcătui un corp foarte util, empiric util, de
observaţii psihologice, sociologice, tehnice etc.
asupra artelor, dar Estetica în înţelesul de studiu
obiectiv al capodoperei nu va exista niciodată. Toate
străduinţele esteticienilor sînt inutile speculaţiuni în
jurul goalei noţiuni de artă şi orice estetică nu
cuprinde mai mult decît întrebarea dacă putem sau
nu găsi criteriul frumosului, urmată de răspunsul
negativ sau de prezumţiuni insuficiente. E adevărat
că esteticienii încearcă apoi să clasifice fenomenele
artistice sau să studieze formele, cu o oarecare
pretenţie de metodă naturalistică. Însă nu poţi
clasifica, nici studia ceea ce n-ai definit”.

Recunoaşte sub lumina inefabilului, că poezia,
adică sentimentul nostru de poezie există. Asupra
acestui punct nu mai e nici o îndoială. Poezia nu se
poate însă defini, ci numai descrie, fiindcă ea nu e o
stare universală, ci un aspect sufletesc particular
cîtorva indivizi. Orice om aude şi vede, afară de
puţine excepţii. Simţul pentru poezie este însă
excepţional. De aci şi varietatea definiţiilor, care
nici nu sînt definiţii, ci sentinţe.

Pornind de la adevărul că inclusiv poeţii nu ştiu
ce este poezia, concluzionează cu îndreptăţire că
poezia nu se poate defini: „Însă că poezia există
nimeni nu se îndoieşte. Nu numai că poezia există,
dar prin anchetarea spiritelor celor mai alese ale
umanităţii putem ajunge la stabilirea unor
pseudonorme. Prin analiza sentimentului de valoare
al acestor spirite, constituind un grup arbitrar, lipsit
de elementul masei şi al contemporaneităţii, putem
constitui un soi de Retorică în care preceptele sînt de
fapt observaţiuni istorice şi statistice şi au această
notă specială că nu trebuiesc urmate, ci numai
meditate. Urmează deci să aflăm nu ce este poezia,
ci cum este poezia, să surprindem în studiul practic
al poemelor ilustre acea mecanică prin care să ne
sporim conştiinţa artistică. În chipul acesta sterila
Estetică face loc unei Şcoale de poezie”.

Despre poezie (Editura Cartea românească,
1987), eseul lui Nicolae Manolescu este, cum era de
aşteptat, un excurs retoric, precis, concis şi limpede
(cum precizează în finalul cărţii), ce îşi asumă şi se
situează în prelungirea viziunii estetice a celor trei

critici mai sus prezenţi.
Eseul are două capitole: Ce este poezia şi Cîte

feluri de poezie există. De observat, titlul Ce este
poezia nu-i însoţit de un semn de întrebare, pentru
că, sistematizat şi cu apel la alţi numeroşi autori
preocupaţi de subiect, criticul trece în revistă şi le
defineşte în versiune proprie elementele din care se
înalţă poezia, şi cu osebire poezia modernă.

„Mi s-a părut totdeauna că este mai simplu să
facem deosebirea dintre poezie şi non-poezie decît
pe aceea dintre poetic şi „poetic” ; cred, cu alte
cuvinte, că dificultatea principală nu constă în a
spune ce este poezia în raport cu ce nu este poezia
(bunul-simţ şi tradiţia literară furnizîndu-ne, în
această privinţă, criterii destul de precise, deşi
empirice), ci în a sesiza linia, uneori foarte subţire,
care desparte „poezia” (cu ghilimele) de poezie (fără
ghilimele). Am putea numi această din urmă
împrejurare o proastă vecinătate, care mai curînd ne
înşeală decît ne instruieşte” (Nicolae Manolescu).

În încercarea de a depăşi evidenţele, poeticienii
se încăpăţînează să smulgă poeziei secretul,
imaginîndu-şi că e cu putinţă la nivelul limbajului,
provocînd prin abordarea lingvisticii de neevitatul,
confuzia dintre limbajul poetic şi poezie.

Rolul limbajului, în cazul poeziei, în pofida
încercărilor obstinate ale poeticienilor, nu trece
dincolo de simplu instrument. 

„Ciudat este că, deşi şi-au dat seama de
imposibilitatea unei reguli, poeticienii au continuat
să vadă în figurile de limbaj domeniul par
excellence al poeziei”; încăpăţînare remarcată cu
uşoară nedumerire de criticul de la România
literară.

Pius Servien în Estetica sa (Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1975) propune o nouă metodă,
singura eficace în opinia sa, de a considera limbajul
liric ca pe un obiect exterior unicului limbaj capabil
de a enunţa rezltate ştiinţifice respectiv „Limbajul
ştiinţific”.

Nici el nu este cu totul convins de metoda sa: „Pe
scurt, spune cercetătorul francez de origine română,
estetica îşi are rădăcinile în limbajul liric; obiectul
său este de acest ordin, fie că sînt poeme sau statui.
Pentru a fi comparabilă, prin rezultatele sale, cu
celelalte ştiinţe, aceste rezultate trebuie să fie
formulabile, pe baza unui principiu unic, în limbaj
ştiinţific. Or, deoarece limbajul liric transcende
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limbajul ştiinţific, a întemeia estetica înseamnă, în
primul rînd, a recunoaşte această transcendenţă şi
apoi indicarea metodei prin care o depăşim. 

O estetică, avînd ca obiect exclusiv fapte de
ordinul limbajului liric dar în acelaşi timp,
instrumentele sale de cercetare, problemele,
rezultatele sale aparţinînd în mod exclusiv
limbajului ştiinţific, defineşte un nou tip de ştiinţă. 

Aici sînt implicate alte cercetări (psihologie,
sociologie etc.). Ele depind, pentru unele din
problemele transcendente pe care le implică, de
problemele şi de metodele care le sînt acum
furnizate de estetică. 

Aceasta provine de la faptul că estetica, cu
condiţia să privim prin prisma rădăcinilor sale
profunde, este studiul limbajului liric în limbaj
ştiinţific”.

Alături de alţi poeticieni, inclusiv Pius Servien
se iluzionează că ar pătrunde  în universul poeziei
prin porţile limbajului liric, fie şi  printr-o abordare
cu instrumente ştiinţifice.

Aplicînd la afirmaţiile unor poeticieni de talia lui
J. Cohen, Gérard Genette, Tudor Vianu, R. Jakobson
– ultimul este citat şi parafrazat in extenso: „Ca şi
teza semnificaţiei metaforice, teza referenţialităţii
suspendate a limbajului poetic implică un paradox.
Celebra definiţie jakobsoniană se află, de altfel, la
originea considerării limbajului poetic ca un limbaj
paradoxal: poezia este limbaj şi deci comunicare,
dar pare a nu voi să comunice nimic despre lume.
Iată ceea ce s-ar putea chema o definiţie prin negaţie
: poezia nu este comunicare lingvistică la fel cu toate
celelalte. Este ca şi cum un botanist s-ar mulţumi să
dea numele de plantă unei fiinţe care, avînd
rădăcină, tulpină şi frunze, nu se hrăneşte totuşi prin
fotosinteză ca suratele ei, fără să mai încerce să
explice abaterea. Jakobson susţine, cum am văzut,
că funcţia poetică a limbajului este inversul celei
referenţiale prin faptul că scoate în relief „latura
palpabilă” a mesajului şi nu obiectul desemnat de el.
În schema lui, foarte populară astăzi, mesajul
constituie un factor al comunicării, împreună cu
emiţătorul, codul, contactul, contextul şi receptorul,
fiecăruia dintre aceşti factori corespunzîndu-i o
funcţie anumită, – emotivă (aceea legată de
emiţător), metalingvistică (de cod), fatică (de
contact), referenţială (de context), conativă (de
receptor) şi poetică (de mesaj) – în aşa fel încît una

ori alta din funcţii să domine pe rînd comunicarea,
fără ca vreuna să devină vreodată exclusivă”.

Text însoţit de cîteva observaţii punctuale care-i
vor asigura armătura în expunerea propriei opinii:
„… De nonreferenţialitate nu poate fi vorba, decît
prin excepţie. Cuvintele nu sînt sunete muzicale ori
culori: ele au totdeauna un sens pe care combinarea
lor în frază îl transformă într-o referinţă.
Discriminarea aceasta, între semnificaţie şi
referinţă, adică între cuvînt şi frază a introdus-o E.
Benveniste în Problèmes de Linguistique Générale
(Gallimard, vol. 1, 1966; vol. 2, 1974) şi voi mai
avea prilejul să o discut. Rămîne
autoreferenţialitatea. Ea ne apare, într-adevăr, ca
intim asociată limbajului poetic. Însă trebuie să ne
întrebăm din nou: nu cumva e vorba de acela
«poetic»?”.

Expune în continuare premisele eseului despre
poezie prin definiţii şi observaţii, din care vom cita
cîteva: „Nu există nici un criteriu de a demarca
poeticul de «poetic», dacă rămînem în planul
exclusiv al limbii: tot ce se petrece de o parte a
imaginarei linii care separă poeticul de stilistic,
poemul de frază şi de cuvînt, poezia de limbă, poate
fi descoperit şi de cealaltă parte a ei… Poezia face
apel la micro-structurile limbii ca la un material cu
ajutorul căruia îşi construieşte macrostructura
proprie: şi dacă nu există nimic în poezie care să nu
fi existat mai înainte de limbă, nu e mai puţin
adevărat că nu există nimic în limbă capabil să dea
naştere de la sine poeziei… Poeticitatea însă este
intrinsecă poemului. Trebuie pornit invers: de la
poem spre limbă, de la macrostructura poetică spre
microstructurile lingvistice. E posibil să ne dăm
seama, procedînd altfel, că poeţii preferă anumite
elemente şi evită altele, ca orice meşteşugari cînd îşi
aleg materialul: oricum ar fi, poeticul trebuie definit
ca aparţinînd poemului şi nu limbii însăşi. Nu
poeticul face poezia, ci poezia face poeticul;
închipuit înainte de a exista poemul, poeticul nu e
decît «poetic», adică limbaj şi stil…

Poezia nu este o pseudocomunicare, ci o
comunicare de un alt fel decît aceea realizată de
către limba însăşi cu ajutorul cuvintelor şi al
relaţiilor dintre ele. Întrevedem în acest proces două
momente: unul preliminar, în care poetul
«prelucrează» limba, accentuîndu-i anumite
proprietăţi şi distrugîndu-i altele; şi al doilea,
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esenţial, în care poetul construieşte din elementele
astfel obţinute poemul său”.

Navigînd printre poeticile moderne întemeiate
pe achiziţii ale lingvisticii, stilisticii şi semioticii, a
jocului dintre semnificant şi semnificat, afirmîn-
du-şi neîncrederea că poeticitatea ar fi o problemă
de cuvînt, crede necesar şi instinctiv a arunca o
privire asupra preliminariilor poetice: „Aşadar, în
ce constau operaţiile de motivare a semnului
lingvistic? Le-am grupat pe acelea care se referă la
aspectul fonic, literal şi tipografic al cuvîntului într-o
clasă pe care am numit-o a mimologismelor
(Termenul a fost întrebuinţat de G. Genette în
Mimologisques, Seuil, 1981, dar într-o accepţie
restrînsă, asupra căreia autorul a revenit, lărgind-o,
în Palimpsestes, Seuil, 1982). O a doua clasă
cuprinde agramaticalităţile, adică procedeele de
motivare care au în vedere morfologia şi sintaxa sau,
mai bine, cuvîntul ca «parte de vorbire» şi,
respectiv, ca «parte de propoziţie». Ultima clasă este
a tropologismelor, operaţii asupra semnificaţiei
cuvintelor. Aceste clase sînt dispuse în funcţie de
acele zone ale limbii  naturale în care poezia poate
proceda la motivarea semnelor. Succesul e
condiţionat de stabilitatea, mai mare sau mai mică, a
respectivelor zone”.

Un capitol întreg este dedicat mimologismelor,
cu exemplele necesare.

„Poezia modernă recurge însă la acest procedeu
nu atît din dorinţa de a restitui limbajul unui paradis
prelingvistic, cît din aceea de a ne lăsa impresia că
posedă mijloace de ai «corecta» limba naturală,
motivînd-o în raport cu ideile şi cu lucrurile. Toate
aceste formaţii sînt, de altfel, construite pe baza unei
limbi naturale date şi mi s-ar părea mai normal să le
considerăm post-lexicale. Post-lexicalitatea este o
imitare a lexicalităţii: are aparenţa limbii obşteşti,
din care însă a evacuat sensurile, ca să-şi aproprieze
mai bine obiectele. Ca limbă privată, limba poeziei
merge de la ceea ce, în franceză, se spune prin
expresia il fait semblant pînă la ceea ce tot franceza
numeşte le faux semblant, adică de la simularea
exprimării dotate cu sens la completa înşelare a
aşteptărilor cititorului, deprins să caute, ori de cîte
ori are de a face cu un limbaj, sensurile cuvintelor.
La limită, poetul poate crea nu numai cuvinte
izolate, dar un întreg limbaj, din în care sensurile s-
au evaporat, în pofida asemănării gramaticale cu

limba naturală”. Şi face trimitere la limba spargă din
Lotopoemele Ninei Cassian.

Înainte de a trece la capitolul dedicat
agramaticalităţilor vom sonda textul lui Roman
Jakobson Poezia gramaticii şi gramatica poeziei din
culegerea Poetică şi stilistică. Prolegomene şi
antologie de Mihai Nasta şi Sorin Alexandrescu
(Editura Univers, 1972) unde citim, printre altele:
limba face o deosebire netă şi clară între aspectul
lexical şi cel gramatical al limbii; acordînd
consecvent prioritate similitudinii faţă de
contiguitate, «ridicăm echivalenţa la gradul de
principiu de bază al secvenţei poetice»... Repetiţia
simetrică şi opunerea contrastanta a semnificaţiilor
gramaticale devine un principiu poetic. O descriere
obiectivă, atentă, exhaustivă, integrală a selecţiei, a
repartiţiei şi a relaţiilor reciproce dintre diferitele
clase morfologice şi construcţii sintactice care se
întîlnesc într-un text poetic oarecare surprinde pe
cercetător prin simetrii neaşteptate şi frapante, prin
structuri echivalente, aglomerări pline de efect ale
unor forme echivalente, prin contraste evidente şi,
nu mai puţin, prin stricta delimitare a inventarului
constituenţilor morfologici şi sintactici folosiţi în
poezie. Tocmai această selecţie ne permite, pe de
altă parte, să urmărim interacţiunea magistrală
dintre constituenţii actualizaţi efectiv. Să mai
evidenţiem o dată caracterul deosebit al acestor
procedee; orice cititor sensibil – după cum ar spune
Sapir – simte instinctiv efectul poetic şi ponderea
semantică a acestor mijloace gramaticale, fără să
fie nevoie de o «încercare de analiză conştientă»;
iar în unele cazuri poetul se aseamănă în această
privinţă cu cititorul.

Dacă în accepţiunea curentă, agramaticalităţile
sînt considerate abateri de la normele gramaticale,
Nicolae Manolescu adoptă viziunea lui M.
Riffaterre (Sémiotique de la poésie, Paris, Seuil,
1983): „Textul poetic fiind socotit capabil să-şi
genereze gramatica proprie, nu mai e cazul să ne
preocupăm de deviaţia acesteia faţă de gramatica
limbii; agramaticalitatea poetică este aceea care
creează cititorului sentimentul că o regulă a fost
violată, fără ca respectiva regulă să fie totuşi
demonstrabilă. În plus, dacă în limbă exprimarea
«inocentă» poate fi, cel mult, de natură stilistică, rod
al unei intenţii personale a vorbitorului, cînd nu este
pur şi simplu o greşeală, în poezie, agramaticalitatea
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este un element de expresie literară şi este
diferenţiată nu numai la nivelul «individual» al
folosirii limbii, ci şi la acela «social»: în termenii lui
Roland Barthes, voi spune că agramaticalitatea (ca,
de altfel şi mimologismele şi tropologismele)
diferenţiază nu atît (nu numai) stiluri, cît (dar şi)
scriituri: «Limba şi stilul – observă Barthes în Le
Degré Zèro de l’Ecriture, Gonthier, 1965, p. 17 –
sînt forţe oarbe; scriitura este un act de solidaritate
istorică. Limba şi stilul sînt obiecte: scriitura este o
funcţie: este raportul dintre creaţie şi societate».
Incorectitudinea stilistică poate fi emoţională
pitorescă, poate asigura limbajului pecetea
individualităţii: agramaticalitatea poetică are
totdeauna şi o semnificaţie culturală, ca o marcă
indelebilă a felului de a scrie al unei  întregi epoci;
prima fiind doar o formă, a doua este şi o valoare.
Aceasta este chiar una dintre caracteristicile
poeticului, surprins nu la nivelul general al limbii, ci
la acela particular al artei cuvîntului: de a da
formelor individuale de expresie chipul unor valori
sociale”.

Pe lîngă exemplele din poeţii români (Ion
Gheorghe, Nichita Stănescu, Gh. Tomozei, Ilarie
Voronca) apelează şi la spaniolul Góngora, care
practică în poezia sa siluirea sintaxei, şi la care pe
lîngă enumerări aflăm şi alte procedee, inventariate
de eseist: „…elipsa, paralelismul, corelaţia,
tautologia, inversiunea, simetria etc. Unele din ele
joacă, desigur, un rol şi în sintaxa ritmică, aşadar în
prozodie, dar majoritatea pot fi privite şi ca o
tentativă a poetului de a crea o topică diferită de a
limbii comune”.

Tropologismele fac parte din a treia clasă de
procedee şi cea mai importantă, abordată de autorul
Istoriei critice a literaturii române, la fel ca în cazul
procedentelor „ca şi cum s-ar dovedi în stare să ne
spună ce este poezia, însoţind-o totuşi de o
presupoziţie pe care am avut-o în minte şi atunci
cînd m-am referit la mimologisme şi la
agramaticalităţi: problema semnificaţiei figurate nu
epuizează poeticul, fiind doar o condiţie preliminară
a lui”.

Abordarea are ca temei studiul lui J. Cohen
(Structura limbajului poetic) pentru care, cum
consemnează eseistul, poeticul nu se realizează la
nivelul obiectelor desemnate prin cuvinte (ca în
distincţia clasicistă dintre teme poetice şi nepoetice)

şi nici la acela al fonologiei (mimologismele sunt
privite fără simpatie), ci la «un al doilea nivel
formal, lexico-gramatical» şi anume acela al
deplasării sensului în interiorul unei «structuri
sintagmatice» aşadar la nivelul tropului.

Tropul, după acelaşi, se situează în planul
semantic şi are trei funcţii: de predicaţie, de
determinare şi de coordonare. El este defnit ca o
deviere redresată.

Comentarea diverselor unghiuri de vedere ale
autorilor citaţi deschide calea spre afirmarea
propriei sale opinii asupra principiului funcţiunii
metaforei: „… Dacă, în limbă, redresarea nonper-
tinenţei, adică metafora, înseamnă pur şi simplu o
redresare a codului semantic violat, adică o nouă
pertinenţă, care este tot de natură lingvistică, în
poezie, ambele etape ale procesului antrenează cu
necesitate şi coduri nelingvistice. Remarca este
foarte importantă, deşi această importanţă poate să
nu pară deocamdată evidentă, fiindcă elementele
intrate în joc rămîn neschimbate şi nu avem, la
prima vedere, nici un motiv să descriem metafora
poetului altfel decît au făcut Cohen şi Ricoeur în
cazul metaforei stilistice; dar e vorba de o altă
perspectivă din care privim elementele respective în
poezie.

Rezultat al unor aranjamente fonice, versificaţia
nu ţine totuşi de limbă, ci de prozodie, care este o
convenţie artistică. Aşa cum ordinea fonemelor într-
un cuvînt seamănă cu ordinea cuvintelor într-o frază
– fiind, ambele, o «formă» – dar nu sunt identice,
din motivele arătate de E. Benveniste, tot astfel
sintaxa frazei seamănă cu sintaxa ritmică, dar nu
poate fi confundată cu ea. Se situează pur şi simplu
într-un plan diferit. Aşadar, dacă versul introduce în
limbaj o abatere, făcînd să nu se suprapună
decupajul ritmic peste acela semantic, şi divizînd
secvenţele verbale altfel decît o face vorbirea
naturală, şi pe care apoi o corectează, în clipa în care
ne dăm seama că s-a creat un mod de exprimare
care-şi are propria justificare, acest fapt nu poate fi
explicat prin invocarea codului lingvistic; pretinde
un cod de altă natură, literară, în funcţie de care sunt
permise atît abaterea de la norma prozaică, cît şi
reducerea ei”.

Redusă la semnificaţie, metafora, cît timp nu se
supune condiţiilor şi reflexiilor impuse de cadrul
literar, nu accede la poezie. Nicolae Manolescu
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respinge funcţionarea metaforei ca una exlusiv din
perspectivă lingvistică, agreată de poeticienii de azi
şi nu mai puţin de retoricienii de ieri. Propune o
perspectivă inversă: „Nu modifcarea tipului de
metaforă modifică poezia, ci modifcarea poeziei, ca
ansamblu de concepţii şi ca practică literară,
modifcă tipul de metaforă. Nu am reuşit să descopăr
dacă şi în ce fel metafora face poezia, dar pot arăta
în ce fel o anumită poezie întrebuinţează anumite
metafore”.

Şi pentru ilustrare apelează la exemple concrete
din poezia tradiţională şi din cea modernă cu
specificităţile care le deosebeşte. Prima ar fi:
deplasarea în sens, care, de obicei este mai mare în
metafora modernă decît în cea tradiţională.
Realitate accentuat remarcată de Hugo Friedrich în
Structura liricii moderne (Univers, 1969).

„Există deci un ton şi o structură a metaforei care
influenţează modul semnificării. Acestea trebuie
privite în contextul poetic al fiecărei epoci” (N.
Manolescu).

Distanţele dintre polii metaforici sînt într-o
continuă expansiune de la poezia tradiţională la
poezia modernă, codificarea acestora poartă asupra
poetului experienţa epocii. Context care impune o
interogaţie necesară: „Întrebarea, nu o dată
subînţeleasă sau exprimată direct, este cît de departe
se poate merge pe această cale şi dacă nu cumva
nonpertinenţele pe care le creează distanţele
astronomice între sensuri devin neredresabile.
Răspunsul nu poate fi decît unul singur: criteriul
valabilităţii unei metafore nu e niciodată pur
lingvistic, aşa încît nu vom reuşi să stabilim graniţe
convingătoare, între ceea ce este permis şi ceea ce
nu este permis poeţilor, dacă vom aborda metafora
poetică doar din unghiul semnificaţiei ei”.

Este pusă în lumină şi o a doua deosebire între
metaforele practicate în poezia tradiţională şi în cea
modernă: „Poetul vechi înclină spre metafora
topică, în vreme ce modernul a descoperit savoarea
celor atopice. Prin aceşti termeni încerc să cuprind,
pe de o parte, toate acele figuri care îşi extrag
predicatul nonpertinent dintr-un „depozit” accesibil
oamenilor cultivaţi ai fiecărei epoci, şi pe de alta,
metaforele în care predicatul este creaţia originală a
poetului. Am vrut să evit, propunîndu-i, distincţia,
pe cît de răspîndită, pe atît de nesigură, dintre
„figura de uz” şi „figura de invenţie”. Metafora

topică este de fapt simbolul sau alegoria care se
bazează pe o mitologie sau, în general, pe o tradiţie
obştească. Metafora atopică, în schimb, conţine un
drum analogic, nestrăbătut înainte de alt poet şi care
nu e repetabil, deşi este, ca şi cel dintîi, prescris în
codurile literare ale epocii şi ne apare ca insolit, dar
nu ca întîmplător. Se remarcă lesne că metafora
topică are un precedent şi este o asociaţie relativ
stabilă, pe care contextul n-o poate influenţa în mod
decisiv, în timp ce metafora atopică este fără
precedenţă şi are un înţeles contextual”.

Oul dogmatic barbian este exemplul folosit spre
a ilustra metafora topică, iar Joc secund, prin primul
vers, pentru metafora atopică.

Prin critica întreprinsă, şi anume asupra iluziei
moştenite de la retoricile clasice de actualii
poeticieni, că tropul face poezia şi la al doilea, nu
lipsit de naivitate, că e suficient să explicăm felul în
care ia naştere semnificaţia lingvistică într-o
metaforă spre a avea criteriul poeticităţii, ce îşi au
temeiul în presupoziţia că limbajul poetic este rodul
unei întrebuinţări date de poeţi limbajului uzual,
Nicolae Manolescu urmăreşte afirmarea propriei
opinii: limbajul poetic şi poezia nu sînt unul şi
acelaşi lucru.

„Există un statut al poeticului care nu se află
cuprins pe de-a-ntregul în «poetic», cu alte cuvinte
în distorsiunile stilistice suferite de limbă. Am
sugerat deja şi ideea centrală a eseului de faţă şi
anume că poezia nu este un efect al poetizării limbii
naturale, ci, din contra, cauza care determină un
aspect particular al acestei limbi.

Poemul este o origine, nu un rezultat: dacă
vorbitorii urmăresc să transforme şi să îmbogăţească
limba, poetul urmăreşte să producă un obiect
artistic, din care limba poate ieşi schimbată, dar nu
în chip superficial, ci la nivelul funcţiilor ei
profunde. Limba este materia poeziei: poezia dă
totdeauna limbii o formă specifică. Ceea ce
vorbitorul nu face: exigenţele lui rămîn în planul
agresivităţii limbii însăşi. Forma pe care o
construieşte poetul este o valoare culturală în care se
întîlnesc numeroase exigenţe străine de limbă.
Poemul nu este pur şi simplu un limbaj mai
expresiv, mai colorat sau mai pitoresc decît acela
uzual: el este limbajul devenit operă literară”
(N.M.).

La Michael Riffaterre din Sémiotique de la
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poésie, Nicolae Manolescu remarcă încercarea
poeticianului de a descrie poemul ca pe o structură
verbală care-şi generează sensul oarecum în modul
în care o metaforă şi-l produce pe al ei.

Poezia şi limba sînt două universuri ce se
manifestă separat şi diferit. Descifirarea poemului
impune o dublă abordare. Poeticianul francez, citat
de critic, numeşte prima lectură euristică: „ea constă
în sesizarea sensului, de care cititorul este capabil
graţie «competenţei sale lingvistice», aceasta
incluzînd ipoteza că limba este referenţială şi că
cititorul are aptitudinea înnăscută de a percepe
incompatibilităţile dintre înţelesul cuvintelor (p. 16).
A doua lectură este hermeneutică: ea este retroactivă
şi permite, pe măsură ce avansează în text,
recuperarea elementelor deja străbătute şi, la sfîrşit,
sesizarea semnificaţiei; acest lucru nu e însă posibil
fără o competenţă literară”.

Poezia poartă în ea seminţele culese din poezia
mai veche sau mai nouă de care firesc se lasă
cultivat poetul: „Orice poezie presupune, în mod
constant şi esenţial, referinţa la alte texte: de n-ar fi
aşa, probabil că ne-ar fi greu sau imposibil să
descifrăm maniera în care poezia tematizează
realitatea, rescriind-o în termeni de limbaj”.

Descifrarea universului liric trece dincolo de
semnul lingvistic şi impune şi antrenează o
competenţă literară, asupra căreia insistă cu
îndreptăţire criticul: „Adevărata problemă nu este
aceea a denumirii, ci aceea a interpretării textului
poetic, în care nu pot vedea un semn atîta timp cît
definesc semnul în funcţie de cuvînt. Poezia nu e
cuvînt: există întotdeauna în semn o transcendere a
cuvîntului”.

Între primii care au încercat să elibereze poezia
din ţarcul cuvîntului au fost poeticienii americani,
dar şi unii poeticieni francezi (Paul Ricoeur). Este
calea de întoarcere la limbajul poetic, obscurizată de
poeticienii cuvîntului.

„Întreaga problematică a motivării cuvîntului în
poezie, care reprezintă o preocupare devenită clasică
a poeticii europene, este transferată în felul acesta
asupra frazei (a enunţului predicativ) şi, odată cu
acest transfer, este repusă în discuţie şi problematica
referinţei limbajului poetic, exclusă, în principiu,
atunci cînd poeticul era privit ca o semnificaţie
specială a cuvîntului” (N.M.).

Semioticul şi semanticul sînt disecaţi pe cîteva

pagini; domeniul semioticul este domeniul
cuvîntului, în timp ce domeniul semanticului este
domeniul frazei. Condiţii în care semnul şi forma
primesc valori deosebite în cuvînt şi, respectiv, în
frază. Sensul semiotic fiind paradigmatic, acela
semantic este sintagmatic: pe de o parte, substituire,
pe de alta, conexiune.

În argumentaţie, eseistul apelează la Emile
Benveniste din Problèmes de Linguistique
Générale. În marginea acestei lucrări conchide:
semnul (cuvîntul) şi predicatul (fraza) epuizează
posibilităţile de exprimare ale limbii, cel dintîi ca
fiinţă a ei, cel de al doilea ca viaţă a ei.

Continuînd speculaţiile poeticianului, criticul îţi
propune să descopere semnul şi forma poetică la un
etaj superior celor două etaje ale limbii, deşi în
strînsă legătură cu ele; arătînd ceea ce este comun
între poetic, pe de o parte, şi semiotic şi semantic, pe
de alta, precum şi discontinuitatea care-l separă de
ele; pe scurt,determinînd originalitatea, de alt
ordin, a poeziei, care posedă legi şi operaţii
specifce.

Temei pentru a propune o clasificare şi o
terminologie, pe cît de simple pe atît de utile.

În limbaj Nicolae Manolescu decelează patru
„straturi” obligatorii în care se dispun
componentele lui: o materie (sau o substanţă), o
formă (sau o structură), un conţinut (sau un sens) şi
o funcţie (sau o semnificaţie). Nu are nici o
importanţă dacă optăm pentru una sau pentru alta
din aceste serii terminologice: în fond, ele sunt
sinonime.

Este definit cuvîntul cu tot cu limitele sale:
„Materia cuvîntului constă într-un anumit număr de
foneme, mai mult sau mai puţin deosebite de la o
limbă la alta, dar incapabile în ele înseşi să ne
«spună» ceva. Ca s-o facă, fonemele trebuie să
conlucreze prin intermediul unor operaţii
particulare, să devină nişte secvenţe verbale stabile,
pe care le numim lexeme. Un lexem este o asociere
de foneme care are un conţinut. Acest conţinut nu
este un obiect, un aspect al lumii, ci un concept sau
o noţiune, un «abstract» de realitate, o etichetă
pentru varietatea obiectelor cuprinse în ea”.

Cuvîntul este radiografiat şi sub raportul existent
între semnificantul conceptual şi semnificatul
verbal, care, cum remarcă şi Saussure, este unul
arbitrar.
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Următorul nivel este fraza, formată din lexeme,
cu o structură impusă de sintaxă şi rezultă două
lucruri: că o frază este, formal,o succesiune sau o
conexiune de cuvinte şi, apoi, că ea este,
fundamental, unpredicat, o determinare sau o
atribuire. Asemănarea dintre nivelul cuvîntului şi
acela al frazei constă în faptul că, aşa cum cuvîntul
reprezintă o unitate şi în acelaşi timp un element al
ordinului semiotic (Benveniste, II, p. 219), tot astfel
şi fraza reprezintă o unitate şi un element de ordin
semantic. O frază este un enunţ predicativ.

Raportată la cuvînt, fraza comportă un anumit
fond de instabilitate şi imprecizie. Între cele două
apare o discontinuitate: „Cuvîntul fiind
intralingvistic, fraza este translingvistică: ea se
referă la o situaţie şi la un locutor deopotrivă de
reali. Spre deosebire de cuvînt, care e dat de către
limbă, fraza este o ocurenţă, un eveniment, o
construcţie datorată activităţii vorbitorilor în
procesul de comunicare. O frază este un act
predicativ care exprimă lumea în termeni de
referent. Funcţia frazei este referenţială, manifestare
a referentului real prin intermediul unui enunţ. Abia
cu fraza spunem ceva despre lume, «traducem» deci
noţiunile abstracte furnizate de cuvinte în propoziţii
concrete. Cu fraza, afrmă Benveniste, este atins
pragul superior al limbii, dincolo de ea, putem avea
asociaţii de fraze, care însă nu vădesc nici o funcţie
integratoare”.

Poziţia poeticului în acest context este la
granițele limbii.

„Prelungind ideea lingvistului francez, voi spune
că între limbă şi poezie apare o nouă discontinuitate,
care face, uneori, ca aceleaşi elemente să pară,
privite din perspectivă diferită, altele. Materia
poeziei nu este nici cuvîntul, nici fraza, ci limba ca
atare. Nu doar din raţiuni de simetrie afrm acest
lucru, dar şi pentru că socotesc că majoritatea
poeticilor au greşit, fie, de obicei, prin reducerea
poeticului la cuvînt, fie, mai rar, prin identifcarea lui
cu enunţul frazeologic. Ca materie, limba nu este
mai caracteristică pentru poezie decît sunt fonemele
pentru cuvînt sau lexemele pentru frază: pur şi
simplu unele nu pot exista în absenţa celorlalte.
Poezia începe cu o structurare a materiei ei
lingvistice, care comportă două operaţii specifce: o
anumită «descompunere» a elementelor de limbă şi
subordonarea la un «gen» (cf. între alţii Paul

Ricoeur, op. cit., p. 343)” (N.M.).
Poemul nu se suprapune unui semnificant verbal

şi nici unui enunţ sintactic; poemul îşi are propria
sintaxă care ţine de legile prozodiei extem de laxe şi
de necontrolat.

„Prozodia este o fonologie şi o sintaxă ritmică în
care criteriul principal nu este de natură strict
lingvistică, ci literară. Aceasta face ca poemul să se
comporte, ca o unitate formală de tip particular, ca
un „text”: care nu e la fel de stabil ca semnul, dar
nici la fel de labil ca fraza. Remarcăm că o parte din
proprietăţile poeziei sunt comune cu proprietăţile
cuvîntului şi altă parte cu ale frazei” (N.M.).

Pe urmele lui Paul Ricoeur sînt iluminate
legăturile dintre discurs şi metaforă, ce se manifestă
şi operează în interiorul a şase cupluri: „eveniment-
sens (orice discurs se produce ca eveniment şi se
lasă înţeles ca sens): funcţie de identifcare-funcţie
de predicaţie; locuţionar-ilocuţionar; sensreferinţă;
referinţă la realitate-referinţă la locutor;
paradigmatic-sintagmatic”.

Poemul îşi are propriul său univers, unul de
gradul doi, o lume sub semnul imaginarului sau al
ficţiunii.

Nicolae Manolescu consideră necesar a afla
poeziei şi o funcţie, similară cu semnificaţia, la
nivelul semnului, şi cu referinţa, la nivelul frazei.
Voi numi această funcţie expresie. Dau termenului o
accepţie complet diferită atît de aceea curentă, cît şi
de aceea care ar corespunde unei poetici a
expresivităţii. Nu poate fi vorba nici de o accepţie
hjelmsleviană, deşi, ca şi autorul Prolegomenelor,
am distribuit elementele limbajului în patru straturi
şi am recurs uneori la aceeaşi termeni. Expresia
este, conform schemei mele, funcţia poetică, adică
faptul că un poem este unul şi acelaşi lucru cu
producerea unei entităţi singulare, a unui text unic
şi irepetabil. Ceea ce conduce la această unicitate
este, aparent paradoxal, tocmai structura prozodică
şi intertextuală a poemului, care aparţine totdeauna
unui gen, fiind însă un specimen, o ocurenţă, care
apare o singură dată. Expresia poemului nu este
referenţială, aşa cum este sensul frazei. Dar – şi
insist asupra ideii – ea nu este nici nonreferenţială.
Mai bine ar fi s-o socotim autoreferenţială, cum a
indicat Jakobson, în măsura în care pune în
evidenţă lumea ca limbaj. Starea de lucruri la care
se referă expresia şi prin intermediul căreia dă
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naştere lumii proprii poeziei este limba: poezia nu
imită lumea reală ci creează o lume în termeni de
limbaj. Expresia reintroduce, astfel, referinţa în
poezie (chiar dacă este una fictivă) şi ne îngăduie să
luăm în considerare problema adevărului poetic, pe
care poeticile moderne tind s-o excludă în principiu.

Eseul lui Nicolae Manolescu îşi are tema
esenţială în adevărul poetic, unul în care poezia este
locul unde lumea devine limbaj: „Pretenţia
dintotdeauna a poeţilor de a deţine adevărul nu ne
mai pare ca un abuz: doar că acest adevăr nu este
acela al limbii întrebuinţate de poeţi, ci unul al
textului poetic, al acelei conlucrări dintre o formă
prozodică şi intertextuală şi un conţinut imaginar,
capabilă să producă expresie poetică, adică un mod
prin care lumea devine limbaj”.

După cercetarea asupra limbajului în parcursul
descifării a ce este poezia urmează ca problematică:
prozodia, intertextualitatea, conţinutul şi expresia.

În prozodie este interesat cum a anticipat acele
aspecte care fac din ea o formă a poezie, dintre care
ritmul, definitoriu pentru limbă, este cel mai
important.

Două sînt întrebările la care îşi propune să
răspundă: „Mai întîi, la aceea dacă există o
certitudine prozodică, în condiţiile varietăţii
limbilor şi culturilor lumii, capabilă să fie sesizată
de un cititor care n-are acces direct decît la foarte
puţine dintre ele. Apoi, la întrebarea dacă, date fiind
schimbările survenite în prozodie în decursul vremii
şi mai ales tendinţa «eliberării» poeziei de
constrîngeri, în epoca noastră, putem vorbi de o
universală obligaţie formală sau numai de una
accidentală şi la care poeţii au putut, în unele
împrejurări, să renunţe”.

De-a lungul timpului, dar cu obstinaţie în poezia
europeană din ultimul mai bine de un veac şi
jumătate, asistăm la o constantă schimbare de
criterii, la care este destul de dificilă adaptarea.

„Poeticile moderne s-au născut tocmai din
necesitatea unui nou criteriu, atunci cînd nu s-a mai
dovedit efcientă opoziţia dintre vers (înţeles atît ca
succesiune regulată de silabe, cît şi ca un mod
esenţial fgurat de exprimare) şi proză (înţeleasă, la
rîndul ei, ca o formă neregulată şi esenţial nefigurată
de limbaj). În adîncul acestei opoziţii observăm un
fapt deosebit de important şi anume acela că poezia,
ca limbaj normal şi oblic, s-a opus multă vreme

prozei, ca limbaj normal şi direct, în virtutea unui
principiu de echivalenţă” (N.M.).

Există la cei vechi opinia că poezia, renunţînd la
regilile prozodice, se poate transpune în proză, c-ar
fi „traductibilă”:

Declinul versificaţiei şi al retoricii a pus în
lumină particularităţile limbajului poetic, a
confirmat realităţile hotărîtoare pentru moderni,
intraductibilitatea poemului în proză. Totodată, cu
îndreptăţire suntem atenţionaţi, că prozodia nu este
un factor facultativ în poezie, ci unul constitutiv, o
„formă” inevitabilă.

Strînsa legătură dintre ritm şi poezie a fost şi este
recunoscută de toţi cei preocupaţi de fenomenul
literar.

În marginea observaţiilor formaliştilor ruşi, cu
aplicaţie la articolul lui O.M. Brik (Ritm şi sintaxă),
criticul vine cu cîteva afirmaţii sintetice în sprijinul
acestei idei: „Poetul ar avea în minte o structură
ritmică şi nicidecum o informaţie lingvistică pe care
ar dori s-o transmită. Din acest unghi, ritmul nu
apare ca un element adăugat comunicării prozaice,
ci ca unul constitutiv poeziei, o marcă specifcă şi o
sursă de plăcere estetică. O structură ritmică poate fi
adesea memorabilă în ea însăşi şi se poate conserva
independent de calitatea şi de înţelesul versurilor”.

E o realitate remarcată şi de G. Călinescu în
Istoria sa în cazul lui Bolintineanu din Mihnea şi
Baba.

Esenţială este prezenţa în poezie a echilibrului
între sintaxa limbii și sintaxa ritmică, şi nu absenţa
celei dintîi sau arbitrariul celei din urmă (N.M.).

Lectura unei poezii impune prin curgerea ei
intonația ce o personalizează, există, cum observă şi
eseistul, o aşteptare, un impuls metric care face ca o
secvenţă verbală să fie resimţită ca vers.

Sînt extrase cîteva din constatările lui Mihai
Dinu (Ritm şi rimă în poezia românească, Cartea
românească, 1986) asupra acestei chestiuni.
Întemeiat pe aceastea criticul încearcă să tragă
cîteva concluzii: „Poezia are în ritm cel mai de
seamă aliat în statornicirea formei ei diferite de
aceea a prozei sau a exprimării uzuale. Ritmul
poetic este o necesitate artifcială, o marcă specifcă,
pe care n-o întîlnim, decît accidental, în afara
textului poetic. Această constatare ne-ar fi de ajuns,
dacă nu s-ar ivi problema poeziei moderne, care
pare a renunţa la constrîngerile autoimpuse în aceea
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tradiţională şi a asculta de observaţia lui Pound:
«Lucrul poate da naştere, din sînul său, unui ritm
mai frumos decît acela al metrilor dinainte stabiliţi»
(op. cit., p. 218). Cum stau, cu adevărat, lucrurile e
greu de spus atunci cînd versului clasic îi este
preferat versul liber. Şi, în primul rînd, ce înseamnă
vers liber?”.

Versificaţia modernă a lui Vladimir Streinu nu
reuşeşte să cuprindă toate fațetele sub care se
prezintă poezia, fapt care-l determină pe autorul
Lecturilor infidele de a alcătui o schemă diferită în
care sînt cuprinse: ritm, măsură, rimă şi pauzele:
„Cînd sînt respectate toate aceste patru condiţii,
putem vorbi de vers regulat sau clasic. Versul
neregulat este rodul încălcării uneia dintre ele, şi
anume a măsurii; versul alb este acela fără rimă;
cînd ritmul e variabil, dar pauza finală e marcată,
putem vorbi de vers liber; în sfîrşit, în absenţa şi a
pauzei de după ictusul forte (sau chiar a acestuia), ne
aflăm în faţa poemului în proză. Cea mai delicată
definiţie rămîne, neîndoielnic, aceea a variabilităţii
ritmice”.

Dintre încercările lui Mihai Dinu de a diseca
versificaţia cu sprijinul matematicii sînt selectate
cîteva. Nu altceva a încercat Solomon Marcurs în
Poetica matematică.

În timpurile vechi poezia era mai ales recitată şi
mai rar citită, astfel, cum subliniază şi Erza Pound,
poezia şi-a atins cele mai înalte calităţi ritmice în
cursul acelor perioade în care arta versului şi arta
muzicii se aflau strîns unite, cînd exista o necesitate
sau o urgenţă foarte precisă, inerentă cu tot ce
producea poetul (apud N.M.).

Pierderea acestei unităţi a permis afirmarea
versului liber: „Prozodia clasică fiind una a urechii,
el cîştigă teren atunci cînd poezia începe să fie citită
cu voce tare. Versul liber reprezintă ecoul unei epoci
de tranziţie între o prozodie a auzului şi una a
văzului: reglat încă de sonorităţi muzicale, începe să
se ajute de forme grafice. Nu prozodia ca atare
dispare, ci acel capitol istoric al ei care condiţiona
forma poetică de rostire, de sunet şi de ureche.
Reforma prozodică de la sfîrşitul veacului trecut,
care a dat mai întîi naştere versului liber, îi apare
iluzorie lui Streinu tocmai fiindcă el refuză s-o lege
de cea mai puternică tendinţă a poeziei moderne şi
anume aceea de a înceta treptat să se mai
caracterizeze exclusiv prin factori de temporalitate

muzicală, preferîndu-le spaţialitatea plastică”.
Sînt cercetate noile prozodii impuse de poeţii

moderni, cu accent pe poezia concretă a unor poeţi
brazilieni – „poezia concretă este o poezie despre
cuvinte”. 

Fenomen periferic, meritul poezie concrete a
fost în conştientizarea prozodiei moderne.

Următoarea chestiune luată în discuţie este
intertextualitatea, pe care criticul o consideră
indispensabilă, fiind una dintre trăsăturile specifce
ale poeticului: aşa cum poezia nu poate fi defnită
formal în absenţa prozodiei, ea nu se poate dispensa
de considerarea intertextualităţii. Ca operă literară,
orice poem este totdeauna prozodic şi intertextual.

Orice lectură a poemului impune şi o
interpretare, totodată poezia într-un fel sau altul este
intertextuală. Aceasta-i întrebarea: în ce fel sau în
cîte feluri? Fenomen urmărit în compexitatea lui de
Gérard Genette din Palimpsestes şi sintetizat de
Nicolae Manolescu, ca în final să-și afirme propria
viziune: „În ce mă priveşte, voi adopta un punct de
vedere diferit. Considerînd poezia ca formal
intertextuală (păstrez acest termen) prin însăşi
natura ei literară, voi defini intertextualitatea drept
subordonarea textului faţă de un gen şi voi distinge
două modalităţi prin care se manifestă această
însuşire: o modalitate generală şi una particulară.
Generală este acea intertextualitate pe care E.
Vasiliu a numit-o vagă: A spune deci că orice obiect
din sfera culturii se caracterizează prin
intertextualitate nu spune mai mult decît o banalitate
de tipul «orice obiect care cade sub simţuri este de
natură materială»(ibid.), într-o primă considerare a
ei, termenul defineşte un obiect poetic în măsura în
care el este, în cel mai general înţeles, un obiect care
aparţine poeziei. Banalitatea este inevitabilă. Am
semnalat, în capitolul despre prozodie, o însuşire
asemănătoare. Textul cade sub «simţuri» ca poetic
numai dacă, într-o anumită manieră, el se defineşte
prin raportul cu alte texte de acelaşi fel”.

Intertextualitatea generală ridică, mai ales,
probleme de natură istorică, în timp ce
intertextualiatea particulară cere cîteva precizări cu
trimitere la primele ei două accepţii (includerea şi
substituirea): „Citatul (şi cel virtual), ca procedeu de
includere, implică atît o conştientizare a tehnicii
poetice, cît şi, mai ales, o atitudine faţă de tradiţie,
în poezia veche nu avem citări deliberate, ci numai
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reminiscenţe. Citările intenţionate sunt însă
frecvente în poezia mai nouă”.

Intertextualitatea, între diversele forme ale
poeticului, este direct condiţionată de codul estetic,
fapt pentru care, cum accentuează eseistul, este cu
obstinaţie cultivat de postmoderni: „Ei nimeresc în
felul acesta doi iepuri dintr-un foc: creează un text,
care-şi are structurile literare proprii, alfabetul
inconfundabil, şi indică totodată alfabetul genetic al
textului, tradiţia lui. Altfel spus, referentul nu este
doar suspendat, ca de fiecare dată cînd e vorba de
poezie, ci substituit printr-un referent sui-generis
care este literatura anterioară evocată prin citare.
Caracterul autosemnificant al expresiei poetice se
manifestă în aceste împrejurări în stare aproape
pură: intertextualitatea particulară ne confruntă cu o
limită a poeticului”.

Efectul acestor citări și autocitări și substituiri
este însoţit, presupune la poeţii moderni o conştiinţă
netă a scriiturii. Prezentă în poezia postmodernă,
des întîlnită la unii poeţi români din generaţia ’80, şi
la care nu există un grad zero al scriiturii poetice: o
memorie împovărată cultural preface spontan o
poezie de dragoste într-o istorie lirică sui-generis a
poeziei romîneşti pe această temă.

Pentru cercetarea conținutului apelează la G.
Călinescu din Principii de estetică, unde acesta
combate purismul estetic al lui Benedetto Croce şi
din care citează: „…Cînd o operă există, ea începe
a-şi afirma un conţinut care nu este materia din care
a ieşit, ci viaţa fictivă pe care o începe”.

Iar pentru explicarea a ce înţelege autorul
Bietului Ioanide prin realitate fictivă citează din
Universul poeziei, capitol din opul amintit, din
primele fraze care deschid dialogul pe model
platonician: „Poezia îşi are universul ei, aşa cum un
continent are fauna şi flora lui. Ea constituie o lume
separată de aceasta, cu rînduiala ei proprie”.

Pentru ilustrarea acestei realităţi apelează la
poezia Craiul Amurg, a lui Emil Botta. Cercetare
prin care sînt puse în evidenţă două momente: o
punere la îndoială a conţinutului lingvistic uzual şi
o structurare a unui conţinut secund, poetic. Cel
dintîi a fost deseori pus în evidenţă; al doilea
continuă să fie destul de obscur. Poeticele ne oferă
de obicei defniţii negative ale poeticului, în măsura
în care, insistînd pe caracterul paradoxal al
limbajului poetic, ne spun mai curînd ceea ce nu

este poezia decît ceea ce este. Putem relua, în acest
context, obiecţia pe care Paul Ricoeur a făcut-o lui
Cohen la nivelul limbii, şi anume că, după ce a
înfăţişat convingător nonpertinenţele semantice, ne-
a rămas dator cu descrierea mecanismului noii
pertinenţe care ia naştere în limbajul poetic.

Un limbaj se transformă în poezie printr-un salt
funcțional, din referențial, devine expresiv.

Sînt pe rînd trecute în revistă comentariile
călinesciene asupra poeticului și nepoeticului din
Universul poeziei în care acesta conchide că de
imaginația și implicit talentul poetului depinde
posibilitatea de trecere a nepoeticului în poetic.

În 1978, într-un articol, cum recunoaște, încă
susţinea teza călinesciană, opinie transfigurată în
eseul Despre poezie: „Astăzi sunt convins că toate
elementele sunt (sau devin) poetice în virtutea
participării lor la o convenţie culturală (mitologică,
religioasă, morală, flosofică etc.) şi că natura nu
joacă decît un rol secundar, şi anume în măsura în
care indică o sferă ori alta a «poeticului». Dacă însă
voim să desemnăm poeticul, trebuie să ne referim la
altceva decît la însuşirile pe care lucrurile – devenite
simboluri – le au din naştere: trebuie să ne referim la
uzaj ori chiar la hazardul care le-a adus în cîmpul
poeziei, în principiu, orice obiect real devine poetic
(nu «poetic»), dacă îndeplineşte două condiţii, pe
care le-am enunţat mai sus: dacă se constituie ca
referent fictiv în opera unui autor şi dacă acest autor
ne apare, el însuşi, ca dedublat prin jocul unei
persoane gramaticale. Limba nu ne dă decît materia:
conţinutul poeziei începe odată cu poemul”.

Poezia se citeşte în concomitenţă şi literal şi
metaforic, dar ce ne spune limba nu echivalează,
este altceva decît ne spune poezia: „Diferenţa
provine din altă parte şi anume din sentimentul pe
care poezia ni-l dă spre deosebire de limbă că nu
trimite la un conţinut anterior şi perceptibil în afara
ei: că ea îşi creează conţinutul prin chiar faptul de a
vorbi despre el. Referentul poetic este fictiv nu atît
în înţelesul că este invenţia poetului, rodul liberei lui
fantezii (sau nu în acest înţeles trebuie să ne reţină),
ci în acela că posedă un statut ontologic deosebit de
al oricărui lucru din lume. Problema aparţine deci
sferei ontologice mai degrabă decît aceleia
imaginare. Conţinutul unui poem nu e atît imaginar
cît impalpabil în afara domeniului poetic însuşi
cuprins între incipitul şi clausula poemului concret:
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el ne este dat numai odată cu poemul. Ne apare mult
mai des ca avînd realitate decît ca izvorînd din
fantezie”.

Ultima care se asociază la conţinut este expresia:
„Ea se deosebeşte atît de semnificaţia cuvîntului cît
şi de referinţa frazelor. Semnificaţia leagă un
semnificant verbal de semnificatul său conceptual;
referinţa valorifică limbajul în act, îl face să exprime
realitatea”.

Riscul de a refuza limbii caracterul ei
instrumental, nu are alt efect, ca în cazul letriștilor
sau concretiștilor, decît de a rămîne la nivelul
experimentalului.

Pentru Nicolae Manolescu, o definire corectă a
expresiei poetice trebuie să ţină seamă nu de
anumite însuşiri ale limbajului, ci de folosirea lui în
alt scop decît acela  comun, de o funcţie nouă a lui.
Semnificaţia şi referenţialitatea (în accepţia lui
Benveniste) ne arată lumea aşa cum este, cum pare
sau cum vrea să fie; nu are nici o importanţă dacă
limbajul este fidel lucrului sau îl

transfigurează, dacă este informaţional sau
„poetic”. Expresia, din contra, este legată de
emergenţa în limbaj a unui locutor şi a unui referent
fictiv; proprietatea ei de a fi poetică decurge din
schimbarea statutului ontologic al lucrului şi al
limbajului; prin expresie luăm cunoştinţă de o lume-
nelume care este totodată şi o lume-operă.

Expresia poetică odată constituită în poem nu
acceptă sinonimie; orice schimbare distruge
expresia iniţială.

În contra opiniei curente, una mefientă în ce
priveşte poetul, dar şi poezia, pentru eseist, şi nu
doar pentru el poezia este o creaţie permanentă de
sensuri originale şi puternice. Ea nu se mărgineşte
să reproducă realitatea în cuvinte şi referinţe gata
fabricate, ci doreşte să dea naştere unui limbaj prin
intermediul căruia să cunoaştem totdeauna ceva
mai mult. Poezia este mult mai mult cunoaştere
decît închipuire sau transfigurare.

„Poeticul” este rezultatul unei complete
metaforizării, prin care fiecare cuvînt devine un
simbol al unui lucru uşor traductibil, pe cînd
poeticul îşi află izvorul în  interacţiune, este
heterogen, cu doi poli, unul negativ, al referinţei, şi
unul pozitiv, al metaforei: „Expresia poetică este
curentul electric care încarcă reţeaua acestui limbaj-
metaforă (în accepţia de la Ricoeur). Ceea ce trebuie

subliniat este faptul că expresia poetică se
deosebeşte de «poetizare» mai mult decît de orice
altă funcţie a limbajului. Pe o cale ocolită am ajuns
exact în punctul de pornire al acestui eseu.
Prejudecata comună nu distinge între poetic şi
«poetic», mai mult, vede în ultimul genul proxim
pentru cel dintîi. Această apropiere este cu
desăvîrşire falsă şi reprezintă sursă a numeroase
erori. Poezia îngăduie în preajma ei mai curînd non-
poezia decît pseudo-poezia. Poezia implică realul şi
adevărul, pe care «poetizarea» încearcă să le facă de
nerecunoscut; poezia priveşte lumea în faţă, în
vreme ce «poetizarea» îi întoarce spatele; poezia e
onestă şi curajoasă spre deosebire de «poetizarea»
care e mistifcatoare şi laşă. Toată mitologia
evaziunii şi transfigurării de care ne izbim adesea în
interpretarea artei este rodul confuziei dintre poezie
şi «poezie». În acest sens, poemul e totdeauna
«impur», loc de întîlnire pentru întreg conţinutul
existenţei umane, cu splendoarea şi abjecţia, cu
paradisul şi infernul ei. Numai «poeticul» e «pur»,
adică discriminator, steril, fără contact profund cu
fiinţa noastră, pe care, crezînd că o exprimă, o
trădează” (N.M.).

În afirmarea adevărului poeziei, criticul apelează
la C. Noica, pentru care: ştiinţa ne arată chipul
exact al realităţii, dezinteresîndu-se adesea de
adevărul ei esenţial; este rostul artei să lege
exactitatea lumii de adevărul omului.

Poezia deschide fereastra către adevărul profund
al omului, prin care avem şansa să ne vedem
sufletul.

Partea a doua a eseului, Cîte feluri de poezie
există, ne oferă o istorie critică a poeziei române, cu
transfigurarea ei de la tradiţional la postmodern,
avînd ca osatură teoretică argumentaţiile din prima
parte, Ce este poezia.

Prin eseul Despre poezie, Nicolae Manolescu ne
propune o estetică în răspăr cu a numeroşilor
poeticieni, punctînd cu propriile opinii, clare şi
nesofisticate impunerea unei viziuni lămuritoare
asupra poeziei moderne cu multiplele ei ramificaţii
şi capcane.

Sînt gînduri despre poezie prin care Nicolae
Manolescu o înnobilează.
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In memoriam AUGUSTIN BUZURA

George MOTROC: Stimate Domnule Dimitris
Kanellopoulos, înainte de orice vă rog să-mi daţi voie
să vă întreb: cum şi în ce context v-aţi apropiat de
limba română?

Dimitris KANELLOPOULOS: În toamna lui
1978 trebuia să încep studiile în România. După multe
aventuri, am fost înscris la Universitate abia în
februarie 1979, la Filologia din Cluj, pentru învăţarea
limbii române. Până la acel moment, relaţia mea cu
România şi poporul său, a fost limitată la câteva lecturi
întâmplătoare din poeziile lui Mihai Eminescu, câteva
scurte povestiri de Mihail Sadoveanu şi uriaşul roman
Pădurea spânzuraţilor, a lui Liviu Rebreanu. Atât!

Pentru a fi acceptat la o universitate din România,
în anul în care am venit eu s-a introdus obligaţia ca
studenţii străini să cunoască limba română. Ceea ce era
o cerinţă, în opinia mea, cel puţin absurdă, deoarece
oricum noi trebuia să urmăm un an pregătitor, timp în
care făceam lecţii de limbă, istorie şi literatură.

Nu eram un student harnic. Nu mă puteam trezi
devreme dimineaţa pentru a merge la Filologie, pe
strada Horea, de la căminul 12, din Hasdeu, şi pentru a
participa la lecţii de morfologie şi sintaxă. Eu
studiasem latina la liceu, în Grecia, şi foarte repede am
început să înţeleg limba română. La Filologie, m-am
prezentat la examenul din iunie, am avut probleme cu
un examinator din cauza răspunsurilor mele cam
neortodoxe. Dar am învăţat limba română la
emblematica cofetărie Croco, din Piaţa Păcii, cu
prietenii mei iubiţi de atunci. Îmi amintesc cu nostalgie
de Mircea Beudean, Laczy Macskayi, Nicky Mitrofan,
Dan Tolan… 

După terminarea anului pregătitor, m-am înscris la
Facultatea de istorie şi filozofie din Cluj şi am început
cursurile în clădirea Institutului de Istorie. Acolo m-am

întâlnit cu lectorul de istorie bizantină şi istorie
modernă, Ovidiu Mureşanu, cu care am devenit
prieteni nedespărţiţi. El a contat pentru mine cât o
întreagă ,,Universitate”! Îi datorez multe, mai ales
pentru cunoaşterea bună a limbii, dar şi pentru
deschiderea mea faţă de literatura română. Mai târziu,
am continuat „şcoala” la nu mai puţin celebra cofetărie
Arizona, de pe strada Universităţii, unde îmi
petreceam aproape toata ziua, şi unde mi-am făcut şi
primii mei prieteni intelectuali: pe Ioan Bucşa, pe
Alexandru (Sandu) Vlad, Petre Poantă şi alţii. Din
păcate, în afară de Ovidiu, ceilalţi pe care i-am
pomenit, au plecat dintre noi, nedrept de repede…

Aceşti prieteni au avut multă răbdare cu mine şi
mi-au explicat cuvintele pe care nu le înţelegeam,
inclusiv înjurăturile. Unii, precum Ovidiu Mureşan, au
rămas ,,izvorul din care beau apă”, în sensul că el nu a
încetat niciun moment să mă aprovizioneze cu cărţi
din literatura română. Tot el, Ovidiu Mureşan, m-a dus
la Editura Dacia, atunci când m-am hotărât să
alcătuiesc o antologie de poezie greacă din generaţia
70. Ideea mi-a venit când Ovidiu, care e fiul marelui
istoric Camil Mureşan şi nepotul poetului Teodor
Mureşan, mi-a arătat o antologie a poeziei greceşti,
apărută la Cluj în anii 1930 ai secolului trecut, alcătuită
de profesorul Ştefan Bezdechi, vlah, originar din
Grecia. La puţină vreme, Ovidiu Mureşan m-a dus la
Editura Dacia, unde mi-a făcut cunoştinţă cu cel care
va deveni celălalt prieten al meu de o viaţă, poetul şi
prozatorul Vasile Igna, care pe atunci era şeful secţiei
de literatură şi a devenit, după 1990, directorul acestei
importante edituri. Fratele meu, Vasile, a fost cel care
mi-a deschis fereastra cea mare spre literatura română
şi spre slujitorii ei. Cu el am început ,,construirea”
Antologiei, care a apărut în 1984, cu titlul 42 de poeţi
greci contemporani. Ne gândim acum să facem o nouă
ediţie, cu schimbările pe care le-au adus cei peste 35 de
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MULT MAI MULT ŞI MAI PROFUND”

Dialog cu scriitorul grec
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ani care au trecut de atunci.

G.M.: În ceea ce priveşte literatura română, care
au fost primele lecturi esenţiale, devenite şi
preferinţe?

D.K.: Când am venit la Cluj, am început să iubesc
oraşul mai ales pentru librăriile şi anticariatele sale. La
anticariatul din centru lucra pe atunci cel ce avea să
devină marele meu prieten, extraordinarul prozator,
Alexandru Vlad. În fiecare zi intram în anticariat, în
librăria Universităţii sau în librăria Coşbuc şi, cu
puţinii bani pe care îi aveam, cumpăram câte o carte.
Biblioteca mea de literatură românească atunci a
început să se formeze. Cum v-am spus, înainte de a
veni în România nu citisem decât o carte românească
importantă, dar aceasta a fost una care m-a marcat:
Pădurea spânzuraţilor a marelui prozator Liviu
Rebreanu.

La Cluj, am continuat cu povestirile scurte ale lui
Sadoveanu, despre care ştiam oarecum din Grecia,
după care au urmat, într-o ordine oarecum
întâmplătoare, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale,
Dimitrie Anghel, marele romancier Liviu Rebreanu,
Tudor Arghezi, George Bacovia, Lucian Blaga. Mai
târziu, în 1996, pe A.E. Baconsky, ca şi pe excelenta
grupare a avangardiştilor români (Urmuz, Stefan Roll,
Saşa Pană, Geo Bogza), i-am prezentat în revista
Oropedio (Platou). Au urmat, apoi, de-a lungul anilor,
Nichita Stănescu, Şt. Aug. Doinaş, Cezar Baltag, Ana
Blandiana, Marin Sorescu, Virgil Carianopol şi
tânărul, pe atunci, Mircea Dinescu. Marele poet Ion
Vinea, Virgil Teodorescu, Aurel Baranga, Dolfi Trost,
întregesc tabloul acesta. Nu aş vrea să-i uit pe dragii
mei prieteni Iordan Chimet, Modest Morariu, Al.
Căprariu. 

La Cluj i-am întâlnit pe mulţi dintre tinerii scriitori
români, foarte tineri pe vremea aceea, poeţi şi
romancieri, critici literari şi teoreticieni ai literaturii:
Alexandru Vlad, Petru Poantă, Eugen Uricaru, Adrian
Popescu, Marian Papahagi, Ion Mureşan, Ioan Bucşa,
dar şi pe admirabilii poeţi de la revista Steaua: Aurel
Rău, Aurel Ghurghianu, Victor Felea. 

Tot Vasile Igna m-a prezentat iubitului şi mult
respectatului profesor Mircea Zaciu, dragului şi
regretatului meu prieten, Augustin Buzura, şi fratelui
meu de suflet, Marian Papahagi. Pe de altă parte, prin
Ovidiu Mureşan am avut bucuria de a întâlni o
importantă personalitate a literelor româneşti, pe
marele poet Aurel Rău. 

G.M.: Când v-am întrebat despre ce scriitor român
din secolul XX doriţi să vorbim mai întâi, l-aţi ales pe
Augustin Buzura... De ce? Cum l-aţi descoperit şi cum
v-aţi apropiat de opera sa?

D.K.: Pe Augustin Buzura, ca şi pe profesorul
Mircea Zaciu, l-am „câştigat” tot prin intermediul lui
Vasile Igna. Prima dată ne-am întâlnit, toţi patru, în
casa domnului Zaciu, pe strada Bisericii Ortodoxe, la
Cluj. Îi ştiam pe amândoi din marea lor reputaţie
intelectuală, dar nu-i cunoscusem personal. Îndrăznesc
să spun că, destul de repede am devenit prieteni foarte
apropiaţi. Ne vedeam foarte des; uneori ne întâlneam
la Arizona, la librăria Universităţii, alteori ne plimbam
împreună prin parcul mare sau prin centru. Prima carte
a lui Buzura, pe care am citit-o, a fost Feţele tăcerii. A
fost o revelaţie, o carte care m-a influenţat foarte mult.
Călătoria în Maramureş, pe locurile descrise în roman,
şi, mai târziu, în Munţii Apuseni m-a impresionat
foarte mult. Când am citit Feţele tăcerii, tocmai
fusesem exclus din Partidul Comunist Grec, dar, cât
am fost „membru” nimeni nu mi-a spus niciodată, şi
nici n-am citit undeva, nici în Grecia, nici în România,
că a existat o rezistenţă armată împotriva comuniştilor
in România... Citisem cărţile lui Milan Kundera,
credeam că ştiu destul, dar cărţile lui Buzura spuneau
mult mai mult şi mai profund. Mai târziu am citit
Orgolii, iar cartea lui de povestiri, De ce zboară
vulturul, am citit-o abia după moartea lui Gusti. Acum
sunt în discuţii cu Editura Kastaniotis din Atena,
pentru publicarea cărţilor sale în limba greacă.

G.M.: În ceea ce priveşte creaţia lui Augustin
Buzura aveţi un titlu preferat ca lector sau/şi
traducător?

D.K.: Mi-e greu să răspund la această întrebare.
Nu cunosc cărţile lui de după 1989; dintre cele
dinainte, mă simt mai ataşat de Orgolii şi Drumul
cenuşii.

G.M.: Care rămâne însă cel mai greu de tradus?
Poate fi traductibil şi mai ales înţeles de către cititorul
liber grec contemporan, cel de astăzi, mesajul uneori
cifrat al unui scriitor român precum Augustin Buzura,
unul trăitor în regimul comunist totalitar? 

D.K.: Nimic nu e uşor de tradus, oricât de bine
cunoşti cele două limbi. Cel mai greu lucru este să
găseşti un traducător bun. Toate traducerile bune, pe
care le avem în Grecia, din literatură română sunt
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traduceri făcute, în principal, din limba franceză. Deşi
au existat zeci de mii de refugiaţi politicii greci in
România, nu am avut prea mulţi traducători buni.
Acest lucru se datorează în principal faptului că
refugiaţii politici au venit în România din nordul
Greciei, care în acea perioadă era o regiune puţin
dezvoltată economic, cu câteva şcoli concentrate în
principal în centre urbane mari. Ori, majoritatea
refugiaţilor politici erau tineri proveniţi din zonele
rurale şi izolate; erau copii care nu aveau o educaţie
prea temeinică şi nu erau bine familiarizaţi nici cu
limba română şi, uneori, nici măcar cu limba greacă
literară. Totuşi, s-au făcut destule traduceri în acea
perioadă. De exemplu, marele poet grec Yiannis
Ritsos, comunist notoriu, a tradus poeziile lui Tudor
Arghezi. Dar Ritsos nu cunoştea niciun cuvânt
românesc! Cei ce traduceau erau refugiaţii politici
greci; Ritsos a făcut o simplă stilizare şi s-a
autoproclamat traducător al lui Arghezi. Pentru
comuniştii români sau greci, internaţionalişti convinşi,
acesta era un motiv de mândrie, dar metoda e profund
necinstită. Traduceri bune s-au făcut şi atunci, dar, din
nefericire, foarte puţini dintre traducători au fost
capabili să prezinte, în mod convingător, publicului
grec adevărata valoare şi dimensiune a literaturii
române.

A mai fost şi un alt val de greci care au venit în
România: studenţii care au studiat aici, în ultimii
douăzeci de ani ai regimului comunist. Rezultatul este
totuşi dezamăgitor, având în vedere că nu au apărut alţi
traducătorii de literatură română.

În ce priveşte a doua parte a întrebării
dumneavoastră, eu cred că opera lui Augustin Buzura
poate fi destul de uşor înţeleasă în Grecia, deoarece
românul Buzura este, în acelaşi timp un scriitor
european. El se integrează unui spaţiu universal, dar
aparţine înainte de toate spaţiului românesc şi general
balcanic, profund înrudit cu cel grecesc. Avem, noi,
grecii, românii, albanezii, bulgarii, turcii mult mai
multe lucruri în comun decât credem, în orice caz mult
mai multe decât cele care ne deosebesc. Atitudinea
antitotalitară, dreptul omului de a trăi şi a gândi liber,
atât de familiare cărţilor lui Buzura, fac ca mesajul
operei lui să nu fie greu de înţeles de către cititorul
grec. 

G.M.: Care sunt cele mai frumoase amintiri legate
de întâlnirile cu omul Augustin Buzura?

D.K.: Viaţa mea în România m-a făcut să mă

schimb, în multe sensuri. Prieteni mei, scriitorii,
artiştii, intelectualii pe care i-am cunoscut şi al căror
nume l-am pomenit deja, dar şi unii din colegii şi
profesorii mei, au contribuit într-o mare măsură la
această schimbare. Influenţa lor a fost nu doar
intelectuală, scriitoricească, ci şi de atitudine. Dorinţa
lor de a trăi şi a gândi liber era foarte asemănătoare cu
a mea, care nu de mult ieşisem dintr-o dictatură
cumplită, ce a coloneilor.

În anii aceia, după 1982, pe Gusti Buzura l-am
văzut aproape zilnic. El venea la Tribuna, revista la
care lucra, şi mergeam la Arizona să bem o cafea cu
năut, singura care se găsea atunci în cofetăriile din
România. El nu era prea vorbăreţ, dar povesteam nu
doar despre literatură, ci, mai ales, despre ce se
întâmpla în jurul nostru; era bine informat şi era foarte
critic. Era un ardelean tipic, un maramureşean serios şi
grav, dar ştia şi să râdă cu poftă. Când avea timp şi era
vreme bună, făceam plimbări lungi prin centrul
Clujului şi prin parc.

Dar cea mai emoţionantă amintire este una mai
apropiată în timp, dar şi foarte amară. Şi nu este din
Cluj, ci din Atena, unde a venit pentru a consulta un
medic oftalmolog reputat. Problemele lui cu vederea
erau mai vechi; el scria întotdeauna noaptea. Într-o
seară, am mers să bem o cafea la cafeneaua-restaurant
Dionysos de sub Acropole. Am parcat în apropiere,
sub Filopapu, şi aveam puţin de mers pe jos până la
restaurantul nostru. Avea deja dificultăţi de mers şi m-
a prins de braţ. Şi deodată, mă întreabă:

– Ce lumini sunt acolo sus, Dimitris?
– Parthenonul, Acropole, Gusti...
Au urmat câteva clipe de tăcere; m-am uitat la el, îi

dăduseră lacrimile. Mi-a spus:
– Dragă Dimitris, au fost atât de mulţi ani în care

am văzut foarte bine, şi n-am putut veni să vă văd
Parthenonul şi Acropole...! 

Nu cred că mai e nevoie de alte comentarii.

G.M.: Augustin Buzura este unul dintre scriitorii
esenţiali ai literaturii române din p e r i o a d a
regimului comunist... Totuşi, cum vă explicaţi
pierderea de prestigiu de după 1989, când locul
acestor repere morale a fost luat de vremelnici şi
îndoielnici lideri de opinie de la tv?

D.K.: Nu cred că a existat o reală pierdere de
prestigiu, în ochii cunoscătorilor de literatură, a operei
lui Augustin Buzura, după căderea regimului
comunist. Buzura a continuat să fie o mare
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personalitate. A continuat să scrie literatură, a făcut
publicistică a fost preşedinte al Institutului Cultural
Român, a fondat şi a condus reviste, a fost o
personalitate cu multiple posibilităţi, în condiţii noi.
Chiar dacă atitudinea criticii literare nu a mai fost cea
dinainte de 1989, el nu şi-a pierdut niciodată valoarea
artistică şi intelectuală. Cărţile lui au fost publicate şi
republicate, în mii de exemplare. A fost onorat cu
multe premii şi a fost foarte apreciat. A devenit
academician, dar nu a uitat niciodată că Democraţia,
chiar şi în cea mai firavă formă a ei, este preferabilă
oricărui totalitarism. Sigur, schimbările care au avut
loc din 1989 sunt foarte mari. În România, ca şi în
Grecia, suntem obişnuiţi să vorbim liber, ne îmbrăcăm
cam la fel, mîncăm cam la fel, bem cam aceleaşi
vinuri. Nu era la fel pe vremea studenţiei mele. E mai
bine?, e mai rău? Poate că e şi una şi alta, dar în măsuri
diferite. Suntem în momente istorice diferite. Azi,
societatea de consum e peste tot cam aceeaşi şi ea nu
este, cel puţin pînă acum, prea binevoitoare cu artiştii,
cu scriitorii, cu intelectualii. Augustin Buzura va
rămâne, aşa cum a fost, o mare personalitate a scrisului
românesc. 

G.M.: S-a spus uneori, strict neoficial şi în mediul
literar românesc, că nume precum Augustin Buzura,
dar şi Marin Preda sau Nicolae Breban au fost
propuse pentru Nobel... În opinia dvs. literatura
română merita măcar un Nobel pentru literatură?

D.K.: În zilele acestea, pregătesc un nou volum al
revistei mele Oropedio (Platou), intitulat Plimbări
Balcanice. Am inclus poezii şi povestiri din Albania,
Serbia, Macedonia de Nord, Bulgaria, Turcia şi
România. O dată mai mult, mă conving că România
are un număr mare de poeţi şi prozatori, care nu au
nimic de invidiat la mulţi dintre cei ce sunt laureaţi ai
Premiului Nobel. Literatura română este una dintre
cele mai importante din Europa; România este o ţară
profund europeană, cu o poezie şi o proză pe măsură.
Şi, ca să nu vorbim despre cei în viaţă, am să spun că
I.L. Caragiale, Sadoveanu, Tudor Arghezi, Lucian
Blaga, Marin Preda, Marin Sorescu, Nichita Stănescu,
Şt. Aug. Doinaş sau Augustin Buzura ar fi putut fi cel
puţin egali cu unii din premiaţii cu Nobel. Mai mult ca
sigur, literatura lor nu a fost şi nu este suficient tradusă,
difuzată şi comentată.

G.M.: Într-un interviu de acum câţiva ani, criticul
literar Alex Ştefănescu îşi exprima convingerea că

atunci când se va scrie, în zilele noastre, un roman
politic care să prezinte România din perioada
regimului comunist atunci vor fi şanse la Nobel...
Împărtăşiţi un astfel de optimism sau consideraţi
acordarea Premiului Nobel drept consecinţa unor
posibile jocuri de culise sau interese care depăşesc
sfera literaturii?

D.K.: Nu îl cunosc pe dl. Ştefănescu, dar nu sunt
de acord cu opinia lui. Nu vreau să intru în această
dezbatere. Se pare că există, deşi eu nu cred în ea, un
fel de „conspiraţie” privind acordarea acestor premii.
Personal, nu mă interesează premiile şi nici modul în
care sunt oferite. Dar, în calitate de cititor, ca unul care
cunosc într-o anumită măsură literatura română, mi-
am format o opinie care s-a verificat în timp. Iar
punctul meu de vedere este că România are o mare
literatură.

G.M.: Privind spre viitorul următoarelor decenii,
în contextul unei crize a lecturii şi a vânzărilor cărţilor
tipărite în raport cu acele electronice, vedeţi un
scenariu negativ sau rămâneţi optimist în ceea ce
priveşte evoluţia literaturii române, dar şi europene, în
general?

D.K.: Acum un an, un prieten de-al meu, de
profesie editor, care a plecat la New York pentru
afaceri, mi-a trimis două e-mailuri în care îmi descria
cât de tare au scăzut vânzările cărţilor digitale pe piaţa
SUA. A fost foarte impresionat. În acelaşi timp, îmi
spunea, a crescut vânzarea cărţilor tipărite pe hârtie.
Iar această creştere a fost atât de spectaculoasă, încât
Amazon, această imensă platformă online de vânzare a
cărţilor, a hotărât sa deschidă o librărie de 950 mp. în
centrul Manhattanului. Iar prietenul meu, de îndată ce
s-a întors în Grecia, şi-a extins publicaţiile de
literatură, istorie, eseu, filosofie. 

Eu nu pretind că vânzarea cărţii clasice o să meargă
mai bine în viitor. Cu toate acestea, după părerea mea,
cărţile tipărite nu vor dispărea. Rămâne de văzut dacă
şi literatura română va fi implicată într-o astfel de
dezvoltare. Dar să fim optimişti: nici românii, nici
grecii nu vor înceta să scrie, astfel încât cititorii din
toate ţările se vor bucura din creaţiile literare – vechi,
ori noi –, indiferent de suportul pe care vor fi publicate. 

(Atena, iulie 2019)
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Poezie nu înseamnă a cânta din trişcă, nici
măcar în folclor, ci întotdeauna ea se bazează pe
cultură, pe erudiţie, încă de la Homer şi până
astăzi. Căci ce ar putea înţelege din cele două
epopei homerice un sălbatic care nu ar cunoaşte
cel puţin mitologia Greciei antice dar şi toată
istoria ei care a precedat evenimentele evocate.
Ba chiar livrescul în artă, împins până la citat,
după atâtea alte experimente, majoritatea ratate,
acum ştim despre el, ca metodă a liricii, că nu
este o lipsă pentru artist ci o performanţă.
Adevăraţii poeţi, cei care îşi onorează calitatea,
poartă în spatele operei proprii o imensă povară
de erudiţie, suport al harului lor poetic. Dintre
personalităţile de azi ale poeziei române,
uimitoare îmi pare a fi prin opera sa poeta Grete
Tartler. Polivalenţa ei culturală este de-a dreptul
mirifică, incluzând o cultură muzicală de
profesionist, deprinderea nu doar lingvistică,
adică scrierea, blestematele cârlige – cum le
numea Iorga, ci în profunzimea ideatică a
culturii arabe, şi stăpânirea deplină a ceea ce este
propriu zis poezia, îndeosebi poezia română cu
toate racordurile ei europene şi antice. Dovada,
directă, materială, o face poeta şi prin publicarea
unei antologii de traduceri proprii: Cele mai
frumoase poeme de dragoste, alese şi traduse de
Grete Tartler, Ediţie multilingvă, Humanitas
Educaţional, 2007.

Dacă în alte domenii, inclusiv literare, pot
exista translatori profesionişti, impersonali,
neutri, poezie nu pot traduce decât poeţii, iar
transpunerile lor se individualizează în raport cu
mărimea harului propriu, deformând,

amplificând haloul poeziei abordate pe care şi-o
apropriază până într-atât încât dacă nu chiar
dark lady, atunci prinţul slăvit în faimoasele
Sonete devine la Eminescu, în violent contrast
cu originalul, bălaia mea soţie! Mai discreţi în
modificările lor, marii noştri poeţi îşi fac şi ei
simţită gheara, precum Baudelaire este clasicizat
la Alexandru Philippide, iar Lucian Blaga
adaugă întotdeauna tonul poezii proprii la orice
tălmăceşte, chiar Faustul goethean devine la el
un vast poem blagian. Tocmai eleganta culegere
de tălmăciri ale acestuia îmi vine în minte în faţa
producţiei de traduceri lirice ale poetei Grete
Tartler. Dar dacă volumul lui Blaga impune şi
prin somptuozitatea asigurată de grafica
inegalabilă a gândiristului A. Demian, în schimb
volumaşul poetei, mai degrabă auster ca
înfăţişare, îşi exhibă o bogăţie doar de conţinut,
un conţinut similar în multe privinţe, şi
concurent ca performanţe, cu cel al marelui
poet: Din lirica universală, tălmăciri de Lucian
Blaga, ESPLA, 1957. Iar dacă ne întrebăm
asupra felului în care personalitatea poetei se
imprimă pe traducerile pe care tocmai le-a
publicat, dincolo de surprinzătoarea selecţie în
destule cazuri din carte, m-aş opri la exemplul
unui foarte cunoscut poem al lui Edgar Allan
Poe, Annabel Lee, asupra căruia şi-au încercat
harul mulţi precursori români ai autoarei la care
mă refer. Poezia americanului, toată poezia sa,
este renumită pentru muzicalitate, iar
traducătorii români s-au întrecut între ei în
reconstituirea în limba noastră a unei cât mai
expresive eufonii. Dar Grete Tartler se întrece pe
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sine şi îi depăşeşte pe toţi alţii când îi modelează
în limba noastră acelui poem o muzicalitate încă
şi mai subtilă. Alte dăţi, modul specific este
transpus de poetă într-un registru sonor inedit,
adecvat conţinutului liric din original. Când însă
vine vorba de producţia proprie a acestui autor,
nu sonorităţile ies în evidenţă ci o altă
caracteristică îl individualizează. În timp ce
erudiţia intervine brutal prin intarsii în poezia
proprie, precum intercalarea unui vers din
Vergiliu: maioresque cadunt altis de montibus
umbrae (Bucolica I, v. 84), sau din Horatiu nu
unul ci două versuri: Vides ut alta stet nive
candidum... precum şi: Quid sit futurum cras,
fuge quaerere... (Oda a IX-a, v.1 şi 13), în
acelaşi timp poemele acestei autoare curg ludic,
ingenuu, de parcă ar fi mai degrabă străine de
orice erudiţie.

E însăşi familiaritatea jucăuşă cu vocabulele,
specifică unui poliglot de o atare anvergură.
Precum, sub titlul „Iubire” acest unic vers:
Săptămâna cu denii mirosea a mirodenii. Sau:
Lasă-l pe ieri, pune mâna pe Voltaire./  Volt ieri,
Volt azi, Volt iezi.../ Uite cum din nou te
electrizezi. Este modul liric de a vorbi direct,
simplu, al adresării către interlocutorul care nici
nu mai este, evocarea lui, interpelarea aceluia:
Sughit şi eu. Desigur mă pomeneşti/ acolo, la
ospăţul unde glumeşti despre gol cu Goleştii,/
despre plin cu Pliniu („te-ai cam împlinit,
băiete!”). Într-un fragment dintr-o „Cuhnie” e
un bric-à-brac semnificativ pentru compoziţia
poeziei Gretei Tartler: Raţiune, dă-te bătută!/
Adun o spumă strălucitoare/ în cupa Graalului
pe care îl căutam ieri./ S-a lăsat frigul, o esenţă
întăritoare./ Tu intri şi mă întrebi: Câţi volţi în
Voltaire? Şi tot aşa mai departe, ca de exemplu
versul: Tacitus tace în turn, taciturn. Sunt
eufonii şugubeţe, extrem de agreabile, prin care
este sugerată, fără nici urmă de pedanterie, o
geografie a spiritului nobil.

Pentru a stabili care este individualizarea
prin har a acestei poezii, să pornim de la
constatarea faptului de presupus în privinţa
cuvintelor utilizate de poetă că ele sunt lentile

prin care privim lumea, dar în cazul special al
unui poliglot, cum este în mod exemplar Grete
Tartler, o persoană care este de bănuit că a trudit
mult tocmai asupra cuvintelor din diferite
idiomuri lingvistice, ea are rarul avantaj că
privirea sa se scurtează şi contemplă nu lumea
precum noi, toţi oamenii simpli, ci chiar aceste
lentile: cuvintele, fascinată fiind tocmai de jocul
lor. În general, putem constata că, prin uzură,
cuvintele devin opace, monoliţi inexpresivi. Dar
poeta le bombardează nucleul greu, dislocând
sensuri pe care le smulge de pe orbita pe care
încremeniseră, exhibându-le apoi în jocuri
savante, ingenui, uşoare, lăsându-le să plutească
în imponderabil şi gratuitate, înşirate cum stau
în versul poemului. Este polisemia cuvintelor, ce
amplifică mult magnetismul liric a acestor texte.
Mai rămâne doar să ilustrez şi cu alte exemple
acest fenomen de care ţine originalitatea poetică
a autoarei.

Aici, în aceste texte, realitatea cuvintelor este
mult mai puternică decât aceea a lumii pe care o
denumesc. Paradoxal, ele, şi nu cele denumite,
sunt primordiale. Întocmai ca în marile religii,
mai întâi sunt cuvintele şi abia mai apoi, ca o
derivare din ele, sunt şi cele numite. Poetul are
privilegiul de a ajunge la ele şi de a le salva.
Cuvinte salvate se şi numeşte o carte a autoarei,
tipărită la Editura Omonia, Bucureşti, 2018, din
care am citat. Vedem astfel că sunt unele
idiomuri lingvistice, la care au acces doar poeţii,
cuprinzând cuvinte mai vii, mai adevărate, mai
puternice decât lumea ce pare a le fi ataşată,
dependentă de ele, ulterioară lor. Aşa cum şi
afirmă autoarea, cu umor, poate cu sarcasm,
chiar în primul vers din carte: E clar că din
vorbe se naşte realitatea. Iar poeta subliniază
prevalenţa cuvintelor, exhibându-le în titlurile
poemelor şi încadrându-le între ghilimele. Însă
totul într-un registru uşor, fără crispare, ca în
joacă, savurând sonorităţi, eul poetic ascunzând
gravitatea sub aparenţe ludice: Mâncăm urdă,
scriem poezie absurdă,/ degustăm brânză
Trapist pentru un poem realist,/ cu o roată de
Penteleu îl gonim pe vulturul Eu/ hrănit cu
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ficaţii lui Prometeu. Mai urmează încă o strofă,
dar important este doar faptul că micul poem are
drept titlu unul faimos al dialogului lui Platon:
Banchetul. Joc suav de erudiţii şi candoare.
Totul e numai în legendă şi în glumă. Precum şi
în această presupunere că Pomii vorbesc între
ei./ Când antilopele rod un salcâm,/ acesta îşi
triplează taninul,/ dând de ştire celorlalţi de
primejdie./ În puţine minute toţi sunt amari./
Negăsind decât arbori avertizaţi, antilopele
mor./ Oare codrul vorbitor din folclor nu-i
metaforă?/ Ce-ar fi să afli că doinele sunt
amare/ datorită smulgerii frunzei/ de către
rapsodul care voia să cânte din frunză?

Deloc sentimentală deşi infuzată intens cu
erotism, poezia aceasta este profund elegiacă, iar
elegia este întotdeauna o tânguire după cel mort.
Chiar şi atunci când referentul nu mai are în
vedere sentimentele ci doar imaginea lumii de
azi contaminată cu tragic sau cu dezolare
precum în aceste secvenţe desperecheate: Copiii
cântă colinde, un om trage-o sanie/ cu jumătate
de porc tăiat, curcubeu în neaua ce cade,/ în
casă aspiratorul ca un avion decolând;/ mirosul
cuvintelor care s-au uscat neculese. Și tot din
aceleaşi secvenţe: Opulenţă de-argint: vântul,
zăpezile, soarele,/ gheaţa, puterea şi tinereţea
patinatorului./ Dar apoi maldărul de nea se
topeşte, iar pe pământ/ rămâne-un schelet de
pasăre. Sârma care legase garoafa. Ceva mai
încolo e şi această strofă disparată: Cuvântul s-a
retras lăsându-mi ţărmurile goale./ Floarea de
soc a zburat în aripi de ţarcă./ Stropi de răşină
din brazi se înalţă legaţi/ ca în şira spinării,
scriind rotocoale de fum. Iar finalul încheie
apoteotic şi tragic: Globul de păpădie – ce greu
mă apasă./ Îl suflăm când venim în lume şi la
plecare./ Mii de seminţe ne-mpovărează – şi
astfel/ nici o viaţă irosită nu ne mai pare.

Sunt numeroase modalităţile în care poeta se
joacă, cât mai ingenios, mânuindu-şi cuvintele.
Printre altele deosebesc şi tehnica prin care,
punându-le în contagiune, din două cuvinte îl
inventează pe al treilea. E chiar miezul unei
concise elegii ce evocă moartea unui poet şi nu

oricum ci prin sinucidere: aruncându-se în
valuri, scufundându-se în apele lor, dar de fapt în
nesfârşite imensităţi de sensuri. Cum se ştie,
filozofia este, în originea ei, exclusiv grecească,
cuvântul însuşi prin care o definim este unul
fundamental elin. Ea s-a născut însă nu în Grecia
propriu zisă ci în cetăţi colonii ale ei de pe
ţărmurile Mediteranei. Mai întâi în Asia Mică, în
Efesul lui Heraclit, a făcut apoi un salt mult
peste patria ei, până în sudul Italiei de azi, în
Grecia magna, la Eleea lui Parmenide pentru ca
abia apoi să se aşeze statornic în ţara ce i-a
aparţinut, îndeosebi la Atena. Astfel că adevărata
ei patrie de origine este mai drept să o numim
Mediterana. Din cuvântul acesta care denumeşte
marea de mijloc, prin contaminare cu cel care
numeşte actul fundamental pentru cunoaştere: a
medita, poeta obţine un cuvânt nou, unul salvat,
adică pus între ghilimele şi săltat în fruntea
poemului la care mă refer: „Mediteram”. Dar
iată şi poemul despre sfârşitul tragic al poetului:
Oraş ortodox alb-negru, cu oi./ Clopotele se ţin
de bang-uri./ „Cei ce privesc în sus”,
anthropoï./ În taverne cinstesc după ranguri./ Ni
s-a dat un chip, nu-ntreba ce ascunde./
Destrămarea noastră – doi nori prin geam./
Poetul Karyotakis s-a aruncat în unde./ Iar noi
mediteram, mediteram. Presupunerile cu care
am prefaţat poemul îmi aparţin, ele sunt doar
ipoteze de lucru pentru lectura lui şi pot fi
prelungite la nesfârşit ca cercurile formate din
unde concentrice odată cu scufundarea poetului
în apele Mediteranei.

A salva cuvintele prin care Zeul a creat
lumea, aceasta este încă o definiţie a misiunii
poetului. Grete Tartler a profesat vreme de mulţi
ani diplomaţia. Asemeni în aceasta unor Paul
Claudel şi Saint-John Perse, lângă ei o aşez nu
doar ca diplomat care a urca până la treapta
maximă a acelei cariere, ci şi prin inegalabila
cultură, şi îndeosebi prin poezie, opera ei nefiind
totuşi de anvergura operelor acestora.
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Septembrie. Orgia fructelor coapte, fie că le
culegem, fie că se desprind singure de pe ram.
Sacrificiul dureros-euforic al senzualităţii lor vegetale.

*
Logoreea lui X nu e o stare normală. E dovada unei

insuficienţe împotriva căreia reacţionează printr-un
impuls compulsiv. În alte condiţii ar fi devenit timid,
dar acum întoarce foaia printr-un gen de agresivitate.
Căci ce altceva reprezintă potopul său verbal
interminabil decît dorinţa de a-l domina, de a-l reduce
la tăcere pe interlocutor? Un complex vindicativ.
Îndeobşte logoreicul are ascunzişurile sale psihice,
ambiţii tulburi nu o dată o lipsă de scrupule gata a intra
în joc. Nu e un ins de încredere.

*
Senectute. Pînă şi orgoliul ia o faţă nouă,

amestecîndu-se tot mai frecvent cu umilinţa. Generos,
concede a îngenunchea faţă de sine.

*
„Ceea ce vine pe lume fără să neliniştească nu

merită nici atenţie, nici răbdare” (René Char).
*

„Aproape un milion (din cele opt milioane de specii
prezente pe planeta noastră) riscă să dispară complet,
multe dintre ele în următoarele decenii. Masivul raport
ONU, redactat de cîteva sute de oameni de ştiinţă, arată
că ritmul dispariţiilor speciilor este de pînă la sute de
ori mai mare decît a fost, în medie, în ultimele zece
milioane de ani” (Dilema veche, 2019). 

*
Uneori neplăcerile se spune că se ţin lanţ. Lanţul te

leagă de ceva, cel mai temeinic te fixează de tine însuţi.
*

„Televiziunea este un mijloc de distracţie care
permite ca milioane de oameni să asculte în aceeaşi
secundă aceeaşi glumă şi totuşi să rămînă însinguraţi”
(T.S. Eliot).

*
Incertitudinea afectivă e una mai dureroasă decît

incertitudinea raţională deoarece răspunde unor straturi
mai din adînc ale fiinţei. E vie. Apucă fiinţa cu ghearele,

aidoma unui prădător. 
*

Copilăria şi tinereţea, aparent forme ale libertăţii.
Senectutea, cu certitudine o obligaţie. 

*
În suflet, ca în reţeaua stradală, există marcaje

indicînd locurile traversării permise. Şi tot ca pe străzi,
ele sunt nu o dată încălcate.

*
„Am o idee! O idee care va scandaliza toată lumea

şi mai ales pe suprarealişti. Nimeni n-o să poată zice
nici pâs: l-am visat de două ori pe noul Wilhelm Tell, pe
Lenin. Vreau să-l pictez, cu o fesă de trei metri lungime,
sprijinită într-o cîrje. Pentru asta am nevoie de o pînză
de cinci metri şi jumătate… Am să-i pictez apendicele
liric, chiar dacă mă expulzează suprarealiştii. În braţe o
să ţină un băieţaş, care sunt eu. Dar are să mă privească
cu ochi de canibal, iar eu o să strig: «Săriţi, mă
mănîncă!...»” (Salvador Dali). 

*
Nu orice loc comun e vulgar, dar orice vulgaritate e

un loc comun. 
*

Suprafeţele: profunzimi disimulate. A.E.: „Nu eşti
prea optimist? Nu cumva în optica noastră cele două
entităţi sunt nu o dată interşanjabile?”. 

*
„Fără rău întregul ar fi incomplet, majoritatea, dacă

nu toate formulele răului servind universul” (Plotin). 
*

„Un studiu recent arată că reducerea săptămînii de
lucru la doar patru zile lucrătoare poate spori
productivitatea. Cum ar veni, less is more, chiar şi la
serviciu. Iată o temă bună de reflecţie, în prag de
vacanţă, pentru patroni, directori, şefi etc.” (Dilema
veche, 2019). 

*
A.E.: „Deoarece şeful se îmbracă elegant, X poartă

haine ponosite, deoarece şeful e înalt, cînd îl vede îşi
îndoaie spinarea, deoarece şeful are pasul ferm,
simulează că-l doare piciorul şi calcă oblic. La ziua de
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naştere a şefului, lipsind din birou, n-a întîrziat a-i da un
telefon de felicitare. Întrucît firitiselile nu mai
conteneau, şeful l-a întrerupt aşezînd receptorul în
furcă. Fără a se dezmetici cu totul în urma acestui
episod, X şi-a bătut straşnic copilul pentru că n-a închis
uşa cînd a ieşit din odaie”. Şi cine este personajul?
Vreun cinovnic gogolian întîrziat? „Nu tocmai. E
redactor al unei reviste literare”. 

*
Generozitatea bonomă a vîntului suflînd azi printre

frunzişurile verii ca şi cum ar fi eterne.
*

Natura pare liberă, un apogeu al libertăţii pe care nu
te saturi a-l contempla. În fapt se află în captivitatea
legilor proprii, dar e cea mai cuprinzătoare captivitate
din cîte există, de unde exaltanta impresie paradoxală
de libertate pe care o degajă. O iluzie tonică pentru
mefienţa noastră.  

*
„Cunoaşterea nu reflectă, ea adaugă ceva prin ea

însăşi. Dincolo de orice fiinţă dată se găseşte o fiinţă şi
mai profundă: transcenderea este trecerea pînă la ea.
Noţiunea de transcendent, statică şi moartă, trebuie să
fie înlocuită prin aceea de transcendere; şi Simmel vede
pe bună dreptate în puterea de a transcende o calitate a
vieţii” (N. Berdiaev). 

*
A.E.: „Libertatea socială: formă controlată a

raporturilor tale cu ambianţa”. Dar libertatea interioară?
„Fireşte, aceasta e… libertate”. 

*
Senectute. Şi vei sta în faţa unei pagini albe pe care

nu vei mai avea timp să aşterni decît cîteva cuvinte.
Oare ce cuvinte vor fi acelea? 

*
Senectute. A te nelinişti mai mult de urmările unor

fapte decît de ele însele. Sapienţă sau un deficit de
vitalitate? A.E.: „Dar nu te-ai gîndit că sapienţa în sine
ar putea fi efectul unui asemenea deficit?”. 

*
„Dumnezeu nu poate fi prezent în creaţie decît în

modul absenţei. Răul şi inocenţa lui Dumnezeu.
Dumnezeu trebuie situat la o distanţă infinită pentru a-
l putea concepe nevinovat de rău; reciproc, răul indică
faptul că Dumnezeu trebuie situat la o distanţă infinită”
(Simone Weil). 

*
În unele ore o foame de vis asemenea celei de

hrană. Să fie un instinct constructiv al fiinţei? A.E.:
„Ce-ar năzui să construiască?” Să se construiască pe
sine, vai, cu mijloacele cele mai incerte.

*
Porneşti dintr-un loc către altul nu neapărat pentru a

ajunge acolo, ci pentru a presupune că vei ajunge.
*

Textul: o lume real-spectrală, aidoma acelei
decorporalizări prin care trece un individ aflat în comă,
care-şi priveşte propriul chip.

*
„Individualismul sec. XX (de după colectivism) e

infinit mai interesant decît cel al sec. XIX, cînd
individul se voia singular (Der Einzige, Stirner) şi cînd
interesa excepţia, geniul şi maladivitatea, nebunia,
excepţia care nu dă regula. Acum e în joc individul care
în însingurarea lui reface comunitatea, ca ostaşul lui
Aristotel. Excepţia care creează regula” (Noica). 

*
Senectute. Şi chiar aştepţi să se termine totul, dar

cum? Asemenea unui vis complicat, confuz, greu
suportabil pe care-l uiţi cînd te scoli din pat dimineaţa,
sau aidoma unui vis „frumos” care te transpune în
amintire, rămînînd astfel în tine, fiind tu însuţi? 

*
Lucrurile din jurul tău merg la început la pas, apoi

prind să alerge, apoi încep să zboare. Încotro? Nu cred
că are mare importanţă.

*
O contrarietate ivită pe o dispoziţie calmă te

afectează mai mult decît dacă ar fi apărut pe fundalul
unei alte contrarietăţi. Momentele „bune” şi deopotrivă
cele „rele” ţin a se solidariza cu categoria căreia îi
aparţin. 

*
A.E.: „Prinde lucrurile în idee, aşa cum ai prinde un

peşte în undiţă”.
*

„Şi există mîncăruri care provoacă teroarea; anumite
înghiţituri în care se umple gura de un fruct care nu mai
slujeşte la nimic. Şi grădini, paradisuri care mor. Grădini
şi doar o floare. Spaţii cu o prezenţă pregnantă, goluri
care par să se ivească instantaneu din abis în loc să se
afle acolo pur şi simplu. Şi astfel se întîmplă cu tot ce
este indescifrabil, dacă soseşte şi ne priveşte, dacă ne
priveşte dintotdeauna” (Maria Zambrano). 

*
Uitarea, ca surogat al originarului. 

*
Un văzduh noduros.

*
Cît de bine i se potriveşte poetului editor N.I. vorba

lui Heine: „Toate femeile îl iubesc, toate, cu excepţia
muzelor”. 
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*
„Perseverenţă! Sebastian Ciercies are 34 de ani şi

este ajutor de bucătar într-un restaurant din Braşov. El a
devenit cunoscut şi în Marea Britanie, după ce a anunţat
că-şi scoate virginitatea la vînzare. În urmă cu cinci ani,
el făcuse acelaşi anunţ, dar nimeni nu s-a înghesuit la
oferta sa. În 2014, Sebastian a făcut licitaţia pentru că
avea multe datorii şi era şomer, dar acum motivul e
diferit. [...] Al doilea anunţ, cel din 2019, e următorul:
«Trebuie să am grijă şi de fratele meu bolnav de diabet.
Nu mai am decît datoriile şi virginitatea. O să aleg
oferta cea mai bună, dar aş vrea să fie cineva din
străinătate»” (Click, 2019). 

*
„Căsătoria dintre un tînăr şi o tînără se face în

ceruri, a unui tînăr cu o femeie bătrînă în infern, a
omului bătrîn cu o fată tînără pe pămînt” (Proverb
englez). 

*
Ajung la insatisfacţia unor lecturi care-mi plăceau,

a unor relaţii pe care le cultivam odinioară. Dacă
îndeobşte am o nostalgie a neîntîmplatului, aceasta să
fie un soi de superfetaţie împovărătoare a ceea ce s-a
întîmplat? 

*
Senectute. Existenţa şi iluzia nu se mai conturbă ca

altădată, ci se contopesc discret.
*

Asimilînd iluzia, existenţa capătă înfăţişarea acelei
reptile menţionate de Dante, care a înghiţit un corp mai
mare decît ea. 

*
„Există aşadar o categorie de lucruri în lume din

care eram menit să nu fac niciodată parte, paiaţe
nepăsătoare şi mecanice, băieţi voinici pe care nu-i
doare niciodată capul. În jurul meu, printre copaci, în
lumina soarelui, curgea un curent vioi şi amplu, plin de
viaţă şi de puritate. Eu eram menit să rămîn veşnic în
marginea lui, îmbîcsit de întuneric şi de slăbiciuni de
leşin. Întinsei picioarele pe bancă şi, rezemîndu-mă cu
spatele de un copac, găsii o poziţie foarte comodă. În
definitiv, ce mă împiedica să fiu şi eu puternic şi
nepăsător? Să simt în mine circulînd o sevă viguroasă şi
proaspătă, cum circula prin miile de ramuri şi de frunze
ale copacului, să stau vertical şi fără înţeles în lumina
soarelui, drept, sobru, cu o viaţă sigură şi bine definită,
închisă în mine ca într-o capcană…” (M. Blecher).

*
Idealuri degradate în iluzii.

*
„Dacă tot ce se schimbă lent se explică prin viaţă,

tot ceea ce se modifică repede se justifică prin foc”
(Bachelard). Dacă s-ar putea justifica măcar prin foc!

*
Senectute. A contempla finalul care se apropie cu

senzaţia că această contemplaţie se poate prelungi la
infinit. Contempli de fapt neîntîmplatul. 

*
Absoluţiune pentru poeţi? „…Atîtea limbaje cîte

dorinţe” (Roland Barthes). 
*

Oamenii de ştiinţă au constatat că pisicile
reacţionează mai bine în relaţia cu femeile pentru că
acestea au vocea mai subţire decît bărbaţii. 

*
„Esenţial este pur şi simplu dacă pot sau nu pot să

spun şi să tipăresc ce vreau; dacă vecinii mă spionează
sau nu. Libertatea implică întotdeauna dreptul la
disidenţă. Niciun conducător înainte de Stalin şi Hitler
n-a contestat dreptul de a spune «da»; Hitler i-a privat
pe evrei şi pe ţigani de dreptul de a consimţi, iar Stalin
a fost singurul dictator care şi-a decapitat cei mai
entuziaşti suporteri, gîndindu-se că oricine poate spune
«da», poate spune şi «nu». Niciun tiran înaintea lor n-a
mers atît de departe – dar nici metoda asta n-a dat
rezultatul scontat” (Hannah Arendt).

*
Posedat de speranţă ca de o demonie.

*
Senectute. Dacă în anii tineri luai certitudinile ca

atare, acum ele reprezintă o simplă tentaţie. Năzuieşti la
ele cu un fior de culpabilitate. 

*
Senectute. Aşa-zicînd ambiţia nu te părăseşte, dar

devine mai rezonabilă, dobîndind în ofensiva fără
preget a vieţii alura unui amic, nu a unui comandant. 

*
„Infernul l-am văzut la Monte-Carlo. Iată pe strada

principală, în picioare în faţa unui chioşc de ziare, un
bătrîn îmbrăcat sărăcăcios, purtînd o şapcă de sub care
scăpau cîteva şuviţe albe. În chioşc, vînzătoarea perfect
nemişcată. Bătrînul întoarce cu o mînă tremurătoare
paginile unei reviste pe care i se îngăduie s-o răsfoiască
gratis: un album cu femei goale” (Julien Green). 

*
În raportarea la Celălalt se află un patetism pe care

nu-l mai percepem în vîrtejul existenţei. E o asociere şi
o disociere niciodată duse la capăt: o înrudire
imperfectă şi o înstrăinare imperfectă care fac posibilă
existenţa omenească. Relaţia cu Celălalt cum un simbol
al necesarei noastre imperfecţiuni.
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Am petrecut un sfert de secol în România şi o
jumătate de secol în Franţa.

Printr-o extraordinară coincidenţă, mâine se
vor împlini 50 de ani de la stabilirea mea în Franţa.

Fiind unul dintre puţinii supravieţuitori ai
exilului românesc din Paris, doresc să vă prezint
mărturisirea mea despre exilul românesc din Paris
şi despre exil în general.

Erau doi poli ai exilului: polul religios şi polul
intelectual.

Polul religios al exilului a fost Biserica
Ortodoxă. 

Îmi amintesc cu emoție infinită prezența
regulată a lui Eugène Ionesco, în ultimii ani ai
vieții sale, la ceea ce este astăzi Catedrala Sfinților
Arhangheli a Mitropoliei Ortodoxe Române din
Europa Occidentală şi Meridională. Era aşezat pe o
bancă în primul rând al bisericii. Prezența lui, ca și
a altor personalități românești, a fost pentru noi un
gaj al speranței și al memoriei noastre colective.
Veneam pentru a ne întâlni, a domina teama
noastră de brațul lung al Securității, a ne celebra
credința, a ne onora morții, a ține intact respectul
nostru pentru România eternă.

Polul intelectual al exilului din Paris era
constituit de celebrul cenaclu de la Neuilly, fondat
de Leonid Mămăligă.

Este important de menţionat că personalitățile
exilului românesc au marcat viața culturală și
științifică a țărilor Europei. Epicentrul a fost Franța
din multe motive, istorice și culturale. Dintre
personalitățile pe care le voi menționa, cei mai
mulţi au trăit în Franța, care era un focar al culturii
mondiale. Românii nu au format niciodată o etnie
distinctă deoarece ei erau pe deplin francezi. Este
surprinzător să observăm numărul românilor care
au contribuit în mod semnificativ la construirea

științei și culturii franceze și la construirea
Europei.

Români sunt celebri în domeniul literaturii. 
Astfel, Vintilă Horia (1915-1992), care a trăit în

exil, la început în Franţa şi apoi în Spania, şi este
singurul scriitor român care a obţinut Premiul
Goncourt. Nici un alt scriitor român nu a ilustrat
mai bine decât el tema exilului.

Eugène Ionesco (1909-1994) este un
reprezentant major al marii mişcări de reînnoire a
teatrului secolului 20, cunoscut sub numele de
«teatrul absurdului» sau «teatrul deriziunii».
Această mişcare cu ramificaţii internaționale a fost
iniţiată în Franţa de Eugène Ionesco et Samuel
Beckett. 

Tristan Tzara (1896-1963) este un nume bine
cunoscut. El a fost unul dintre fundatorii mişcării
Dada şi purtătorul de cuvânt principal al acestei
mişcări. 

Gherasim Luca (1913-1994) a fost un mare
poet. În 1994 el pune capăt zilelor sale aruncându-
se în Sena, deoarece – spunea el – «nu mai este loc
pentru poeţi în lumea noastră».

Poetul, filosoful, eseistul, criticul literar şi
producătorul de filme Benjamin Fondane (1898-
1944) a avut un destin tragic. Naturalizat francez
în 1938, el a murit gazat în lagărul de exterminare
din Auschwitz-Birkenau.

Un personaj deosebit este scriitorul L.M.
Arcade (pseudonimul lui Leonid Mămăligă)
(1921-2001) despre care voi vorbi mai mult.

Alţi scriitori importanţi din Franţa sunt Anne de
Noailles (1876-1933), Hélène Vacaresco (1864-
1907), Marthe Bibesco (1886-1973), Antoine
Bibesco (1878-1951), Panaït Istrati (1884-1935),
Constantin Virgil Gheorghiu (1916-1992), Jean
Parvulesco (1929-2010), Ilarie Voronca (1903-
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1946), Claude Sernet (1902-1968), Isidore Isou
(1925-2007) şi Miron Kiropol (n. 1936). Trebuie
amintit şi Horia Stamatu (1912-1989), care a trăit
în Germania.

Două nume se detaşează în domeniul
jurnalismului: Monica Lovinescu (1923-2008) şi
Virgil Ierunca (1920-2006). Emisiunile lor la
«Europa Liberă» au avut cu siguranţă un rol
important în căderea regimului totalitar.

Printre filosofii care au trăit în Franţa numele
importante sunt Emil Cioran et Stéphane Lupasco.

Emil Cioran (1911-1995) a fost unul dintre
marii gânditori ai secolului 20. Succesul postum al
lui Cioran printre tinerii de astăzi merită a fi studiat
şi înţeles.

Filosofia lui Stéphane Lupasco (1900-1988) ia
ca punct de plecare fizica modernă şi logica
axiomatică, ceea ce singularizează filosofia lui
Lupasco în contextul secolului 20.

Un personalitate importantă a secolului 20 este
Mircea Eliade (1907-1986), fondatorul istoriei
moderne a religiilor şi remarcabil romancier.

În domeniul religiei se distinge Mgr. Vladimir
Ghyka (1873-1954), diplomat al Sfântului Scaun,
arestat de comunişti la vârsta de aproape 80 de ani,
mort în închisoare ş beatificat ca martir în 2013.
De asemenea, Alexandre Safran (1910-2006), care
a trăit în Elveţia, mare rabin al României în timpul
celui de al doilea război mondial şi apoi mare rabin
al Genevei.

În domeniul lingvisticii, un nume cunoscut pe
plan mondial este Eugenio Coseriu (1921-2002),
maestrul lingvisticii generale şi care a trăit
Germania. 

Două nume extrem de importante în domeniul
esteticii sunt Matila Ghyka et Pius Servien, care
sunt, amândoi, fundatorii esteticii matematice. 

Matila Ghyka (1881-1965) se instalează la
Paris în 1925, unde îi frecventează pe Paul Valéry,
Marcel Proust, Antoine de Saint-Exupéry şi Léon-
Paul Fargue. Matila Ghyka devine celebru în 1931,
când a publicat capodopera sa Numărul de aur.
Teoria sa estetică este fondată pe două intuiţii
majore: rolul simetriei matematice şi necesitatea
unei teorii matematice a ritmului.

Pius Servien (pseudonimul lui Nicolae Şerban
Coculescu) (1902-1959) a fost estetician,

matematician, filosof de științe, poet, compozitor,
pictor. Ideea centrală a teoriei estetice a lui Pius
Servien este existența unui limbaj total, cu doi
poli: limbajul științific și limbajul liric. Pius
Servien este primul gânditor care a propus un
model matematic al structurilor ritmice.

Românii au dat Europei (în Italia, în Elveţia, în
Germania şi în Franţa) muzicieni prodigioşi:
marele compozitor George Enesco (1881-1955),
dirijorul Sergiu Celibidache (1912-1996), pianiştii
Clara Haskil (1895-1960) şi Dinu Lipatti (1917-
1950), cântăreaţa de operă Haricléa Darclée (1860-
1939).

În domeniul teatrului şi cinematografiei sunt
foarte cunoscuţi divina actriţă Elvire Popesco
(1894-1993), actorii Édouard de Max (1869-
1924), Alice Cocéa (1899-1970) şi Génica
Athanasiou (1897-1966) şi regizorii Andrei Şerban
(n. 1943), Radu Mihăileanu (n. 1958) şi Petrika
Ionesco (n. 1946).

Pictori cunoscuţi sunt Victor Brauner (1903-
1966), Horia Damian (1922-2012) şi Victor Cupşa
(n. 1932). Printre sculptori – Constantin Brâncuşi
(1876-1957), fundatorul sculpturii modeme şi
Victor Roman (1937-1995).

În fine, românii care au creat în domeniul
ştiinţei şi tehnologiei au lăsat urme durabile.

Matematicianul Pierre Sergescu (1893-1954) a
fost unul dintre fundatorii şcolii franceze de istoria
ştiinţelor. Marele fizician Alexandre Proca (1897-
1955) a fost fundatorul şcolii franceze de fizică
teoretică. Matematicianul Valentin Poénaru (n.
1932) a publicat lucrări fundamentale de
topologie. Inventatorul Gogu Constantinescu
(1881-1965), care a trăit în Marea Britanie, a emis
celebra teorie a sonicităţii. Inventatorul Henri
Coanda (1886-1972) a fost pionier al
aerodinamicii. Iar Traian Vuia (1882-1950) a fost
pionier al aviaţiei.

Eu fiind fizician, trăiam într-un mediu
cosmopolit. Franţa a fost extrem de generoasă
pentru cercetătorii străini. M-aş fi putut mulţumi
cu comunitatea fizicienilor.

Dar nevoia de România era organică şi
irepresibilă. Această nevoie mi-a fost satisfăcută
pe deplin de Cenaclul de la Neuilly. Noi toţi
reconstituiam astfel o Românie ideală, ca o

2424 CONVORBIRI  LITERARE



frumoasă fără corp, ca o pasiune devorantă a cărei
flacără ne-a menţinut identitatea de români.

România mea era, şi este şi acum, familia mea
spirituală: Mircea Eliade, Vintilă Horia, Horia
Stamatu, Ştefan Lupaşcu, Horia Damian, Sanda
Stolojan. 

Pentru acesta, îi sunt veşnic recunoscător lui
Leonid Mămăligă, care a avut inteligenţa,
capacitatea şi talentul de a reuni toate aceste mari
spirite timp de trei decenii.

Permiteţi-mi acum să spun câteva cuvinte
despre Leonid Mămăligă. Vă anunţ că între 11 şi
13 aprilie 2019 va avea loc la Craiova, la
Biblioteca Aman, a doua ediţie a colocviului
EXIPORA (contracţie a cuvintelor «exil» şi
«diaspora»), o zi fiind consacrată lui L.M. Arcade.

Hazardul (obiectiv?) a făcut ca în 24 noiembrie
1968, câteva minute după coborârea mea din
avionul care mă aducea în sfârşit la Paris, să îl
întâlnesc pe cel care mi-a fost prezentat ca un
„adevărat parizian”, pictorul Victor Cupşa. Puţină
vreme după aceea, Victor m-a invitat în atelierul
lui şi am devenit prieteni apropiaţi. La începutul
lui 1969 Victor mi-a vorbit de Cenaclul de la
Neuilly şi astfel, într-o bună seară, marcată de
semnul destinului, am păşit pragul cenaclului şi am
fost întâmpinat cu căldură de Leonid Mămăligă
(cunoscut şi sub pseudonimul său de scriitor L. M.
Arcade), deşi nu ştia despre mine decât că eram un
fizician român înscris la doctorat la Universitatea
din Paris şi autor al unei cărţi despre Ion Barbu.
Venind de unde veneam m-am mirat desigur de
uşurinţa cu care am pătruns în acest templu al
culturii române din exil. În curând am descoperit
că nu eram deloc un caz excepţional: porţile
cenaclului erau deschise tuturor, celor din exil dar
şi celor veniţi din ţară pentru scurtă vreme, precum
Marin Preda şi Marin Sorescu. Singurul obstacol
era numărul mic de persoane (20-30) care puteau
să se aşeze în sala cenaclului. 

Istoria Cenaclului de la Neuilly ar trebui să fie
scrisă într-o zi de un adevărat istoric, care va putea
explora arhiva cenaclului, aflată acum în posesia
Muzeului Exilului Românesc din Craiova, şi care
va putea analiza, cu toată neutralitatea necesară,
rolul său în cultura românească din exil. Diferitele
menţionări apărute după 1989 sunt fragmentare şi

uneori chiar false. Fărâmituri ale unui festin pe
care nu putem şi nu avem dreptul moral să îl uităm. 

În 1953 se constituie, rue Ribera, un cenaclu în
jurul lui Mircea Eliade. La lucrările cenaclului
participă 15-16 români, printre care se află şi
Leonid Mămăligă. Tot ceea ce rămâne de la acest
cenaclu este revista „Anotimpuri”, beneficiind de
contribuţiile lui Mircea Eliade, Horia Stamatu şi
Horia Damian. Cenaclul dispare după câţiva ani,
majoritatea membrilor plecând în străinătate. 

În 1958 Leonid Mămăligă ia iniţiativa
organizării unor noi reuniuni literare în
apartamentul său din Neuilly1. Dorinţa sa era de a
regăsi limba română şi de a funda o revistă unde
toţi autorii ar fi trebuit să semneze cu pseudonime.
Timp de un deceniu au loc 30 de întâlniri
sporadice, cu o participare aleatorie. Acest
embrion al Cenaclului de la Neuilly a fost un
veritabil laborator de experimentare a unei forme
stabile de întâlniri, în ciuda vicisitudinilor
inevitabile ale exilului. Cadrul stabil a fost găsit şi
structurat în jurul a două axe: căutarea de noi
forme de expresie literară şi editarea de cărţi.

Conferinţă la Universitatea Naţională de Arte „George
Enescu”, Iaşi, 23 noiembrie 2018.

Notă:
1. Toate datele din prezentul articol, privind Cenaclul

de la Neuilly, mi-au fost furnizate de Leonid Mămăligă.
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Un scepticism tonic irigă prozele de idei din
volumul de debut, Eu, Chirurgul... Monologuri
dialogate (Editura PapiruS Media, 2014), al
medicului Dan-Gabriel Arvătescu de la Spitalul de
Urgenţe din Roman; medic-scriitor, aşadar, din
„seria” care începe cu Vasile Voiculescu şi Gr.T.
Popa, pentru a sfîrşi cu Augustin Buzura, Emil
Brumaru, Ion Hurjui, Vasile Burlui, C.D. Zeletin: în
activitate sau nu, pentru aceştia, literatura, s-a
dovedit, nu e un „violon d’Ingres”, fiecare avînd un
loc pe primele rafturi ale bibliotecii literaturii române
de azi. Ultimul venit, chirurgul din Roman e cu totul
surprinzător; în Eu, Chirurgul..., abordează teme
grave, cum sînt cele din „eseul nepieptănat” De ce
(nu) se face omul frate cu dracul pînă trece puntea?.
Sub glazura unui umor fin şi a unei ironii cordiale,
Dan-Gabriel Arvătescu scrie despre funcţia
provocatoare a riscului faţă cu adamismul care e o
„însuşire mediteraneană”, cum îi spune Emil Cioran;
omul adamic în cepe totul cu mare entuziasm şi nu
termină niciodată marile proiec te, iar omul lui Dan-
Gabriel Arvătescu începe prin a se întreba asupra
necesităţii absurde a riscului, sfîrşind în lenea lumii
fana riote: „De ce să rişti? Nu mai bine stai acasă şi
bei o bere? Lasă, că o să se găsească un nebun să
treacă puntea. Pe urmă, din două una – ori curajosul
ăla moare şi-o să aibă, deci, ce discuta cu bă ieţii la
băuta de sîmbătă, ori ăla ajunge dincolo şi atunci,
foarte bine, o să le spună şi lor ce-a găsit acolo. Şi, în
fond, care-i treaba, ce-i aşa de important ce e
dincolo? Cum a trăit fără să ştie asta pînă acuma, o să
trăiască şi de-acu încolo. Chiar mi-aş permite să spun
că principala cauză pentru care omenirea n-a ştiut
niciodată la timp şi definitiv ce e dincolo s-a datorat
mereu, în toate epocile, lenei funciare asezonată cu
indolenţa. Pare că cea mai valoroasă teoremă găsită
de om e asta: «E şi mîine o zi», cu co rolarul teoremei:
«E şi poimîine o zi». Gîndind astfel, spune chi rurgul

după ce va fi operat o tumoră a trupului, omul îşi
refuză în ţelegerea sau, mai bine, intenţia de a înţelege
ce e dincolo, acolo unde sălăşluieşte omul diferit,
„nebun sau prost”, cum îi zice, nevăzînd cine ucide
credinţa („Nu, sigur nu ştiinţa ucide credinţa. Prostia
însă da”); meditînd la o temă, autorul deschide o alta,
la fel de pasionantă, demontînd idei primite pentru a
le căuta miezul ascuns: „Nu dracul te împiedică să
treci puntea, ci tu însuţi te îm piedici pe propriile
«calităţi»: lenea, angoasa, semidocţia, frica de
adevăr, autosuficienţa şi cîte altele. La capra podului
pe unde trece vama vieţii noastre nu stă niciun drac.
Stau doar defectele noastre. Poate doar sub pod stă un
michiduţă care rîde de nu mai poate de prostia
umană”: iar Dan-Gabriel Arvătescu a învăţat lecţia
lui Vl. Yankélévitch care ne spune că ironia este
ininteligibilă prostiei.

Foarte emoţionant e filmul mut din sala de
operaţie, din singura proză pe care şi-o dedică Dan-
Ga briel Arvătescu, Eu, Chirurgul... ; acolo e o linişte
sonoră, apare un pacient din care „nu mai erau vii
decît ochii”, cu care chirurgul poartă un monolog
dialogat memorabil: „Te-au adus în sala de opera ţie şi
te-au întins pe masă cu braţele în lături, ca un Iisus
cruci ficat. Am privit către tine cînd te pregăteau, cum
aparatele încep să cînte melodia sacadată pe care de
atîţia ani o aud. E o melodie făcută din sunete
ciudate, polifonice, amestecate, uneori în ritm rapid,
alteori mai lentă, uneori mai sonoră, alteori aproape
mută. Nu mai identific după atîta timp cine sunt
actorii. Probabil şi eu. În transa care mă cuprinde în
operaţie sunetele mă învăluie fără să le identific, ca o
simfonie într-o sală de concert. Mă cuprind, mă
poartă, mă duc încotro vor ele şi-mi sunt dragi pentru
că, în sin gurătatea mea, ele devin Familiarul, mediul
care mă ajută să nu mă pierd. Aş fi vrut să te cunosc,
dar, probabil, nu mai e timp. Mă întreb chiar dacă va
mai fi vreodată. Uneori îi invidiez pe colegii mei care
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au timp. Timp să te cunoască, să ştie cine eşti, cum ai
ajuns aici, unde stai, ce iubeşti, ce suferinţe, ascunse
ai şi cîte şi mai cîte... Eu nu am acest timp şi-mi pare
rău. Pentru mine eşti

Pacientul. Marea urgenţă... Mi-aş fi dorit şi eu să
am timp să te cunosc înainte de operaţie, dar poate e
mai bine aşa. S-ar putea ca mintea şi mîna să înceapă
să-mi tremure şi nu vreau. În noaptea as ta tristă însă
vom face altceva. Vreau să stăm de vorbă cît timp te
operez. Desigur, va fi un monolog fără cuvinte, dar
sunt convins că mă auzi. Trebuie să mă auzi. Mă
bazez pe tine să rezişti, să rămîi cu mine tot timpul.
Altfel munca mea n-are sens. Să ne cunoaştem deci.
Mă prezint – Eu sunt Chirurgul”; în simfonia
aparatelor din sa la de operaţie, se aude, însă, distinct
glasul Ecleziastului, ia bisturiul un „Don Quijote
tragic ce se luptă cu morile de vînt” pen tru a lăsa un
semn, o cicatrice „ca să nu uiţi nici tu nici eu”. Un
dialog amuzant cu propriul jurnal intim, cu sine, în
fapt, în Oglin dă, oglinjoară, cine-i cea mai deşteaptă
din ţară, (Din însemnările unei maimuţe
nepieptănate), unde aflăm cum e viaţa omului în
baobab, în Arta de a săpa o groapă, un proiect al
groparului, „depozitar” de istorii şi al filosofu lui care
seamănă cu groparul pentru că acesta vine des la
cimitir din convingerea că „dacă vrei să fii om, tre’ să
ai mereu în faţă imaginea gropii tale”, pentru a
pregăti viaţa de sub pămînt cu duduia Miţa şi cu
doctorul de alături („În ziua aia îşi dădură întîlnire
cînd amîndoi or da ortu’, la o cafea underground sau
cam aşa ce va. Cînd întrebai ce-i aia, îmi spuse
filosoful că precis în groapă o să se cam plictisească
şi că i-ar plăcea să iasă cu duduia Miţa la o cafea sub
pămînt. Uite, frate, nici nu mă gîndii că sub cimi tir ar
putea fi un oraş nevăzut, cu cafenele şi mai ştiu eu ce!
Să ştii că nu-i rău. Pîn’ s-ajungi în Rai, e mai bine să
ştii că ai dedesubtul cimitirului un oraş întreg la
dispoziţie. Da’ Raiul, parcă nu tot cu asta seamănă?
Precis că mîine o să li se alăture şi doctorul”) şi, în
Discurs misandru, cîteva observaţii fine pe marginea
temei cuplului (Adam şi Eva, Ulise şi Penelopa),
femeia şi băr batul (Don Quijote şi Don Juan) fac
trecerea spre cea mai frumoasă proză a cărţii, De
vorbă cu un gadjo; un gadjo e cineva – personajul-
narator însuşi – pe care ţiganul lui Michail din revista
Vermeuil, iulie 1988 (si non e vero e ben trovato, cum
se zice) trebuie să-l înveţe ce sînt drumul, calea,
călătoria, departele, orizonturile succesive: pentru
ţiganul Tyanganin, nu contează ţinta, ci drumul pînă

la ea: „Eu, prietene, nu caut niciodată să-mi explic
cine sunt sau de ce sunt aşa. Tu de ce vrei asta? De ce
vrei să scrii despre mine? Crezi că aşa o să mă
cunoşti? Dacă vrei să pătrunzi misterul, vino cu mine.
Nu-ntreba unde, cînd vom ajunge, cînd ne vom
întoarce. Nu contează drumul sau destinaţia. Nu
contează decît plecarea, aşa cum nu e important
răspunsul, ci numai întrebarea. Importat e să vrei şi să
poţi să mai pleci. Tu, gadjo, ai uitat de mult să mai
pleci. Sau poate te temi, poate plecările tale sunt doar
în vis. Dă-mi voie să mă prezint. Eu vin şi nu ştiu de
unde, eu sunt şi nu ştiu cine, eu mor şi nu ştiu cînd,
eu merg şi nu ştiu unde. Peste toate astea sunt fericit,
atît de fericit cum poate doar Adam a fost cînd a
deschis ochii în Rai. Sunt poate ultimul copil al
oame nilor care poate alerga liber spre zare. De ce
oamenii ceilalţi vor să mă oprească? Cînd am plecat
pe întîiul meu drum, fraţii mei de acasă mi-au spus
Tyanganin. Aşa m-am numit la început, acum o mie
de ani. Am cutreierat secole lumea, minunîndu-mă de
cer, de stele, de drumul larg şi de lumina soarelui. N-
am ştiut niciodată să scriu, dar am ştiut mereu alte
lucruri. Am ştiut să cînt, şi cum să nu ştiu cînd în
jurul meu toate cîntau. Pădurea murmura, rîul cînta
molcom, căruţa scîrţîia ciudat, iar singurătatea mă
făcea să-mi scot fără să vreau vioara. Dacă vrei să mă
ştii o, gadjo, seara cînd, obosite de drum, căruţele
adorm sub copaci şi cînd ai mei cîntă ritmat atît de
frumos cum doar Baro-Devel ştie. Noi credem că
Dumnezeu a cîntat cînd a făcut totul în jur, că El
iubeşte pe cei care cîntă. De aceea, cîntînd seara sub
cerul înalt, în lumina scînteietoare a lunii, cînd
femeile noastre se-nvîrtesc ca nişte zîne fantomatice
colorate, noi mulţumim, de fapt, Lui pentru că ne-a
creat, pentru că ne-a dat lumea, pentru că suntem
liberi. Da, nu ştim să scriem, de ce să fi scris cînd pe
atunci eram liberi şi n-aveam decît ce purtam pe noi.
Scrisul e pentru oameni care obosesc adunînd averi.
Nu ştiam să scriem, dar cîntam de veneau îngerii să-
i învăţăm... Am mai ştiut ceva, atunci cînd mergeam
pe misterioa sele cărări ale lumii. Am ştiut să spunem
poveşti. Unele le-am inven tat noi, altele le-am auzit
de ici, de colo, de niciunde... Cele mai frumoase
poveşti ni le-au spus Keshalyi – zînele bune, Nivashi
– spi ritele apei, Psuvushi – spiritele pămîntului şi
atîtea alte fiinţe magice pe care le-am întîlnit în
drumurile noastre şi care ne-au fost prieteni şi pavăză
împotriva răului. Poveştile noastre sunt despre
dragoste şi ură, despre bine şi rău, despre lucrurile
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văzute şi nevăzute, despre farmece şi magie, adică
despre sufletele noastre libere şi fericite, care zi de zi
ies pe căile neştiute ale lumii, cîntînd cu ochii spre
cer eterna şi tulburătoarea simfonie a vieţii”: aici e
toată istoria/ legenda ţiganului Tyanganin şi a
neamului său, căutîndu-se în mitologia indiană, în
cîntec şi poveste, surpînd zidurile dinlăuntru, în
cîntecul de pierzanie al unui neam care merge mereu
de nu se ştie (pînă) unde, „un popor al neliniştilor, al
plecărilor, al libertăţii absolute”. De vorbă cu un
gadjo e proza-pivot a unei căr ţi admirabile care mai
adună, între altele, un monolog hazos al Dia volului,
supărat pe lumea care nu (mai) crede în existenţa lui,
un efect paradoxal al ateismului crîncen de azi
(„neomarxiştii” nu cred în El, deci nici în îngerul
căzut: „Oamenii îşi închipuie că-s foar te isteţi, că au
apărut aşa, din spuma mării, că n-au fost creaţi, că
lumea e a lor şi nimeni n-a făcut-o şi că, în general,
ei sunt stăpînii. Ei, sigur că şi ieri erau cîţiva nebuni
din ăştia, dar nu mulţi şi nu aşa de hotărîţi ca ăi de
acum. «Nu există Dumnezeu şi nu există nici Dracul»
se maimuţăresc peste tot. Pe bune, poate-l supă ră pe
El şi-o să vadă ei pe dracu’ gol! Zău, una e să le
strecor eu în minte că Ăl de sus nu există, dar ăştia îs
tălîmbi cu totul. Au luat-o de bună şi au mers mai
departe şi cică nici eu nu exist”, spu ne Diavolul
supărat în Confesiunea sa), un alt monolog, al unui
cîine comunitar, apoi, un bufon parlamentar, o
fantomă „prietenoasă”,

Casper, în fine, monologul dramatic al unui
„vieţaş”, deţinut poli tic, ataşîndu-se, pentru
totdeauna, de un şoarece care a pătruns în celula sa,
consemnîndu-se totul în Raportul medicului de gardă
de la psihiatrie: „...Dimineaţa la ora 6 a fost găsit
pacien tul X internat de mult timp în rezerva noastră.
L-am găsit întins pe jos, chircit în mijlocul camerei,
pe o parte. Ochii îi erau larg deschişi, cu pupilele
dilatate. Posibil să fi murit uşor, căci zîmbea. Curios
însă că, în faţa lui, am găsit mort un şoarece mic.
Păreau că se privesc...”.

În cea de a doua sa carte, Sin gurătatea Sfîntului
Serafim (Editura Scrisul Românesc, 2016), Dan-
Gabriel Arvătescu schimbă radical registrul epic; el
caută acum componenta magică a clipei, pe urmele
lui Mircea Eliade care, încă din 1970, vorbea despre
nevoia de poveste a omului de azi şi ale realismului
magic, cu protagoniştii săi, G.G. Márquez şi J.L.
Borges; asemeni unui personaj borgesian, personajul-
narator din Singurăta tea Sfîntului Serafim încearcă să

recupereze magicul acestei exis tenţe – fragilă,
cenuşie, năruită în rutină –, ieşind din „sclavia
raţiunii”; Dan-Gabriel Arvătescu procedează asemeni
unui personaj care va fi ridicat un colţ de perdea şi va
fi văzut un univers de dincolo, „fantastic şi
tulburător”, învăluind cititorul, cum face Huana din
Trista poveste a Huanei la Loca, într-o „catifea
nevăzu tă”, lăsîndu-i impresia că „nu numai că văd ca
într-un film ce mi se povestea, dar aproape că mă
simţeam trăind acolo, în lumea des crisă de ea”.

Iată reţeta povestirilor din acest volum al lui Dan-
Gabriel Arvătescu: „Cum poţi să vezi realitatea unei
clipe cît timp n-o poţi opri? Cum să vezi şi, mai ales,
să înţelegi o realitate mereu în mişcare, mereu
schimbătoare? În fine, cum s-o opreşti? Poate tocmai
eternizarea unei clipe este scopul ultim al scriitorului.
Retina care nu e oglindă, ci vede realitatea de dincolo
de ea. A privi viaţa nu aşa cum o vezi, ci aşa cum o
simţi, cînd faci pasul magic dincolo, unde faptele
simple ale lumii văzute strălucesc într-o lumină
stranie a sensibilităţii, unde pătrunzi hermeneutica
subtilă a banalului aparent privit prin retina întoarsă.
Ochiul, închis spre lumea vizibilă şi deschis în
interiorul fantas tic al lumii simţite, abia percepută în
fugare sclipiri dedublate”. Deloc întîmplător dedicată
poetului-preot Cornel Paiu, „prietenului Cornel
Paiu”, prima proză a cărţii uneşte, în fluxul magic al
poveştii, o legendă dintr-o cronică din primele secole
de după Hristos, din epoca zisă a „creştinismului
timpuriu”, o istorie din evul de mijloc, cu ciuma pe
care o aduce invazia şobolanilor („La început se stîrni
vîntul din nord. Oamenii ştiau că aduce numai
necazuri. De data asta însă vîntul suflă disperat rafale
lungi şi gemătoare, ca un cîntec trist de-nmormîntare.
O ţinu aşa zile în şir, pînă cînd la orizont apăru o
umbră cenuşie care se mărea în fiecare zi. Înce pură să
vină din nord sărmani băjeniţi de nevoi. Povesteau că
la ei grînele se stricaseră, apele erau sălcii, iar soarele
se acoperise în miezul zilei, peste lumea lor coborînd
noaptea. Bătrînii le spu seseră că semnele sunt rele şi
că sfîrşitul lumii e aproape şi îi îndemnară să plece,
să plece unde văd cu ochii şi cît mai repede, că
moartea pîndeşte necruţătoare. O parte din locuitorii
cîmpiei ple cară, dar o altă bună parte hotărî să rămînă
şi să înfrunte primej dia, oricare ar fi ea. Nu avură
mult de aşteptat. Întîi puzderie de şobolani apăru de
niciunde, umplînd hambarele şi apărînd chiar pe
uliţe, ziua în amiaza mare. În ziua cînd primul om
muri totul deveni clar: venise ciuma!”) şi simbolul
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lumii încercuite pe o stîncă din, poate, pusta Rusiei
pentru că, iată, Serafim al lui Dan-Gabriel Arvătescu
poate fi îngerul de prim rang în ierarhia cerească – i
se spune, de altfel, „Copilul Domnului” –, cel care
are grijă să îşi ascundă faţa cînd este înaintea lui
Dumnezeu, dar şi Sfîntul Sera fim de Sarov, cel ale
cărui viaţă şi meditaţii, în secolul XIX, au fost
consemnate de Nicolai Motovilov, astfel încît proza
lui Daniel-Gabriel Arvătescu poate fi citită şi ca o
continuare a scrierii aceluia: ceea ce se reţine e
istoria stîlpnicului pentru că, se ştie, Serafim de
Sarov a avut o existenţă de anahoret, cu impunerea
tăcerii totale şi a vieţii de stîlpnicie, „adică izolare
totală pe un stîlp de piatră, unde stă 1000 de zile şi
nopţi în post aspru şi ru găciune”, cum scrie în Vieţile
Sfinţilor, iar Serafim al lui Dan-Gabriel Arvătescu stă
pe o stîncă, e „Copilul Domnului”: imaginarul
prozatorului adaugă uneia dintre figurile cele mai
cunoscute ale Ca lendarului ortodox, un personaj de
dincolo de istorie şi de dincoa ce de poveste.

Poate cea mai apropiată formulei prozei din acest
volum e Trista poveste a Huanei la Loca, sub semnul
unei propoziţii a lui J.L. Borges, „nu suntem decît
umbra unui vis”, cu ciudate întîmplări ale unor
oameni de la periferia oraşului Buenos Aires,
circumscrise realismului magic, unde naratorul e
chiar Borges însuşi: cartea lui Dan-Gabriel Arvătescu
se plasează astfel pe unul din rafturile de necuprins
ale Bibliotecii borgesiene; cu o poveste dintr-un timp
cînd vieţile „se trăiau pe cuţit şi chitară”, Borges e
narator şi personaj în proza lui Dan-Gabriel
Arvătescu; e singurul care are dreptul să ştie tot
despre aventura unor „gaucho”, despre „sufletul
argentinian”, într-un text care respectă întocmai
formula borgesiană a poveştii din poveste, trecută în
registrul epicii lui A. Gide, la mise en abyme:
naratorul cărţii spune povestea lui Borges care ne
spune, la rîndu-i, povestea sa, iar Huana la Lo ca îi
spune acestuia povestea celor doi gaucho pentru că,
se ştie, el, prozatorul, trebuie să ştie tot.

Urîţenia e un text „ciudat” în sumarul acestei
cărţi, venind, parcă, din ceea ce va fi rămas nescris în
Eu, Chirurgul..., în Lynch e visul unei poveşti de
dragoste, ca o nuntire de fluturi, în tonurile muzicii
lui Schumann, în magia lumii de dincolo de lume,
Insula ultimului vis e distopia vieţii într-o lume
moartă, fosta insulă Maa’Ra, cu oameni aflaţi la
Gene ză, care sînt învăţaţi de un naufragiat să
construiască închisori; eroul civilizator este cel care

distruge, în fapt, o lume, poate, aceea originară,
Raiul: „Distrusesem ultimul Rai de pe pămînt.
Ştiam...”, spune personajul, „Cel Ce Va Veni”, Maa’
Su’ Si, eroul civilizator.

În sfîrşit, Dan-Gabriel Arvătescu scrie în Ce
datorează ziua nopţii despre starea omului cu spatele
la zid, explorînd spaţiul concentraţionar, o celulă
dintr-un lagăr comunist, unde Profesorul, Părintele,
Avocatul, Pianistul şi Politi cianul identifică rostul
deţinuţilor politici din închisori şi al patriotismului
care condamnă la moarte: „Nu! Nu vom cîştiga acest
război! Nu noi. Ştiam asta. Soarta acestui popor e
pecetluită. Știam şi asta. Dar suntem aici. Încă afară
în munţi mai sunt mulţi. Nu destul de mulţi. Vor pieri
şi ei. Nu ca să învingem trebuie să purtăm această
bătălie, ci pentru altceva. Pentru ca neamul ăsta să
mai aibă cîndva un motiv să supravieţuiască în
istorie! Că n-am fost oi! Un popor ca să
supravieţuiască în istorie trebuie să aibă mîndrie.
Cum să mai ai onoare, cum să te mai poţi aşeza în
rîndul popoarelor civilizate, dacă ai fost laş o istorie?
Cum, dacă ai dat ţara pe mîna brutelor, fără să tragi
un foc de armă sau măcar fără să protestezi?
Sacrificiul nostru va face cîndva posibilă viaţa lor.
Vor mai putea să se uite în oglindă fără să le fie
ruşine! Ăsta-i rostul nostru aici!”. Ultima zi şi Ziua
cînd am murit frumos se circumscriu umorului negru,
al mortului-viu din oglindă, metafora obsedantă a
prozei lui Dan-Gabriel Arvătescu. Pare că una dintre
te mele importante din Singurătatea Sfîntului Serafim
este aceea a oa menilor care se pregătesc de moarte.
George din Ultima zi, personajul-narator din Ziua
cînd am murit frumos, Maa’ Su’ Si din Insula ul -
timului vis, Clara şi Victor din Lynch, Huana din
Trista poves te a Huanei la Loca, protagonistul din
Singurătatea Sfîntului Sera fim, domnişoara Mimi din
Visul micuţei domnişoare, cu două sau trei excepţii,
toate personajele se pregătesc să moară, chiar dacă
în cearcă mereu să afle care va fi fost „planul” pentru
ele.

Dan-Gabriel Arvătescu, alături de preotul-poet
Cornel Paiu, aşază ţinutul Romanului pe harta
literatu rii noastre de azi. Apăsat, în contururi ferme.
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Deşi este, după cum am tot afirmat şi cu alte
prilejuri, cel mai maiorescian dintre criticii noştri,
criticul canonizator par excellence, Nicolae
Manolescu  nu s-a dovedit nici pe departe la fel de
„olimpian” precum ilustrul antecesor. Apropiat, ca
formulă temperamentală, mai mult de liderul politic
al junimiştilor, de boierosul şi colericul Carp, care
n-a vrut în ruptul capului s-asculte de glasul străzii
şi n-a renunţat la principii de dragul succesului
imediat (cum a renunţat bătrânul Maiorescu,
sacrificând prietenia de-o viaţă pentru o funcţie),
autorul Istoriei critice a literaturii române a putut
trece la un moment dat în ochii contemporanilor săi
drept un posibil „Guizot al românilor”. Nu-i vina
domniei sale că nu s-a întâmplat ceea ce ar fi fost de
dorit, la acel moment al istoriei noastre.
Remarcabilă rămâne însă consecvenţa în atitudine,
ce exprimă latura morală a personalităţii
manolesciene, proiectate de la primele sale
manifestări publice pe o traiectorie rectilinie care
exclude din start devenirea, făcând imposibilă orice
fel de „revizuire”. Ceea ce şi explică de altminteri,
zic eu, atât retragerea lui Nicolae Manolescu din
politică atunci când aceasta devenise un joc
tranzacţional între partide fără identitate doctrinară,
cât şi refuzul criticului de a-şi revizui opiniile şi de
a intra în dialog cu generaţiile mai noi, sensibile la
alt tip de ideologie şi, implicit, la un gen diferit de
critică literară, una de factură contextualizantă,
sociologizantă, iar nu estetică în sens strict. 

Reevaluarea pozitivă a marxismului şi a
orientării sociologiste de către junii care n-au
cunoscut comunismul i-a părut criticului şaizecist o
eroare, respinsă cu argumente colorate subiectiv de
propria biografie (nu doar) intelectuală. Dar nici
tinerii critici n-au reacţionat în spiritul dialogului,
sancţionând mult prea radical şi fără nuanţă opera
de bilanţ (Istoria critică...) a unei personalităţi faţă
de care nici nu se cade să ai dreptate, cum bine

spunea „fericitul” Steinhardt referindu-se la numele
unui alt critic strălucit din trecut. Şi uite aşa, odată
încălcat protocolul, nici polemica mult aşteptată n-
a mai fost cu putinţă. Fiindcă protocolul nu-i doar
un moft, o formă goală şi inautentică, ci expresia
codificată a respectabilităţii, civilităţii, politeţii („ca
armă”) şi bunului simţ, adică a raţionalităţii vieţii şi
a valorilor burgheze pe care Nicolae Manolescu le-
a apărat mereu, încredinţat că numai acestea pot
ţine piept la ceea ce Jean Paulhan numea, într-o
carte celebră cândva, „teroarea în litere” („La
Terreur dans les lettres”). „Sunt convins că numai
raţiunea ne fereşte de violenţă şi de agresivitate”,
scria criticul cu gustul amar al experienţelor
consumate într-una din puţinele sale confesiuni.

Cu teroriştii de ieri şi de azi s-a răfuit Manolescu
mereu, clamând ori de câte ori a avut ocazia
reîntoarcerea la Maiorescu, criticul de la care şi-a
însuşit atât discursul normativ-apodictic, de clasică
eleganţă (Gherea îl numea „judecătoresc”), precum
şi maniera impersonală de a discuta despre cele mai
abstracte idei, despre „operă” ca realitate autonomă,
fără legătură cu „societatea” ori biografia
scriitorilor – căci numai opera trebuie judecată, iar
nu persoana. Pe de altă parte, Manolescu însuşi
spunea, încă din teza sa de doctorat (Contradicţia
lui Maiorescu), că liderul junimist n-a practicat doar
o „critică latentă”, bazată pe exemplificare, ci una
implicit analitică. Departe de a fi fost „latentă”,
spunea Manolescu, critica maioresciană recurgea
deseori la fel de fel de contextualizări, ceea ce
înseamnă că e nedrept să acordăm lui Gherea,
promotorul criticii aşa-zis „ştiinţifice”, nişte merite
necuvenite (aşa obişnuiesc să prezinte lucrurile,
tendenţios, exegeţii marxizanţi de ieri şi de azi).
Prin afirmaţiile sale tranşante, Manolescu nu voia
doar să înlăture o prejudecată: scopul reinterpretării
lui Maiorescu a fost acela de a-i crea un prestigiu de
critic complet, pe care exegeţii anteriori (inclusiv

3030 CONVORBIRI  LITERARE

NICOLAE MANOLESCU 80

NICOLAE MANOLESCU –NICOLAE MANOLESCU –
CRITICUL CANONICCRITICUL CANONIC

Antonio PATRAŞ



cel mai admirativ dintre ei, E. Lovinescu) i-l
refuzaseră, recunoscându-i numai rolul de
întemeietor, de deschizător de drum. 

De la Maiorescu ne-ar fi rămas, zice-se, mai
mult un model de personalitate (goetheană) decât o
operă desăvârşită. Însă critica maioresciană nu
trebuie judecată în sine, numai ca manifestare a
unui discurs specializat (deşi este şi aşa ceva), ca
operă fragmentară şi ocazională, ci trebuie înţeleasă
în corelaţie cu activitatea oratorică şi didactică, cu
profesoratul, avocatura şi politica. Când scria
manuale sau compunea cu migală discursuri (în
timpul vieţii a publicat nu mai puţin de cinci
volume însoţite de laborioase prefeţe), Maiorescu
n-avea sentimentul că pierde timpul, cum credea, ca
atâţia alţii, tânărul său prieten Duiliu Zamfirescu.
Exemplul maiorescian l-a mobilizat şi pe criticul
şaizecist, căruia nu i s-au părut inutile nici
profesoratul, nici acţiunea politică sau
administrativă, bătălia pentru autonomia esteticului
dovedindu-se a fi în ultim resort manifestarea
particulară a liberalismului său doctrinar – „Cred în
autonomia esteticului după cum cred în necesitatea
separării puterilor în stat”, spunea Manolescu într-o
împrejurare oarecare, făcând lumină deplină şi în
această problemă. În concluzie, e bine să reţinem că
toţi criticii care susţin autonomia esteticului îşi
asumă voluntar sau involuntar şi o atitudine
politică, dezimplicarea vizând în cazul de faţă
exprimarea polemică a individualităţii, a gustului
personal, în contextul emergenţei pe scena istoriei a
omului-masă şi a profeţiilor ideologice aferente. 

Cu ceva timp în urmă, la alt moment aniversar,
autorul Contradicţiei lui Maiorescu publica un
volum de memorii (Viaţă şi cărţi. Amintirile unui
cititor de cursă lungă) în care mărturisea că scrisul
a constituit forma specifică de afirmare a propriei
personalităţi în mult mai mare măsură decât cititul.
Nici nu se putea altminteri, având în vedere profilul
dinamic al unei asemenea personalităţi, pentru care
lectura a fost totdeauna un mijloc, nu un scop.
Lectura de dragul lecturii, mai ales lectura
romanelor, e îndeletnicire de amator (vezi şi prefaţa
la Arca lui Noe), un critic de vocaţie preferând
totdeauna altfel de cărţi, care să îndemne la
reflecţie, iar nu la visare cu ochii deschişi.
Contemplativitatea în exces nu se potriveşte cu
personalitatea omului de acţiune, căruia îi plac

jocul, competiţia. Or, tocmai spiritul acesta
concurenţial, deschis către dialog şi comunicarea
eficientă, l-a făcut pe Nicolae Manolescu să scrie
cronică literară trei decenii la rând, şi acelaşi spirit
l-a îndemnat să intre apoi în politică (Maiorescu n-
a procedat la fel?), ducând competiţia pe un plan
încă mai general, al întregii societăţi, în raport cu
care comunitatea scriitorilor/ cititori nu reprezintă
decât o infimă parte. Nici nu m-am mirat, prin
urmare, aflând că autorul Istoriei critice... nu
regretă anii petrecuţi în politică, experienţă care l-ar
fi ajutat să-i înţeleagă cu adevărat pe scriitori
(oameni la fel ca toţi ceilalţi, nici mai răi, nici mai
buni), determinându-l să citească literatura cu nişte
ochi mai comprehensivi decât ai specialistului. 

Favorizând deci cunoaşterea profundă a
oamenilor şi a lumii din jur, politica i-a deschis
criticului calea către esenţe, către o perspectivă
canonic-ierarhizantă asupra literaturii şi vieţii –
dovadă cele câteva secvenţe autobiografice de la
sfârşitul volumului sus menţionat, unde se relatează
diverse episoade sentimentale din complicata şi nu
rareori dramatica lui existenţă. Lectura acestor
pagini ne îndreptăţeşte să constatăm că una şi
aceeaşi personalitate se manifestă identic în critică,
politică şi amor. Pe scurt, în pofida multor aparenţe
înşelătoare (aroganţa, răutatea, cinismul),
Manolescu pare să fi fost un om al datoriei înainte
de toate şi un familist convins, un sentimental
dornic de afecţiune şi un iubitor de confort şi tihnă
burgheză, memorialistica domniei sale ilustrând o
ipostază clasică a umanităţii, între viaţă şi cărţi, şi a
unei înţelepciuni proiectate testimonial, sub specie
aeternitatis. 

Şi dacă finalitatea oricărei culturi o reprezintă
civilizaţia (Lovinescu dixit!), atunci exercitarea
criticii literare, activitate vizând selecţia de valori şi
educarea gustului public, n-are la rândul ei o
finalitate politică, socială? Sigur că da. E vorba,
cred că s-a înţeles, de configurarea canonului estetic
al unei literaturi, singura formă de „politică”
accesibilă finalmente criticului ce-ar fi sfârşit
sufocându-se altfel, în cealaltă politică, asemeni
peştelui pe uscat. Canonul literaturii române s-a
făcut după chipul şi asemănarea lui Nicolae
Manolescu. Criticul.
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În cadrul celei de-a treia ediţii revizuite a
Contradicţiei lui Maiorescu (Editura Humanitas,
2000), Nicolae Manolescu relevă ipostaza iniţială a
„eseului”, ca teză de doctorat aflată sub coordonarea
lui Ş. Cioculescu. Cu un parcurs anevoios, Opera lui
Titu Maiorescu, publicată sub titlul Contradicţia lui
Maiorescu, urmăreşte de-a lungul celor nouă
capitole readucerea în discuţie a figurii maioresciene
în spaţiul acaparat de realismul socialist. „Chemat să
creeze cultura românească din nou”, Maiorescu
apare în ochii autorului Istoriei critice a literaturii
române ca „salvatorul culturii” pregătit de o
redresare totală a planului formator, înclinat spre
dualitatea afirmării politice şi culturale. Din acest
motiv, „Maiorescu are în toate vocaţia începutului”,
fapt ce permite transfigurarea culturii în propriul său
obiect de studiu. Astfel, tânărul Titu Maiorescu,
absolventul Academiei Tereziene, excelează în toate
domeniile de activitate, de la planul politic, până la
cel universitar şi cultural.

Discreditarea lui Maiorescu. În demersul său
critic, Nicolae Manolescu relevă atitudinea
posterităţii în raport cu opera maioresciană. Altfel
spus, opera maioresciană a fost plasată în plan
secundar în favoarea activităţilor sale culturale –
prelecţiunile publice pe teme diverse, activitatea din
cadrul cercului literar Junimea sau chiar demersurile
diplomatice. Maiorescu nu este apreciat pentru
intervenţiile sale artistice, chestiunile culturale fiind
definitorii pentru reformatorul societăţii: „...
recunoscându-se lui Maiorescu activitatea, i s-a
refuzat opera” . Prin „haina reformatorului cultural”,
concretizată iniţial în lucrările de mare amplitudine
ale lui E. Lovinescu, Maiorescu rămâne în cultura
română, conform afirmaţiilor lui Nicolae
Manolescu, drept „Criticul fără operă”, activitatea
culturală fiind superioară celei literare. 

Titu Maiorescu ar parcurge astfel în formarea sa
două etape specifice „reformatorului cultural”: pe de
o parte, cadrul vorbirii – prelecţiunile publice şi
parlamentare – vizează formarea discursului, iar, pe

de altă parte, cadrul scrierii – reprezentarea finală a
discursului public. Prin urmare, opera maioresciană
constituie un tot unitar, în primă fază manifestându-
se planul vorbirii, urmând ca apoi discursul scris,
figura studiilor literare sau culturale, să-i domine
opera. Demersul critic manolescian vizează întreaga
operă maioresciană. Din acest punct de vedere,
autorul Contradicţiei nu-l vede pe Maiorescu ca
omul istoric, acel Maiorescu al timpului său, ci ca
omul aflat în raport de transcendenţă cu opera. Prin
urmare, elementul biografic va fi întrepătruns cu o
analiză critică aparte a întregii opere maioresciene.

Biografismul. Relevată în procesul critic,
viziunea psihanalitică pare să domine o perspectivă
a biografismului. Manolescu plasează jurnalul
maiorescian în zona mijloacelor psihanalitice, prin
care tânărul îşi „rememorează” evenimentele trăite.
Perspectiva psihanalitică, propusă chiar de autor şi
confirmată în prefaţa ultimei ediţii a Contradicţiei,
nu priveşte opera pe deplin, ci se axează doar pe o
latură a vieţii. În altă ordine de idei, documentul
diaristic înfăţişează doar mijlocul de construire şi
formare a carierei scriitoriceşti, ci nu un instrument
psihanalitic, prin care adolescentul „se lua în
stăpânire scriindu-se”.

Însă perspectiva criticului Nicolae Manolescu
poate fi valorificată sub forma elementului
rememorativ. Jurnalul în sine joacă astfel rolul
consemnării evenimenţialului odată cu conturarea
ambiţiei crescânde a tânărului Maiorescu: „Cum o să
se mire ceilalţi când or vedea ce are să iese din Titu
ista!” (T.M. apud N.M.). Ipostaza formării prin
jurnal susţinută de Manolescu întăreşte mai mult
domeniul rememorativ al ambiţie, decât pe cel
psihanalitic. Prin urmare, ambiţia consemnării
evenimenţialului zilnic relevă scopul final, şi anume,
organizarea culturală a principatelor, aceasta fiind
totodată principala manifestare a condeiului
maiorescian.

Maiorescu şi opera. Imaginea reformatorului
cultural se concretizează de-a lungul întregului
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„eseu”, or, cu o preponderenţă clară în rândul
criticelor. Articolele culturale specifice determină
figura criticului cultural propusă de Manolescu.
Lupta lui Maiorescu împotriva direcţiei de astăzi în
cultura română se răsfrânge în special asupra limbii,
poeziei şi dreptului, neevitând filosofia, morala,
crezul politic şi istoric conturat cu exactitate în
studiul În contra direcţiei de astăzi în cultura
română (1868). 

Nicolae Manolescu supune personalitatea
maioresciană la o analiză profundă, marcând atât
vocaţia criticului, cât şi poziţia acestuia în sfera
prelegerilor şi a discursurilor. În examinarea criticului
desăvârşit, Manolescu porneşte de la afirmaţia lui
Vladimir Streinu cu privire la tipologia gustului, a
„spiritului critic” fără de care cercetarea din planul
literar nu ar fi cu putinţă. Pentru autorul Istoriei
critice a literaturii române, „spiritul critic” este
echivalent cu „talentul criticului”, talent care ghidează
opera sau studiul asupra unei opere literare aflată în
ultima fază a receptării de către comunitate. Totuşi
„spiritul critic” este indispensabil individului care
doreşte să contureze traiectoria existenţială a
literaturii, fiindcă condiţia majoră stă în spaţiul
creaţiei: spiritul critic „este o condiţie sine qua non a
criticii în sensul că acela care are spirit critic este
virtual un critic”. 

Prin cartografierea componentelor din activitatea
literară, Manolescu subliniază complementaritatea
dintre articolele critice ale lui Titu Maiorescu şi
corespondenţa acestuia, împreună cu însemnările
zilnice din jurnal. În consecinţă, Manolescu constată
manifestarea a două tipuri de critică în spaţiul
creaţiei maioresciene: o critică „fragmentară şi
latentă” – în jurnal şi în corespondenţă – şi critica
din articolele literar-culturale. 

Distincţiile dintre aceste două tipuri de critică
sunt evidente. În primul rând, critica fragmentară
dezvăluie aprecierile orale ale personalităţii
maioresciene, manifestate în cenaclurilor literare sau
afirmaţiile, caracterizate prin ethos, din conversaţiile
cu individualităţile culturale. Constituindu-se doar la
nivelul însemnărilor zilnice din jurnal şi a remarcilor
din corespondenţă, critica de factură orală se
manifestă doar prin notarea „impresiei, a gustului”
(aprecierile la adresa lui Goga din 1905). În al doilea
rând, critica din articole este o „critică scrisă”
formată prin lungi procese de studiu, ce au ghidat

societatea cultural-artistică pe terenul statului român
de început de secol al XIX-lea. 

Atât critica de factură orală, cât şi cea din articole
se află într-un raport de intercondiţionare. În acest
sens, critica scrisă nu se poate manifesta fără
prezenţa celei orale, fapt ce l-a determinat pe
Nicolae Manolescu să susţină caracterul latent al
criticii maioresciene: „Uneori, cea dintâi este o
pregătire pentru cea de-a doua, şi e interesant să
vedem ce şi cât din observaţiile orale trece în
articolul propriu-zis. Alteori criticul nu crede
necesar să transforme notele sale marginale în
articole. El fixează doar impresia şi gustul, fără s-o
motiveze. În ambele cazuri avem de-a face cu un fel
de critică latentă”. 

Manolescu se îndepărtează de specificitatea
criticii latente şi caracterizează discursurile integrate
ca simple „fapte istorice” specifice naratorului şi
moralistului. Discursurile parlamentare, prelegerile
didactice şi articolele critice sunt dominate de cel
mai simplu mijloc literar, şi anume povestirea. Cu
toate că stilul maiorescian se dovedeşte a fi „neutru
şi exact”, cultul dreptului şi studiul oratorilor antici
au orientat portretul criticului spre „ordine şi
măsură”, spre exactitate şi meticulozitate.
Expunerile maioresciene sunt concentrate astfel într-
un plan al povestirii.

Vocaţia de început a criticului nu ignoră planul
oratoric, modalitatea universală de expresie a
criticului junimist, fiind după Manolescu „stilul
general oratoric”, care nu ţine de domeniul didactic,
ci de contradicţia interculturală. Astfel, Contradicţia
lui Maiorescu se reduce la o structură internă a
operei, la două componente fundamentale, ce par a
defini individualitatea în raport cu opera: 1.
„«spiritul religios» al începutului”; 2. „«spiritul
polemic» al celui care neagă”. Opoziţie ce se
confundă în cadrul articolelor polemice şi a
discursurilor. Pe scurt, Manolescu observă o
„conversie” între discursuri şi studiile polemice,
între impersonalitate şi atitudinea polemică.

Contradicţia lui Maiorescu a oferit istoriei
literare o altă imagine a criticului junimist, imagine
ce ţine de „o contradicţie lăuntrică a operei şi a
personalităţii”, o contradicţie ce a vizat recuperarea
operei, condiţionată fără îndoială de veleitatea
autorului.
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Recunoscut drept unul dintre cei mai
importanţi critici şi istorici literari români
contemporani, criticul nostru canonic prin
excelenţă, Nicolae Manolescu a debutat sub
îndrumarea lui George Ivaşcu („omorînd tânărul
romancier”, cum afirma el-însuşi într-un scurt
C.V. literar pe site-ul U.S.R.) în Contemporanul
(1962), continuând în România literară cu
cronică de întâmpinare săptămânală, rubrică pe
care a susţinut-o timp de 32 de ani. Prin această
activitate susţinută, datorită spiritului său analitic,
provocator şi pasionat de lectură, Manolescu a
dominat critica literară românească, selectând
consecvent textele valoroase din punct de vedere
estetic. Critica manolesciană s-a impus cu
autoritate indiscutabilă atât în mediul academic,
cât şi în şcoală, modelul său critic fiind preluat de
mai toţi dascălii care predau literatură tinerilor,
ocupând un spaţiu larg, în sfera citatelor
bibliografice de analiză şi sinteză din domeniul
literaturii, el însuşi fiind format la şcoala lui G.
Călinescu şi T. Vianu. 

Nicolae Manolescu şi-a legat numele, de
asemenea, de România literară, devenind mai
întâi cronicarul en titre şi, mai apoi, directorul
revistei, din 1990 încoace. A avut curiozitatea
necesară criticului de a dobândi asumat, ordonat,
coordonatele literare ale istoriei şi culturii
româneşti – ale istoriei literaturii – şi de a
restrânge elementele de valoare la ideea de canon.
Iată – el însuşi devenit, azi, canon al criticii şi al
istoriei literare. Doar dacă numim operele mari,
cel puţin, şi e convingător: Teme – şapte volume,
Lecturi infidele, Metamorfozele poeziei,
Contradicţia lui Maiorescu, Introducere în opera
lui Odobescu, Sadoveanu sau utopia cărţii, Arca
lui Noe – trei volume, Istoria critică a literaturii
române, Poeţi romantici, Cărţile au suflet etc.

Recitind curând opera fundamentală a
domniei sale, Istoria critică a literaturii române.
5 secole de literatură (editura Paralela 45, Piteşti,
2008), pe care o numeşte ideatic „Istoria
literaturii la două mâini”, după o litografie a lui
M.C. Escher, din 1948 („i-am intuit pe loc
potenţialul pentru istoria literaturii la care
lucram”), în care două mâini se desenează una pe
alta şi care, în ediţia din 2008, apare pe prima
pagină a volumului, cu menţiunea Sinteze, nu pot
să nu remarc, din nou, consecvenţa abordării
critice într-o manieră stilistică şi didactică
modelatoare în domeniul literelor. Urmând
subiectivismul necesar criticii, ca operă ea însăşi,
după modelul călinescian, N. Manolescu trage
linie sub corpul masiv al celor cinci secole de
literatură românească menţionate ca subtitlu
istoriografiei sale, deconstruind şi reaşezând, în
formă tipic personală, concentrată, şirul de valori
literare, pe două secţiuni mari: autori de antologie
şi autori de dicţionar. Se impunea necesitatea
unei lucrări de sinteză, aşadar, în ansamblul
literaturii româneşti, ca formă a evoluţiei sale.
Criticul preia funcţia de canonizator, sub tăişul
argumentelor viabile (multe contestate la apariţia
cărţii) şi ale obiecţiilor reformatoare, în contextul
„prezenteismului” pe care nu îl omite şi nici nu îl
neglijează. „Didacticul nu pretinde originalitate,
ci doar metodă”, spunea autorul Istoriei critice,
„receptarea literaturii a fost considerată
interesantă târziu, abia în a doua jumătate a
secolului XX”. 

Ce este de observat, practic, nu e aspectul
general în conformitatea conţinutului masiv, o
carte grea atât la propriu, cât şi la figurat, ci rolul
esenţial al operei, al re-lecturii în afara biografiei
sau contextului social, în aparatul critic. Nicolae
Manolescu impune printr-un limbaj autoritar –
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diferit vechilor cronicari şi istorici ai literaturii –
aplicarea, în profunzimea lecturilor tehnice,
avizate, tezele jaussiene ale receptării critice,
obiectivând, în anamneza operei – şi mai puţin a
scriitorului – gradaţia valorică, prin asociere sau
comparaţie cu universalul. O panoramă, dacă pot
să zic aşa, subiectiv-analitică, dar într-o manieră
obiectivă de lucru – exigenţă pe care profesorul
Manolescu o adoptă din punct de vedere
profesional, punctual, ca o critică a criticii, pentru
că nu poţi face o abordare corect istorică, fără a
cunoaşte în amănunt istoria, cultura şi literatura
unei ţări şi tot ce s-a scris, până într-un punct,
despre ea, doar ca simplu interpret, cum în
intertext – spune el: „Balanţa dintre analiză şi
bibliografie înclină tot aşa de tare în favoarea
celei din urmă, cum înclină balanţa dintre
didactic şi original în favoarea celui dintâi”
(Introducere, p. 6). Criticul nu dă socoteală, ci îşi
joacă moneda personalităţii, o afirmă făţiş („Nu
doresc ca ceea ce am scris să fie contestabil sau
incontestabil. Nu este o biblie, este o carte. Cu cât
sunt mai contestate, cu atât discuţiile despre carte
sunt mai vii”.)

Nicolae Manolescu urmăreşte strict
periodizarea operelor justificate documentar,
lipsindu-se de elementul biografic în sine (nu în
toate cazurile, e drept), ca modalitate de
obiectivare a constatărilor critice. Or, acesta e
poate punctul sensibil al analizei manolesciene:
vorbind despre o operă în afara autorului ei sau a
unui context social stabilit prin ierarhia
cronologică a etapelor evolutive ale istoriei
literaturii, nu e neapărat o viziune obiectivă, ci,
mai degrabă, incompletă, ţinând seama că mare
parte a perioadei puse în discuţie este cea
postbelică, deci comunistă, până în 1989. Dar
poate că e tocmai o formă de strategie critică, pe
care istoricul nici nu şi-ar fi dorit-o altfel.
Aspectele istorico-sociale sunt importante în
momentul naşterii unei opere, spre deplinătatea ei
valorică, dar nu cele mai importante, evident. Și
criticul român, ca şi Roland Barthes, omoară
autorul, pentru ca lectura critică să fie una
credibilă. 

Revenim astfel la funcţia didactică, de sinteză,
pe care o evidenţiază istoria critică a lui
Manolescu şi o surclasează ca fiind un reper al
canonizării, delimitându-se, în schimb, de
metodele de tip structuralist în evaluarea operei
literare. Cronicarul îşi limpezeşte discursul,
proiectând, ca exemple, doar pilonii de rezistenţă,
atât în corpul scriitoricesc, cât şi al celui de
referinţă critică, de substanţă. E asumarea pe care
criticul o operează vădit, în mod subiectiv, fără a
clătina simplitatea receptării estetice, ca etichetă
a unei epoci date – iată: „În fond, ceea ce
contează este tot opera, aşa cum a venit ea pe
lume şi aşa cum a fost şi este citită. O istorie care
pune opera în paranteză (fie din unghiul
producerii, fie din unghiul receptării) nu îşi
atinge în definitiv scopul care este acela de a fi o
istorie a literaturii”. O re-valorizare şi o re-
interpretare permanentă a fiecărui text şi a
literaturii ca întreg al ei este ceea ce autorul
Lecturilor infidele însumează în a sa Istorie la
două mâini. Ţine mereu nu doar de un singur
orizont de aşteptare, ci chiar de o varietate de alte
astfel de orizonturi, în funcţie de epoca literară
abordată. Şi, neapărat, ţine şi de valoarea estetică
intrinsecă şi intransigentă, chiar în perspectivă
istorică.

Cartografia manolesciană este pe drept cuvânt
monumentală, şi nu doar prin conţinut şi
structură, ci şi prin viziune şi transformare, prin
modalitatea exigentă de a ne apropia de literatură
în forma ei cu adevărat estetică, de a face pe
cititor să priceapă cel dintâi opera, pentru a
înţelege, în mod exemplar, varianta critică a
contemporanului. De departe, N. Manolescu este
unul dintre cei mai importanţi critici şi istorici
literari de după G. Călinescu, încoace, şi un
model de neobosită grijă pentru tinerele generaţii
de filologi. 
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Dezbaterea literară ce continuă să stârnească
valuri de avânturi polemice rămâne cea care îşi alege
drept obiect de reflecţie romanul, teritoriu teoretic
rămas sub autocraţia paternă a modelului tripartit
propus de Nicolae Manolescu în celebra trilogie
dedicată romanescului românesc, Arca lui Noe
(1980). Periplurile criticului prin osatura solidă a
canonului literar şi decupajele destul de severe
operate în scrierile scriitorilor marginali se realizează
printr-un demers sistematizant, clădit pe criterii
menite să combată perspectivele relativizante.
Articularea unei structuri analitice de precizie
algoritmică venea să compenseze, spre sfârşitul
secolului XX, inconsistenţa sau chiar absenţa unui
stadiu de maturitate din dezvoltarea teoriei romanului
românesc. Panorama creaţiilor romaneşti se prezenta
până la acel moment ca fragmentară, inegalitatea ei
valorică devenind un motiv invocat pentru a trece sub
tăcere o secvenţă însemnată şi extinsă din literatura
română. Critica, teoria şi istoria literară românească
căutau, la unison, mijlocul prin care ansamblul
operelor putea fi ierarhizat şi interpretat coerent,
„fără rest”. Cea mai răsunătoare realizare a
demersului manolescian derivă din gustul şi intuiţia
provocării. Patentând şi aplicând un model de
substanţă structuralistă, criticul pune în mişcare o
serie de distincţii naratologice pe un palier al
raportării la salturile pe care le traversează romanul
european. Scrutarea schimbărilor de paradigmă
estetică şi urmărirea acestora în oglinda literaturii
române dezvăluie, dincolo de amploarea şi
înverşunarea exegetică a finului analist, maniera prin
care recuperarea tradiţiei literare autohtone poate
modela fie şi o tardivă conştiinţă teoretică a scriiturii
romaneşti. 

Deşi poeticile structuraliste apar, într-o anumită
măsură, ca şabloane hermeneutice depăşite printr-o
întrebuinţare intensă, mediul cultural românesc nu
oferise o Teorie a literaturii precum aceea a lui Boris
Tomaşevski şi nu se precipitase să eludeze cu
rapiditate un model care se demonstrase capabil să

insufle un grad sporit de fermitate analitică.
Vehemenţa cumva dogmatică impusă de ţinuta
structuralismului părea să deţină secretul unei viziuni
unificatoare, pe deplin integratoare, fundamentată pe
simetrii sculpturale, drept dovadă stând şi denumirile
celor trei tipuri de roman (doric, ionic şi corintic),
conceptele-pivot ale modelului tripartit. Aluziile la
precizia geometrică a formelor arhitecturale ale
Antichităţii greceşti susţin postulatul rigurozităţii
imperturbabile, ca proiecţie a alurii intelectuale a
autorului. Terminologia şi metoda au fost, pe rând,
aclamate şi contestate, considerate relicve teoretice
perimate, reducţioniste sau privite ca efuziuni
inovatoare. Judecând însă după forţa impactului avut
asupra teoriei speciei romaneşti autohtone, suntem
îndreptăţiţi să considerăm contribuţia lui Nicolae
Manolescu drept actuală şi contemporană întrucât
autoritatea nu este susceptibilă de sublimare, ci doar
de completare, fiecare nouă încercare de
cartografiere a domeniului romanului românesc fiind
conjurată să se raporteze la aceasta, indiferent de
metoda sau moda de analiză preferată. Convingerile
clare ale artizanului remarcabilei şi îndelung citatei
teorii a romanului românesc vădesc conştiinţa
sistematizantă care circumscrie tonic raporturile
existente între instanţele textuale. Vârful canonului
literar este bine conturat prin anvergura estetică a
creaţiilor romaneşti din glorioasa perioadă a
Interbelicului, dar confiniile epocii clasice şi ale
vârstei de pionierat a romanului românesc capătă
reprezentări care le captează cu subtilitate esenţa,
dincolo de ceea ce epatează, adică inconsistenţa şi
avatarurile clişeice. Împrumuturile, traducerile,
adaptările şi calchierile care orientează definitoriu şi
programatic opţiunile estetice ale primilor noştri
romancieri fac obiectul unei radiografii
cuprinzătoare, intitulată sugestiv Arta de a începe
romanul românesc. Romanele sau crochiurile
romaneşti, proiecte disparate sau texte închegate şi
investite cu o atare autonomie şi originalitate
prefigurează direcţiile de evoluţie ale literaturii
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române, racordând cultura română la mişcările
artistice ale Occidentului şi rafinând exigenţele
gustului public pentru această specie hibridă.
Revendicarea liniilor itinerariului literar românesc se
serveşte de sagacitatea unui exerciţiu minuţios de
reevaluare şi situare structuralistă pe circumferinţa
cercului literaturii universale, trădând totodată
premeditarea unui proiect ambiţios: o istorie a
romanului românesc, temă frecventă şi în publicistica
culturală a autorului. Frecventarea textelor prin
optica impusă de acel stil critic pur manolescian
inspiră un aer vivant acestui „tablou tipologic şi
istoric al romanului românesc”, cu toate că modelul
ar putea apărea întrucâtva perimat. Mergând pe
urmele lui E.M. Forster şi Georg Lukács, Nicolae
Manolescu admite complementaritatea dintre două
poziţii teoretice: eludarea încorsetării sistemice şi
necesitatea existenţei unui tipar riguros care să
direcţioneze analiza imprimând principii şi ierarhii
valorice. 

Dinamica ideilor literare validate de conştiinţa
teoretică a autorului trilogiei este invocată să trieze
elementele care se vor încetăţeni în solul reflecţiei
romaneşti. Manolescu dislocă şi recompune victoriile
criticii şi istoriei literare româneşti, erijându-se în
arhitectul unei sistematizări percutante. În termenii
de doric şi ionic recunoaştem reflexe desprinse din
Thibaudet, însă aceştia sunt resemantizaţi, adaptaţi şi
asimilaţi armonios teoriei peisajului romanesc
autohton, grefându-se pe criteriile naratologice şi pe
umbra, discretă sau proeminentă a autorului în
mecanismele ficţionale şi referenţiale. Corinticul este
cel de-al treilea pilon terminologic şi închide
categoriile distincte prezentate descriptiv, răspunzând
tendinţelor teoriei literare de a da un nume şi un corp
conceptual diferitelor forme şi tuşe ale construcţiilor
romaneşti. Studiul mai recent al lui Toma Pavel,
Gândirea romanului, demonstrează că natura
reflecţiei asupra acestei specii comportă reveniri
succesive la atributele filosofice şi la tendinţe
sistematizante. Particularităţile componentelor
autoritarului model tripartit dublează, astfel, unitatea
metodologică afişată în analiza celor trei secvenţe
evolutive din istoria romanului românesc. De la
romanul construit pe scheletul şi cu ornamentaţia
melodramatică în stil bolintinian sau de la cel
documental, cu veleităţi de frescă, articulat în jurul
unor istorii verificabile, cu o intrigă grefată pe o
structură deterministă şi până la metatextualismul şi

dizolvarea pretextului epic, specifice ultimului stadiu
de dezvoltare, Manolescu acordă un credit deosebit
complexelor continuităţii şi totodată rupturilor care
pigmentează tradiţia romanescă autohtonă şi
universală: „Nu mai e vorba de sublimul creaţiei
dintâi, ci de un surogat de creaţie, de după potop.
Romanul devine un fel de Arcă a lui Noe încărcată cu
biete făpturi ce s-au salvat de la înec: o lume de
supravieţuitoare” (p. 30).

Vocalizele unei asemenea sistematizări temerare
aveau să stârnească nu doar efuziuni admirative, ci şi
imputări, care au ţintit spre inima sistemului,
încercând să dezvăluie inconsistenţa ori abaterile de
la dezideratele explicit formulate. Climatul cultural
românesc avansase o gamă extinsă de grile de
interpretare pentru Arca lui Noe, criticii literari
dezbătând viabilitatea şi posibila adeziune principială
la pozitivismul metodologic exprimat de Nicolae
Manolescu. Obiecţiile ce vizau lecturile sociologice
ale romanelor, despre care s-a considerat că au fost
flagrant desconsiderate în algoritmul criticului, au
fost recunoscute de autor drept linii incidentale,
implicând un alt sistem de valori, fapt ce nu
condiţionează relevanţa estetică a operelor. Dintre
vocile cu autoritate care au îmbogăţit acest dosar
voluminos al receptării, Andrei Terian sau Monica
Spiridon sunt cei care şi-au expus, pe rând,
preocuparea faţă de unghiul abordării teoretice, pe
care l-au perceput drept obturat de caracterul oscilant
al cadrului categorial. Contestaţiile au impulsionat,
însă, alte situări sub lupă, Arca lui Noe ieşind, cu
ajutorul acuităţii argumentative manolesciene, de
fiecare dată victorioasă, motiv pentru care va rămâne
întotdeauna un titlu de referinţă în toate bibliografiile
universitare şi un reper inconturnabil în cercetările
care glosează proza românească. Hegemonia
modelului manolescian are, în cultura noastră
literară, rezonanţe echivalente anterioarei Istorii a
romanului modern, semnată de R.M. Albérès,
ilustrativă pentru maniera de sistematizare specifică
spaţiului francez. Calităţile eforturilor de
sistematizare provin din tăişurile lucioase ale
siguranţei validării, fiecare ipoteză fiind tratată cu
reverenţele certitudinii. Edificiul teoretic este clădit
pe luciditatea imperativă a argumentării şi învăluit de
stilul ce mizează pe risipirea echivocului, demontând
mecanismele şi cercetând resorturile istorice şi
hermeneutice ale romanului românesc. 
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La începutul celei de a doua decade a lunii
octombrie, academicianul Alexandru Zub a
împlinit 85 de ani. O vârstă venerabilă, pe care o
poartă cu demnitate sub semnul Balanţei, zodie
ce l-a făcut să ţină mereu cumpăna dreaptă în tot
ceea ce a gândit şi a realizat. L-a inspirat,
desigur, şi profesia hărăzită de frumoasa Clio, pe
care a slujit-o cu devotament toată viaţa, istoria
însemnând – în accepţiunea sa – măsură, bun
simţ şi echilibru. Potrivit simbolismului astral,
spiritul lui, aflat în continuă efervescenţă
creatoare, s-a mişcat mereu între „amurgul
toamnei exterioare şi zorile primăverii
interioare”. A fost şi a rămas un om al cărţii,
iubitor de dreptate şi de adevăr. 

Evenimentul ce ne prilejuieşte aceste
însemnări n-a trecut neobservat. Breasla
istoricilor, îndeosebi a acelora ce s-au născut pe
meleagurile botoşănene, l-au poftit în cetatea lui
Nicolae Iorga, nu departe de locurile unde
sărbătoritul a văzut lumina zilei, pentru a-l cinsti
aşa cum se cuvine. Sala mare a Muzeului
Judeţean de Istorie, în care cărturarul a fost
omagiat şi cu alte prilejuri, a îmbrăcat din nou
straie de sărbătoare. Mai bine de două ore, s-a
vorbit despre opera prodigioasă a savantului, dar
şi despre calităţile sale de dascăl, formator de
şcoală, ce s-au revărsat, odată cu erudiţia, asupra
studenţilor cu care a lucrat, a doctoranzilor, a
tuturor cercetătorilor care au avut şansa de a
deprinde tainele acestui univers fascinant sub
oblăduirea lui. Auditoriul, în mare parte avizat, a
urmărit cu interes „frumoasele înălţări de
cuvinte” ale celor zece vorbitori. 

Au trecut mulţi ani de când l-am întâlnit
pentru întâia oară. Aproape 68! Era toamna lui
1951. Îmi începeam studiile gimnaziale la

Şcoala Normală „Alexandru Vlahuţă” din
Şendriceni – Dorohoi, aflată la vreo patru
kilometri de bătrâna urbe moldavă, într-o rarişte
a pădurii Horlăcenilor, ce făcea trecerea spre
legendarii codri ai Herţei. Colinele din jur,
împodobite cu vii şi livezi mănoase, iazul de la
poalele pădurii, ca şi frumoasa vale a Stracovei
întregeau cadrul pitoresc în care se înălţau
impunătoarele clădiri ale faimosului lăcaş de
învăţământ pedagogic. 

Încă din prima zi de şcoală, profesorul
Alexandru Grigore Ostafi (directorul adjunct),
un bărbat mărunţel şi îndesat, dar iute ca argintul
viu, ne-a adunat pe cei 48 de novici într-o sală
mai încăpătoare, pentru a ne pune la curent cu
rânduielile internatului (uşor cazone), ce
trebuiau respectate cu străşnicie: stingerea,
deşteptarea, orele de curs, cele de masă,
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repetitoarele, plantoanele, comportamentul faţă
de elevii mai mari etc. Când ne-a îndemnat să
fim sârguincioşi, a adăugat: „– Luaţi-l ca model
pe elevul Alexandru Zub din anul al III-lea. Este
cel mai bun din şcoală!”

Peste câteva zile, un coleg dintr-o clasă mai
mare mi l-a arătat. Avea statura mijlocie,
vestimentaţia foarte îngrijită, părul bălai
pieptănat peste cap, fruntea înaltă, ochii albaştri
şi faţa luminoasă. Cu câteva cărţi sub braţ se
grăbea să ajungă undeva. Foarte curând însă
înţelegeam că, de fapt, acela era felul său de a fi.
Mai mult alerga decât mergea. Se vede că încă
de pe atunci era într-o continuă competiţie cu
timpul, care nu i-a prisosit niciodată. Întruchipa
seriozitatea şi conduita exemplară. Se bucura de
preţuirea profesorilor, de admiraţia şi respectul
tuturor elevilor. 

După-amiezile ni le petreceam în repetitor,
pregătindu-ne lecţiile pentru ziua următoare. Ne
supraveghea monitorul, un coleg din ultimii ani
de studii, căruia ne adresam cu formula
„domnule elev”. Nu de puţine ori, misiunea
acestuia era cât se poate de dificilă. Mai ales
atunci când ţinea, cu tot dinadinsul, să-şi
exercite autoritatea. Fricţiunile apăreau la tot
pasul. Dar iată că într-o zi a intrat pe uşă domul
elev Zub. Ca niciodată, ne-am ridicat în
picioare, întâmpinându-l ca pe un profesor. A dat
bună ziua, ne-a invitat să luăm loc şi, punându-
şi maldărul de cărţi şi caiete pe catedră, a
adăugat cu glas prietenos: „Să ne apucăm de
treabă”. Din clipa aceea, nimeni nu a mai scos o
vorbă. Ţipenie! La sfârşitul programului, ne-am
ridicat iarăşi, petrecându-l cu privirile. Ne
oferise, prin exemplu viu, cea mai frumoasă
lecţie de folosire eficientă a repetitorului. 

În anul 1953 îşi încheia studiile la
Şendriceni, dobândind diploma de dascăl de
ţară. Şapte ani de învăţământ pedagogic, în care
s-a situat mereu pe locul întâi. Strădaniile lui
erau răsplătite acum cu o distincţie ce nu mai
fusese acordată nimănui până atunci. Era
limpede că şcoala dintre coline nu putea
reprezenta pentru Alexandru Zub capătul

drumului, ci doar o etapă a acestuia. A dat
admiterea la Facultatea de Istorie, Filologie şi
Filosofie a Universităţii din Iaşi, pe care a
absolvit-o în anul 1957 cu diplomă roşie.
Asemenea distincţii se acordau şi în alte
universităţi ale lumii. Prin 1928, profesorul
Petru Caraman îşi lua doctoratul în litere şi
filosofie la Universitatea „Władisław Jagełło”
din Cracovia. Profund impresionată de prestaţia
candidatului, comisia i-a acordat titlul cu
menţiunea „Legitime Laudabilis”, dar a simţit
nevoia să adauge pe diplomă şi calificativul
polonez Celująco, însemnând „Mai mult decât
atât nu se poate!” Aceasta este şi semnificaţia
diplomei roşii pe care a primit-o Alexandru Zub.

A suportat o recluziune nedreaptă, împreună
cu atâtea nume sonore din elita culturală a
României, pentru că au înfruntat „acea Sahară
spirituală ce ameninţa să ne cotropească ţara” –
cum spunea profesorul Caraman – fixând
nisipurile mişcătoare cu propriul lor sacrificiu şi
potolind urgia. Când s-a întors la masa de lucru,
a reluat truda zilnică de acolo de unde o
întrerupseseră cu brutalitate forţele ostile.

Cercetarea operei lui A.D. Xenopol, începută
pe când abia îşi încheiase studiile universitare,
avea să fie continuată şi desăvârşită. L-a fascinat
personalitatea acestui mare istoric şi nu a ezitat
să şi-l ia ca model. Pornind de la o documentaţie
exhaustivă, în care contribuţiile ştiinţifice ale
predecesorilor erau supuse unui atent şi obiectiv
examen critic, Xenopol a ctitorit o operă
temeinică, inconfundabilă, de notorietate
europeană.

Pe la sfârşitul deceniului şase al veacului
trecut, îl vedeam adesea în sala de lectură a
Bibliotecii Universităţii din Iaşi. Mai bine zis, îl
găseam şi îl lăsam acolo, la pupitrul său încărcat
de cărţi, căci pentru el programul nu părea să se
termine vreodată. Schimbam din când în când
câte o vorbă, mă încuraja în ceea ce făceam, dar
despre proiectele sale nu pomenea. Nici nu era
nevoie să o facă, deoarece, începând cu 1971,
acestea se finalizau într-un ritm ameţitor. An de
an, alteori şi la o jumătate de an, rafturile
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librăriilor găzduiau faimoasele lui tomuri de câte
500 până la 800 de pagini, în ediţii tipografice
impecabile, pe care le închina – rând pe rând –
istoricilor noştri de primă însemnătate: Mihail
Kogălniceanu, „herald al trezirii conştiinţei
naţionale”, A. D: Xenopol, promotor al „teoriei
devenirii istorice”, Vasile Pârvan, „exemplu de
asceză intelectuală şi devoţiune”.

Studiile consacrate de învăţatul ieşean, cu
aproape o jumătate de veac în urmă, celor „trei
coloane ale cercetării şi gândirii istorice
moderne româneşti” (C. Mureşanu), nu şi-au
pierdut actualitatea nici o clipă. Au rămas până
astăzi, alături de contribuţiile aduse la mai buna
cunoaştere a lui Nicolae Iorga, Bogdan
Petriceicu Hasdeu, Dimitrie Cantemir sau Miron
Costin, surse bibliografice esenţiale, de neocolit.

Suprema recunoaştere a calităţilor sale
profesionale, validate în repetate rânduri de
specialiştii de seamă ai domeniului, avea să vină
odată cu primirea în rândurile membrilor
Academiei Române. Evenimentul a avut loc în
ziua de 27 ianuarie 2006 şi a fost transmis de
Televiziunea Naţională. În Aula de festivităţi a
celui mai important edificiu de cultură al ţării,
academicianul Alexandru Zub a prezentat o
temă ce avea să suscite cel mai viu interes:
Discurs istoric şi ego-istorie. Un magistral
discurs de recepţie, cum avea să fie calificat,
susţinut de un om pe care Ursitoarele l-au
înzestrat cu cele mai alese însuşiri ale spiritului.

Cuvântul de întâmpinare i-a aparţinut
reputatului învăţat clujean, academicianul Camil
Mureşanu. O alocuţiune sobră, caldă,
armonioasă. În viziunea sa, opera lui Alexandru
Zub se înfăţişează ca o „impresionantă frescă”,
în care autorul – preocupat de problemele
teoretice ale istoriei – nu conteneşte să se
raporteze la „meditaţiile şi inovaţiile gândirii
occidentale”. Chiar termenul ego-istorie, adăuga
vorbitorul, supus dezbaterii la noi în premieră
absolută, „sugerează farmecul enigmatic ce
emană din oricare concept inedit”. Dar pata de
culoare, pe care o strecoară cărturarul
transilvănean în discursul său, este alăturarea

academicianului Zub de Timotei Cipariu,
ilustrul „truditor într-ale cetaniei şi scrierii”. În
modesta locuinţă a gânditorului de la Blaj, ca şi
în „sălaşul nopţilor de muncă” al istoricului
ieşean, lumina nu se stingea niciodată. 

Întâmplarea a făcut ca sărbătoarea de la
Botoşani să fie urmată de altă aniversare, pe care
academicianul Zub avea s-o onoreze cu prezenţa
sa: Şcoala Normală „Alexandru Vlahuţă”
împlinea o sută de ani de la înfiinţare. Aşa că a
doua zi, cei şase-şapte companioni cu care a
plecat de la Iaşi l-am însoţit la Şendriceni.
Monumentala poartă de stejar, care străjuia
cândva intrarea, nu mai exista, iar aleea dintre
arborii seculari ni s-a părut mai scurtă ca
odinioară. În curtea şcolii, acolo unde altădată
ne strângeam în careu pentru comunicări
importante, oaspetele de onoare era aşteptat de
multă lume, la loc de frunte situându-se cei 50-
60 de foşti elevi ai şcolii. 

Revederea a fost emoţionantă. Am simţit
bucuria şi mândria colegilor de a se afla încă o
dată în preajma celui pe care nu încetaseră să-l
admire. Au depănat amintiri, reînviind atmosfera
anilor de şcoală, au povestit şi au râs împreună.
Ca întotdeauna, discursul lui Alexandru Zub s-a
remarcat prin concizie, eleganţă şi acurateţea
mesajului transmis. A evocat spiritul haretian,
promovat de întemeietorii şcolii, ca şi localismul
creator, ce avea să conducă la apariţia atâtor
generaţii de luminători ai satelor. 

Mai jos de amiază, părăseam meleagurile
Şenricenilor, încărcate de atâtea amintiri,
îndreptându-ne spre Iaşi. Acoperit de un covor
de frunze multicolore, drumul din pădurea
Gorovei ne scotea pe valea Siretului, nu departe
de Ionăşeni. Ultimul popas din acea frumoasă zi
de toamnă aveam să-l facem la Maghera, satul
sărbătoritului. Fratele, surorile, cumnaţii şi
câţiva prieteni îl aşteptau să-i spună La mulţi
ani!
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Vineri 9 / 21 aprilie 1899. Aceeași căldură mare. – Mă
scol la 6 ore, îmi fac ceai, scriu scrisori. Am luat azi 30
centigrame chinină. Ieri, 20.

Criza ministerială iar nerezolvată. Să se fi slăbit
mintea regelui și să fi crescut veșnica lui nehotărâre?1

Noi ne tot întârziem plecarea din această cauză, și
acum e prea târziu pentru Abbazia. Rămâne Sinaia – de
abia plăcută la epoca asta. 

La ora 8 dimineața, la sculare, puternice crampe în
coapsa dreaptă a Anicuței și mâinile ca electrizate,
tăcutând în sinea ei, se văită și deveni foarte palidă, un
șoc nervos2! Mai întâi, apă frecată cu buretele pe piciorul
drept, apoi însă mai bine apă de colonia. Una, două, trei
minute de mare suferință!3

Între 9 și 11, la mine P. Carp și C.C. Arion, Teodor Rosetti,
Lilli Florescu, corespondentul lui „Neue freie Presse” și
„Pester Loyd”4, dr. Hans Kraus, bătrânul conservator
Măldărescu, dr. Neagoe, Cernescu, Alex. Marghiloman.

Între 5 – 6½, Carp la clubul nostru. Găsim acolo și pe
J. Negruzzi, care venea de la ședința publică a academiei,
la care asistase regele cu general Vlădescu etc., și ne
spune Jacques că a vorbit el cu generalul Vlădescu, care
i-ar fi spus că la rege tot un minister Stătescu-Sturdza e în
gând și că, chiar dacă s-ar înțelege acum G. Cantacuzin cu
Carp, ar fi prea târziu. – E prost Vlădescu? E prost
Jacques Negruzzi. – 

Eu mă întorc acasă pe la 7, turburat de posibilitatea
menținerii lui Sturdza la putere.

Sara, Carp și Marghiloman la Mion, apoi Mitică. – 
G. Cantacuzin e chemat astăzi la 9 sara la palat.

Slavă Domnului! Eu încântat că am scăpat de rușinea
națională Sturdza! Carp și Marghiloman însă cam plouați.
Pentru ei puterea de a guverna sta acum pe planul întâi,
pentru mine numai chestia națională. După plecarea lor,
pe la 10½, fuga Laurian la fereastra noastră să afle ce
poate fi, că la Capsa toată lumea jubilează că s-ar fi
stabilit înțelegere între Carp și Cantacuzin și astfel e
Cantacuzin la palat.

Îi spui că nu e adevărat, Carp și Marghiloman ieșiră
tocmai de la mine, fără așa ceva.

Poate că mâine, după cum va fi astă sară convorbirea

regelui cu Cantacuzen, să se mai încerce înțelegerea cu
Carp. Dar poate și nu, dacă sunt amețiți conservatorii de
iluzia puterii.

Sâmbătă 10 / 22 aprilie. Sculat la 7 ore. Soare tot
cald, dar ceva vânt răcoritor. Tot reparații și reînnoire de
pavaj în jurul casei mele. Ne gândim la plecare pe mâine,
dacă nu intervine astăzi nimic.

Iar lume la mine, de la 5 – 6½, la club cu Carp, T.
Rosetti, Guță Olănescu, L. Kostaki, Vârnav, Laurian și J.
Negruzzi. Asupra atitudinii noastre de păstrat în jurnal, la
algeri etc. față cu noul minister conservator, care se
formează astăzi. 

Pe la 7½, Vârnav, pe la 8, Al. Marghiloman, apoi sara,
Carp și iarăș A. Marghiloman, care pleacă astă sară la
Brăila, pentru a organiza acolo mâine clubul junimist
contra conservatorilor. Senzațiune ridicolă de neașteptata
formare a ministerului așa-zis conservator: Nicolae Fleva
la Domenii!!

Duminecă 11 / 23 aprilie 1899. Câteva minute,
ploaie. Dar apoi, iar soare foarte cald. Caraghioslâcul
ministeriului care prestează azi dimineață de la 11
jurământ la rege, impresionează toată lumea. 

G. Gr. Cantacuzin, prezident și interne.
general G. Manu, finanțe (!)
general Jacques Lahovary, război
Jean Lahovary, externe
Nicol. Fleva, domenii
Take Ionescu, culte
dr. Istrati, lucrări publice
C. Disescu, justiție

_____
Noi plecăm mâine dimineață la Abbazia, prin Predeal.

Dar n-avem în totul decât 15 sau 16 zile, cu drum cu tot. 
Telegramă
Pensiunea Alloro,

Abazzia
Sosim Mercuri dimineața Abazzia. Rog rezervați

camerele 5 și 6 pentru 11 zile, la prețul de pensiune
convenit, de 12 guldeni două persoane.

Maiorescu5
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Dimineața, Teodor Rosetti, dr. Neagoe, Diaconovici
din Sibiu (actele relative D. Sturdza cu Jeszensky și
Banffy venite la cunoștința fostului mitropolit Mion sunt
la Cosma în Sibiu), Lupu Kostake. 

Pe la 4¾, la Gr. M. Buiucliu, tot cu accese de cele mai
violente dureri de stomach. Acolo, frate-său Artaxerse,
Theodor Rosetti, Dimitrie C. Sturdza, care a cerut de la
Rosetti să-l înscrie în clubul nostru, Vârnav și Naum.
Mergem apoi la club, destul de mulți membri față, Carp
le ține un speech de om de stat, moderat, fără nici un
parapon, asupra atitudinii noastre față de acest guvern.
Mă întorc acasă, scriu pe o carte de vizită mulțumiri
prințului G. Bibescu pentru trimiterea volumului său
Prisonnier, scriu câteva rânduri de răspuns politic
advocatului Budurescu la Craiova, apoi vine m-e Elise
Marghiloman, C.C. Arion (care a respins, cu nevastă-sa,
toate ademenirile conservatorilor), P. Carp, care prânzește
la noi, și apoi plecăm împreună la gară, unde găsim vro
25 junimiști pe peron, cari fac ovațiuni lui Carp în
momentul pornirii trenului (9¼ ore) spre Moldova. Mai
erau în sleeping și V. Lascar și Șt. Șendrea. Mă întorc cu
Mitică acasă. Plouă și e de îndată frig. Mai vine egoistul
Jacques. Mitică pleacă pe la 10, noi ne culcăm la 10¾.

Luni 12 / 24 aprilie 99. Mă scol la 6½. Afară ploaie și
vânt. Anicuța, obosită de facerea bagajelor ieri, mai
doarme până la 7½. Plecăm la 9° 10ʼ dimineața, cu trenul
Predeal spre Pesta-Abbazia.

În tren, ofițerul Mavrocordat cu nevasta, născută
Ghica, și Lecca cu nevasta, născută Strat, cari merg
împreună la Paris de vacanța Paștilor. 

Lecca îmi vorbește de unirea noastră cu liberalii și cu
„cinstitul” Sturdza. 

Eu răspund, că Sturdza a devenit imposibil. –

Marți 13 / 25 aprilie, la 8 ore dimineața, la
Budapesta, în tram la zaraf, la sleeping pentru Fiume, la
amplete pentru servitori, la 11 ore, excelent dejun cu
champi la Casino–National, apoi la gară, de unde la 3 ore,
în sleeping cu 4 locuri, spre Fiume.

Mercuri 14 / 26 aprilie, la 6° 20ʼ în Fiume, cafea la
Café de la Ville, ploaie repede, apoi cu trăsura la Abbazia,
unde sosim la 8¼, în Villa Alloro. 2 alte odăi, jos, bine.

Scriu lui Bombăcilă la Craiova. 
Telegramă

Marghiloman,
Strada Mercur,

Bukarest.
Adresa Abbazia Villa Alloro.

Titu.
Prânz la 1 în sufrageria alături de iatacul nostru, cu

stăpânul și stăpâna casei și o fată a lor, urâtă, cam
tomnatecă, dar inteligentă, și o Rittmeisterin6 cu fiică-sa,
hanoverane, cu toții 7. Bună și destulă mâncare burgheză.
2 – 4½, dormit și cetit. La 5 ore, ieșim la Café Quarnero
pe ploaie. Acolo, bătrânul baron Waldberg, dr. Szemere și
nevasta7, și Negulescu8 de la Iași, care e aici de 26 zile și
mai stă până Mercuri. Apoi cu Negulescu la vila noastră,
de unde pleacă el pe la 8, când ne cheamă la cină. 

Ideile finanțiare ale lui Waldberg (le însemnez,
fiindcă îl presupun Egeria lui Take Ionescu și, prin el,
poate al noului ministru de finanțe, general Manu)9: 

E10 necesar să se creeze o sursă de finanțare pentru
statul român; nu ca până acum, creșterea impozitelor
existente, cu convingerea că ele vor da mai mult. Doar
Mavrogheni a fost ministru de Finanțe, iar acum doar
Carp. Germani a greșit cu convenția de 4%, er fi trebuit
să convertească doar cele 6% la 5%.

1) Loteria claselor, ca în Germania și așa cum
Ungaria va introduce acum. Numai România vrea să fie
morală, Germania oare nu este? Asta îi va aduce statului
circa 15 milioane.

2) Obligațiuni de stat, ori prin statul însuși, ori printr-
i societate pe acțiuni, la care statul este acționar,
asemănător cu Banca Națională. Roșii au fost mai
pricepuți financiar & cu banca & creditul.

3) Să se rentabilizeze Delta Dunării și împrumuturi pe
seama ei.11

Note:
1. Ultimele trei cuvinte în limba germană în manuscris.

Textul continuă în limba română.
2. Ultimele trei cuvinte în limba franceză în manuscris.

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

Textul continuă în limba română.
4. „Pester Lloyd”, în acea perioadă, cel mai important

ziar german din Ungaria.
5. Telegramă în limba germană în manuscris. Textul

continuă în limba română.
6. Vechi grad militar german. O traducere ar fi: maestru

de călărie.
7. Proprietarii vilei Szemere din Abbazia.
8. Petre Negulescu. 
9. Aici se încheie textul în limba română în manuscris.
10. De aici, textul continuă în limba germană în

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

manuscris.

JURNAL, Volumul V: 1899. Ediţie critică coordonată de
Bogdan Mihai DASCĂLU. Text stabilit, traducere, note,
glosar și indici de Ana-Maria DASCĂLU și Bogdan
Mihai DASCĂLU.
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*
Cluj, 26 martie 1925

Str[ada] Kogălniceanu, nr. 6
Iubite domnule Rebreanu

Revista de care v-am vorbit, va apărea de Paşte şi se
numeşte Ideea română. Pretenţia ei în titlu este, în
literatură, numai tradiţionalismul, fără compromis.

De la sine înţeles că politică nu va face. Dintre ai
d[umi]tale semeni, s-au anunţat cu colaborarea
Sadoveanu, Brătescu-Voineşti şi alţii sub ei.

Eu revin asupra promisiunii pe care mi-ai făcut-o de
a ne fi colaborator. Știu cât eşti de ocupat cu preţioasa
dumitale publicaţie, dar mai bănuiesc că nici contactul
literar cu Ardealul nu-ţi este indiferent.

În privinţa acestui raport am mers şi mai departe şi,
precum în critica literară am ţinut ca la primul număr, să
apară un ardelean, G. Bogdan-Duică, precum la recenzii
şi articole am dat cuvântul, la început, tot ardelenilor, la
fel m-am gândit ca întâietatea în proză să o rezerv
dumitale.

De aceea te rog să-mi răspunzi dacă eşti dispus ca să

ne fii colaborator la primul număr.
Materialul revistei îl dăm la tipar de azi în zece zile.

Colaborarea dumitale va fi plătită ca şi la celelalte
publicaţii.

Al dumitale,
R. Dragnea

[Domnului Liviu Rebreanu, publicist, la revista
„Mişcarea literară“, strada Popa Tatu, nr. 109, Bucureşti;
Radu Dragnea].

*
Legaţia Regală a României
la Varşovia
Secţiunea de Presă
Nr. R. 26

Varşovia, 19 martie 1930
Stimate domnule Rebreanu,

Alătur aici scrisoarea prin care am răspuns domnului
dr. Roman Molenda, director al gimnaziului din Poznan,
traducătorul romanului Pădurea spânzuraţilor. Cere o
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NOI COMPLETĂRI NOI COMPLETĂRI 
LA BIOGRAFIA LUI RADU DRAGNEALA BIOGRAFIA LUI RADU DRAGNEA

Nicolae SCURTU

R E S T I T U I R I

Biografia şi bibliografia criticului literar, eseistului şi publicistului Radu Dragnea (n. 28 aprilie 1893, Tătărăi, jud.
Prahova – m. 31 martie 1954, Ploieşti) nu sunt suficient cunoscute cercetătorilor şi istoricilor literari din generaţiile mai
tinere.

Fapt explicabil, întrucât Radu Dragnea a fost încarcerat, unde a şi decedat, cartea sa despre Mihail Kogălniceanu1 a
fost restituită, târziu, iar publicistica sa literară2 a apărut, de asemenea, tardiv, deşi a fost coordonată şi supervizată de
excelentul istoric şi critic literar Mircea Popa.

O sursă importantă privind biografia sa o constituie epistolele trimise lui Nicolae Iorga, A.C. Cuza, Cezar Petrescu,
Vasile Bogrea, Octavian Goga, Gh. Bogdan-Duică, Liviu Rebreanu şi, desigur, alţii.

Însemnate, din unele perspective, sunt epistolele pe care i le trimite lui Liviu Rebreanu, în care tânărul critic literar îl
invită să colaboreze la o proiectată revistă ~ Ideea română, care nu a mai apărut din motive lesne de înţeles, iar în calitatea
sa de secretar de presă la Legaţia Regală a României de la Varşovia întreprinde unele demersuri spre a i se traduce
romanul Pădurea spânzuraţilor.

Cu toate că depune eforturile necesare şi face toate diligenţele ca romanul lui Liviu Rebreanu să se tipărească în limba
poloneză, în final, la Bucureşti nu se găsesc banii necesari pentru traducător şi nici pentru tipărire.

Referinţele despre Congresul PNC sunt cât se poate de convingătoare şi relevă o anumită stare materială a scriitorului
român.

Atunci, ca şi acum, exista o indiferenţă absolută faţă de literatură şi cultură, în general. Statul, prin organismele sale
financiar-administrative, întârzia sau temporiza orice iniţiativă în acest sens.

De aceea, demersurile particularilor au izbutit, fie şi parţial, să rezolve unele probleme specifice culturii naţionale.



prefaţă la traducere, revizuirea ei de către domnul
Telemac Dan, ajutorul meu, lector de limba română la
Universitatea de aici, şi stăruinţă pe lângă editura „Rój“
din Varşovia, unde a depus un exemplar, spre a primi şi
grăbi tipărirea.

Cu prefaţa mă însărcinez eu. Rămâne ca să-mi
răspundeţi dacă acoperiţi cheltuielile necesare revizuirii
traducerii şi dacă, în cazul că editura cere o sumă de
susţinere, s-ar putea obţine.

Această editură tipăreşte mai mult traduceri din autori
străini îndeobşte cunoscuţi, urmărind numai câştig.

Pentru propaganda noastră în străinătate o astfel de
subvenţie se justifică de la sine. Polonezii la fel
procedează cu scriitorii lor.

În luna ianuarie–februarie, dezbătându-se la Seim
bugetul şi fondurile secrete ale ministerului de externe, a
ieşit la iveală că guvernul a acordat o sumă pentru
traducerea romanului General Baroz de Juliusz Kaden-
Bandrowski, la Buchverlag der Frankfurter Societäts
Druckerei GmbH, Frankfurt-am-Main.

În aşteptarea răspunsului dumneavoastră, vă salut cu
deosebite sentimente.

Secretar de Presă,
Radu Dragnea

Domniei sale domnului Liviu Rebreanu, director la
Educaţia Poporului

[Legaţia Regală a României la Varşovia. Domnului
Liviu Rebreanu, Director la Educaţia Poporului,
Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale, Bucureşti].

*
Legaţia Regală a României
la Varşovia
Secţiunea de Presă
Nr. R. 64

Varşovia, 10 mai 1930
Domnule Director,

În urma discuţiunii avute cu dumneavoastră, am
convenit cu editorul Rój ca să tipărească romanul
Pădurea spânzuraţilor în traducerea domnului prof.
Roman Molenda.

Pentru a trece la tipărire, e nevoie de o scrisoare prin
care renunţaţi la drepturile de autor şi prin care ne mai
angajăm cu cumpărarea a 500 exemplare, în preţul bruto,
fiecare costând 7 zloţi.

De primirea răspunsului dumneavoastră, după care
urmează să dau autorizaţie în scris, depinde grăbirea
tipăririi.

Primiţi, vă rog, asigurarea deosebitei mele
consideraţiuni.

Secretar de presă,
Radu Dragnea

[Domniei sale Domnului Liviu Rebreanu, Director al
Educaţiei Poporului la Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirii
Sociale, Bucureşti ~ Legaţia Regală a României la
Varşovia].

*
[Warszawa], 29 iunie [1930]

Domnule Rebreanu,
Fără îndoială că de mersul Congresului Pencluburilor

ai fost informat prin Bucuţa. Bizuindu-mă pe făgăduinţa
şi asigurarea dumitale că voi primi cei 20.000 lei pentru
cheltuielile necesare, m-am înscris printre delegaţi.

Am participat în tot locul dar n-am primit nici un ban.
Cheltuielile ce am făcut, plătind şi trenul până la
Zakopane şi înapoi, se ridică până la 15 000 lei.

Și toate au fost în vederea colaborării intelectuale
polono-române, aranjând cu acest prilej prin Goctel şi
editorul de la Rój tipărirea traducerii romanului dumitale.
Amănunte îţi va da Bucuţa.

Și el e de părerea mea ca să fiu asigurat eu,
confidenţial, dar în scris, fie de dumneata sau de la
Lugojeanu, că se vor cumpăra 500 exemplare, circa
70.000 lei.

Fără aceasta, nu pot trece la tipărire, căci am văzut cât
de nesigură e orânduirea politică.

Editorul aşteaptă zilnic scrisoarea mea, ca să înceapă
tipărirea, iar eu aştept de la dumneata asigurarea. Totul
depinde de dumneata.

Fii bun, te rog, şi fă aşa ca să-mi pot înapoia banii de
la congres.

Al dumitale vechi,
R. Dragnea

P.S.
Îi trimit lui Bucuţa epilogul tragic al excursiei în

munţii Tatra.

[Domniei sale domnului Liviu Rebreanu, Director al
„Culturii Poporului“. Ministerul Sănătăţii, Rumanya –
Bucureşti; Legaţiunea Regală a României la Varşovia.
Serviciul de Presă ~ Radu Dragnea].

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

Biblioteca Academiei Române. Cota S40(1-4)/CMLX.
1. Radu Dragnea ~ Mihail Kogălniceanu. Ediţia a 3-a

îngrijită şi prefaţată de Victor Rizescu. Iaşi, Editura
Domino, 2005, 202 pagini.

2. Radu Dragnea ~ Supunerea la tradiţie. Eseuri,
cronici, articole. Ediţie îngrijită de Emil Pintea. Prefaţă de
Mircea Popa. Cluj-Napoca, Editura Echinox, 1998, 341
pagini.
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Ordine juridică cu condamnări nedrepte nu se poate.
Hurmuz Aznavorian

Cu fragmentul de jurnal de mai jos, care
acoperă perioada 1 ianuarie – 16 ianuarie a anului
1948, ne apropiem de deznodământul procesului
de la Curtea de Apel Bucureşti, secvenţă care
concentrează, de altfel, rechizitoriile, pledoariile şi
intervenţiile cele mai consistente din întregul
proces juridic ce a dus la condamnarea lui Mircea
Vulcănescu şi a celorlalţi demnitari de stat. Sunt
surprinse mai multe depoziţii ale acuzaţilor,
„ultimul cuvânt” al acestora, dintre care se
distinge, inevitabil, cel al soţului său, atât prin
interesul subiectiv subînţeles, cât şi prin
dimensiunile şi conţinutul intervenţiei. Este cel
mai complex şi elaborat cuvânt din partea
acuzaţilor, la care Vulcănescu lucrase îndelung.
După 1989, acest Ultim cuvânt este publicat în
diferite ediţii în România, însă singura ediţie care
îl plasează în contextul juridic al procesului de la
Curtea de Apel este colecţia de documente de la
CNSAS editată de Dora Mezdrea. 

Pledoariile avocaţilor sunt expozeuri dezvoltate
de un înalt nivel academic şi cultural. Nici nu este
de mirare, având în vedere unele nume grele.
Anibal Teodorescu a fost profesor universitar, om
politic, membru corespondent al Academiei
Române din 1945, cu o carieră ştiinţifică şi
didactică ce a continuat şi în comunism. Hurmuz
Aznavorian era şi el un avocat cu experienţă, om
politic liberal şi democrat, care se pronunţase critic
faţă de instaurarea monarhiei autoritare a lui Carol
al II-lea în 1938. Însă el intră destul de rapid în
malaxorul represiunii comuniste. Este exclus din
barou pe 23 aprilie 1948, deci la doar două luni de
la momentul în care ţine pledoariile sale în

procesul subsecretarilor de stat „antonescieni”,
arestat în 1952 şi condamnat în 1958 de Tribunalul
Militar Bucureşti pentru „uneltire contra ordinii
sociale”. Moare în detenţie. Pledoaria sa este cea
mai consistentă şi mai ofensivă dintre toate. 

Teodorescu şi Aznavorian, dar şi ceilalţi
avocaţi, elaborează pe seama fisurilor relevate
chiar de rechizitoriile procurorilor Pora şi
Stavrescu, precum şi pe prevederile Comisiei de
Armistiţiu încheiate de România cu aliaţii şi ale
legii 312/1945, dar şi ale reglementărilor în
vigoare privind statutul şi responsabilităţile
înalţilor funcţionari precum subsecretarii de stat.
Astfel, se arată că în Convenţia de Armistiţiu, spre
deosebire de acordurile care au stat la baza
proceselor de la Nurenberg, nu s-a incriminat
simpla prezenţă şi participare în cadrul unor
organizaţii declarate criminale, ci s-a cerut
judecarea persoanelor vinovate de crime de război.
Cu alte cuvinte, de vreme ce guvernul României
nu a fost declarat organizaţie criminală prin
Convenţie, simpla participare la acesta nu putea
constitui crimă de război. O altă linie a apărării era
legată de precizarea din legea 312/1945 a
„răspunderii politice efective”. Anibal Teodorescu
arată că, în accepţiunea legiuitorului (legea este
creaţia ministrului comunist Lucreţiu Pătrăşcanu),
„procesul de astăzi este proces politic şi de aceea
chiar legea 312/945 vorbeşte de răspunderea
politică efectivă, element fără de care nimeni nu
poate sta pe banca acuzării drept criminal de
război”. Într-adevăr, după cum am arătat şi în altă
parte, Pătrăşcanu însuşi şi, prin el, sistemul juridic
postbelic aflat în plin proces de transformare în
justiţie populară, considera legea de pedepsire a
criminalilor de război şi procesele ca atare drept
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„politice”. Astfel, spune ministrul comunist despre
legea 312/1945 că „este o lege în primul rând
politică, pentru că se urmăreşte tragerea la
răspundere în faţa poporului român a tuturor celor
vinovaţi de crimele şi bestialităţile comise în
ultimii 4 ani şi de a fi aruncat România în cel mai
nebunesc şi criminal război, războiul împotriva
Uniunii Sovietice”. Mai departe, Pătrăşcanu
afirmă că e vizat orice „fapt politic în legătură cu
acest război” şi cei care „poartă vina dezastrului
României, având răspundere politică”, pe care îi
diferenţiază de cei care au „comis crime, jafuri,
acte de teroare”. Aşadar, „proces politic” înseamnă
aici o condamnare a celor care au avut puterea de
decizie politică şi au angrenat România în războiul
contra URSS, nu neapărat aceiaşi cu cei care s-au
angajat propriu-zis în crime de război prevăzute de
lege. Însă tocmai această extindere a vinovăţiei la
„fapte politice”, care, aparent, dădea argumente în
plus acuzării pentru incriminarea subsecretarilor
de stat, este transformată în argument al apărării,
pentru că subsecretarii de stat, potrivit legilor în
vigoare atunci, erau asimilaţi personalului
„tehnic”, funcţionăresc, neavând răspundere
politică „efectivă”. 

Plecând de la neputinţa aproape asumată a
procuraturii de a dovedi că acuzaţii se fac vinovaţi
în mod efectiv de faptele incriminate (a se vedea
episodul anterior publicat în Convorbiri literare),
apărarea, prin Anibal Teodorescu şi ceilalţi,
constată punctul nevralgic al întregului eşafodaj
juridic al acestui proces: folosirea raţionamentului
prin „analogie sau extensiune”, prin care sunt
asimilate faptei incriminate acţiuni sau fapte care
nu sunt prevăzute şi pedepsite de lege. În cuvintele
lui Hurmuz Aznavorian: „dovezile prin analogie
sunt interzise în penal şi e un text categoric în
constituţia noastră – poate nu se va menţine –,
singura constituţie din lumea civilizată şi bazată pe
ordinea juridică ce a ridicat la rang de garanţie
constituţională principiul: Nullum crimen sine
lege, adică: nicio incriminare fără lege. Nu poate
magistratul, pe cale de apreciere, să zică: nu am
nicio dovadă că aceşti oameni sunt vinovaţi pentru
hotărârea de declarare sau continuare a războiului,
dar faptul că au intrat în guvern ar putea să
însemne un fapt penal, prin asemănare. Aceasta ar

însemna că incriminaţi pentru prima dată un fapt
nou penal şi că judecaţi.” De fapt, incriminarea
prin analogie sau asemănare, de inspiraţie
sovietică, a fost inclusă în Codul Penal comunist
fiind, alături de incriminarea retrospectivă, unul
din instrumentele juridice de bază ale represiunii:
„Decretul 187 din aprilie 1949, alineatul 3, textul
(Codului Penal – n.m.) era astfel reformulat:
„Faptele considerate ca periculoase pentru
societate pot fi pedepsite şi atunci când nu sunt
anume prevăzute de lege ca infracţiuni”, urmând
ca pentru incriminarea lor să fie utilizate dispoziţii
legale pentru „infracţiunile asemănătoare”. Acest
text oferea practic puteri discreţionare organelor de
urmărire penală, fiind utilizat în speţă de către
Securitate, care în anchetele sale a folosit din plin,
sub coordonarea consilierilor sovietici „tehnica
probelor indirecte” şi incriminarea „prin analogie”
atunci când s-au stabilit infracţiunile”.
Incriminarea prin analogie, care a fost desfiinţată,
în România, în 1959, a fost folosită în toate statele
comuniste din lagărul socialist european, cu
excepţia Cehoslovaciei. 

Acelaşi Aznavorian pune o oglindă în faţa
instanţei de la Curtea de Apel, atunci când readuce
aminte judecătorilor şi procurorilor că înainte cu
doar câţiva ani aplicau legile regimului Antonescu:
„urâtele concepţii rasiale sub regimul lui
Antonescu şi legile care izvorau din aceste
concepţii de cine au fost aplicate? De puterea
judecătorească? Constituţia nu mai exista, este
adevărat, dar puterea judecătorească îşi avea
independenţa sa şi, cu toate acestea, aplica toate
aceste legi, uneori cu severitate, şi atâta lume
nevinovată, atâţia intelectuali, care fără vina lor
făceau parte dintr-o altă rasă, au fost aruncaţi pe
drumuri în timpul iernii, în baza unor hotărâri
semnate de cei mai oneşti, de cei mai obiectivi
magistraţi, care nu ştiau ce să facă în faţa acestor
legi, pe care totuşi le aplicau. Se putea oare cineva
să se gândească să pună sub acuzare întregul acest
aparat de stat, care a executat legile cele mai
neumane, legile rasiale? Nu! [...] Poate cineva să
spună că, în ce priveşte concepţiunile esenţiale ale
regimului Antonescu, magistratura este primul
complice?”. Şi tot el, intrând de această dată pe
teren etic, remarcă: „Un renumit sociolog, în
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lucrarea sa de sociologie, spune că un popor care
îşi macină elitele implicit renunţă la istorie...
Oamenii aceştia (acuzaţii – n.m.) de pe banca
acuzării constituiesc elita tehnică a ţării, sunt
funcţionari de carieră, profesori, militari, etc.” 

Câteva menţiuni din fragmentele de jurnal ale
Mărgăritei Vulcănescu prezintă un interes
suplimentar. Pe 12 ianuarie, în timp ce Aznavorian
îşi ţinea pledoaria, Mărgărita consemnează un
incident care, în acel moment, a lăsat o impresie
negativă. „O anume Trestianu, dintre avocaţii
apărării, se apropie de procurorul Stavrescu, după
care lansează informaţia că acuzaţii sunt
condamnaţi: „Circulă tot felul de zvonuri: că Stere
se opune la achitarea miniştrilor cu orice chip, că
Procurorul Stavrescu a fost demis din funcţia lui. E
drept că astăzi nu mai stă alături de Pora, pe
scaunul lui de Prim Procuror. După masă apare în
sală, în partea unde stă publicul, fără robă. Dna
Trestianu, un fel de avocată care vrea să-şi dea
importanţă, vorbeşte cu el, apoi vine să ne spună
prăpăstii. Toată lumea află „în secret” dela ea că
„situaţia” e gravă şi că vor fi din nou condamnaţi.
Acuzaţii, care n-ar trebui să ştie nimic din toate
astea, află şi ei şi sunt grozav de plouaţi şi de
demoralizaţi”. Impresia negativă nu este cauzată
doar de informaţia în sine, ci şi de aşteptările
legate de deznodământul procesului care, oricât de
greu de crezut ar fi astăzi, erau pozitive. Atribuirea
informaţiei că acuzaţii erau deja condamnaţi unuia
din principalii procurori ai Curţii de Apel cu
aproape o lună înainte de pronunţarea efectivă a
sentinţei este de natură să consolideze impresia că
procesul a fost unul politic, cu sentinţa pre-
fabricată. 

Transcrierea de faţă se încheie pe 16 ianuarie,
la o zi după ce Vulcănescu îşi susţine Ultimul
Cuvânt. Pentru a păstra continuitatea cu
fragmentele de aici, adaug anticipat şi modul în
care a fost primită sentinţa de condamnare pe 8
februarie: „Mircea e condamnat la 8 ani de
închisoare, ca anul trecut. Nu mă aşteptam.
Preşedintele, singur, aşezat în fotoliul său, se
făcuse foarte mic; a citit sentinţa cu o voce abia
inteligibilă şi înecată. S-a oprit de mai multe ori,

făcând pauze mari, neputând să mai vorbească.
Procurorul nu era acolo. După ce a terminat,
preşedintele s-a ridicat spunând: „faceţi recurs toţi,
nu-i aşa?” „Toţi, se înţelege, se înţelege!”, a spus
Mircea primul, toţi făcând cor după el. „Curtea ia
notă”, a răspuns preşedintele şi a dispărut pe uşă.
Mi-a fost milă de el. Toţi au fost magnifici. Mircea
a ascultat în picioare, cu braţele încrucişate,
privirea clară. Surâdea, râdea aproape, pentru că
este atât de absurd! A fost fermecător cu Mariuca
şi cu mine. Mariuca plângea şi voia să râdă.
Soldaţii şi gardienii aveau ochii plini de lacrimi.
Erau toţi trişti. Lumea consternată”. 

Jurnalul a fost transcris din limba română, cu
excepţia micului fragment de pe 8 februarie de mai
sus, care e tradus din franceză. Am păstrat, ca de
obicei, o formă cât mai apropiată de original:
prescurtările, sublinierile, unele formule învechite
de limbaj aparţin autoarei. 

„Joi 1 ianuarie 1948

7 ½ seara. Azi ninge cum a plouat ieri. Totul e
alb şi frumos pe sus. Pe jos, apă multă. De
dimineaţă, ne-a sorcovit Aurica. I-am dat fiecare
câte 5 lei. Fetiţele, pentru prima oară, n-au avut
sorcovă. Am mers la biserică la Sf. Vasile, în Calea
Victoriei. Am ajuns la sfârşitul slujbei. Părintele
Zamfir s-a rugat pentru poporul român, pentru
Ţara Românească, pentru Oastea românească, iar,
mai apoi, pentru Republica democrată. Mariuca a
venit şi ea, mai târziu ca mine, când ieşeam, doar
să sărute icoanele şi să se roage. Am întâlnit pe o
fostă elevă, Milena (lecţiune incertă – n.m.), foarte
silitoare. A isprăvit acum arhitectura. N-o
recunoşteam. Trebuie să ducă o viaţă grea. Ne-am
întors pe jos, Mariuca şi cu mine. N-am avut decât
vreo 30 de lei în pungă şi am luat cu mine mere
într-un sac ca să dau săracilor. Au fost mai
mulţumiţi decât de bani. Am întâlnit pe Dna
Mariuca Theodorescu, profesoară la Carmen
Sylva. Au depus jurământul ieri după-masă. Eu mă
voi duce mâine. Acasă, băieţaşul lui Tudor,
electricianul, vine cu o sorcovă frumoasă şi ne
sorcoveşte. Îi dăm fiecare câte un măr. Mâncăm
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destul de bine toate trele acasă: potage parmentier
(cu unt şi smântână), pilaf cu grăsime de gâscă (de
la Işta ), minunat de bun, brânză albă şi unt, mere.
Vin dulce minunat. Pentru „niciun ban în pungă”,
e splendid. Slavă Domnului! Bineînţeles, ar fi
trebuit să avem „plăcintă cu bilete” (cu răvaşe) şi
nu mai ştiu ce sarmale şi fripturi, dar merge şi fără.
Fetiţele n-au avut sorcove. Primul an când n-au
nici pom de Crăciun, nici sorcove, nici plăcintă cu
bilete. Pentru mine, primul an, din viaţa mea când
n-am la întâiu de ianuarie plăcintă cu bilete.
Dumnezeu să ne ajute şi aşa!

Noroc că e cald şi bine în casă: îi sunt
recunoscătoare lui Mircea Nicolescu, care mi-a
trimis 5000 kg lemne astă vară şi lui Paul Sterian
dela care am lemne de anul trecut. După-masă, m-
am odihnit fără să dorm. Sandra şi Mariuca au pus
de nenumărate ori la gramofon diferite părţi din
Matthaus Passion, din ce în ce mai minunată.
Gramofonul lui Charles, electric, construit de el,
este perfect. Glasurile, instrumentele, se aud aşa
limpede, parcă ai fi într-o sală, şi răsună ca într-o
catedrală. Auzim şi Pastorale de Noel de Bach cu
care am ţinut să încheiem şi astă-noapte muzica.

Pe drum, am întâlnit camioane cu oameni cari
strigau probabil ovaţii pentru republica democrată. 

Mary Deleanu a fost azi dimineaţă la Sandra.
Frumoasă de pică. Sandra şi Mariuca au fost
poftite să reveilloneze astă noapte la Mary şi la
Doina. Au refuzat amândouă invitaţiile ca să nu mă
lase singură. Ce bine din partea lor! Cred că m-aş
fi simţit foarte tristă şi singură dacă n-ar fi fost aici
cu mine – şi totuşi îmi pare rău că a(u) trebuit să
renunţe la o plăcere – cu toate că au aerul că nu le-
ar fi făcut deloc plăcere să reveilloneze altundeva
decât acasă. Acum este Charles la noi. Peste câteva
minute plecăm la masă la Lorica. 

Vineri 2 ianuarie

Am mâncat ieri seară la Lorica, cu Părintele
Gaiculescu şi cu Ioana Preoteasa. Masă foarte
bună. Masă foarte bună şi îndelungată. Noi,
obicinuite să mâncăm foarte puţin, nu ne-am purtat

prea bine. De la al doilea fel, care era pilaf cu ficaţi
de pasăre, şi care-mi plăcea grozav de mult, am
început să mă simt îngrijorată, căci nu mă simţeam
prea bine. Până la sfârşitul mesei n-am mai putut
lua decât foarte puţin din fiece lucru, mai mult de
formă. Sandra tăcea şi avea o mină foarte proastă,
iar Mariuca a început să se uite la mine, să se frece
pe frunte, să se facă când roşie, când albă. Lorica a
luat-o de la masă, bărbatul Lorichii, care e foarte
simpatic, deştept, modest şi drăguţ, i-a dat
bicarbonat, apoi au aşezat-o în pat şi Mariuca m-a
povestit că a tras un pui de somn. Noi am stat până
la 12 noaptea, am vorbit mult cu Răducan
(bărbatul Lorichii) şi mai mult cu Părintele
Gaiculescu care ştie multe lucruri, a citit mult.
Răducan însă e deştept. Casa lor e simpatică: în
fundul unei grădini mici, toată albă de zăpadă. În
casă, lucruri îngrijite şi frumoase. Înalte vase de
Murano, pentru care Răducan are o simpatie
deosebită. Ne-am întors cu un pachet cu plăcintă
cu mere pentru Mircea şi cu o bucată de brânză de
Brăila tot pentru el. Am auzit la Radio America
povestea abdicării Regelui Mihai: cum a fost
chemat la Bucureşti, cum s-a văzut, în Palatul
Elisabetei a Greciei, înconjurat de panduri şi de
agenţi, cum a fost silit să abdice. Astăzi, ni se spun
multe alte amănunte: garda nu i-ar fi fost lăsată,
aşa cum ceruse el, şi se pare că i se va lua şi toată
averea de aici. Se zice că şi mătuşilor lui li se va
lua tot.

Azi dimineaţă m-am dus la şcoală ca să depun
jurământul, în faţa directoarei, dar ea n-a venit
până la 12 fără un sfert. Va trebui să revin mâine la
4. Dra Persu lucra cu Dna Carabaş la nu ştiu ce
„state”, iar Dna Dumitraş cu Mariuca Theodorescu
erau adâncite în revizuirea unui catastif. Dra Persu
mi-a dat 2000 de lei din leafa pe ianuarie, căci a
trebuit să am curajul să-i cer. Mi-a dat îndată,
foarte drăguţă. Mi-au dat lacrămile, atât dintr-un
fel de oboseală şi de descurajare, cât şi pentru că,
pe jos, rezemată de un dulap, privisem o prea
frumoasă fotografie mărită a Reginei Carmen
Sylva. Oare vor s-o scoată de la locul ei şi să ia
şcoalei acest patronaj? Nu mă vede decât Dna
Carabaş care e foarte liniştită şi cumsecade. La
întoarcere, am trecut pe la magazinul cu parfumuri,
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dar „Scandal” nu s-a vândut. Apoi m-am dus să mă
închin la Sfânta Vineri şi fuga acasă. Am avut
numai vreme să rânduiesc merindele în coş pentru
Mircea, şi Dna general Constantin a venit să mă ia
cu automobilul. Fusese la mine pe la 10 să-mi
propună să mergem cu ea: 600 lei dus şi întors. Am
zis da – şi într-adevăr, e mai bine. 

E frig şi îngheţ, şi alunecuş. La Văcăreşti m-am
întâlnit cu Michette şi Frl. Mircea – adică au sosit
ei peste vreo trei sferturi de ceas. A fost ameţeală,
omul de la cântar n-a vrut să ne lase să dăm mai
mult de 3 kg. Un sac rămăsese la el sub masă, cu
lucrurile cele mai bune: mierea, plăcinta cu mere,
cozonacul. Mi-a fost necaz şi am fost fără chef,
gândindu-mă că nu îi ajungea ceea ce îi adusesem.
Mircea, astăzi, cu faţa mai limpede şi mai
luminoasă, cu ochii mai veseli. A făcut o sorcovă
din hârtie albă şi s-au sorcovit cu ea, de Anul Nou.
A dat-o fetiţelor, astăzi. Voia mierea, plăcintele, a
cerut cu insistenţă ciocolata pe care i-o adusesem
eu şi care a trecut prin manşonul Michettei, prin
mâinile lui Frl. Mircea şi ale lui Ghiolu şi a ajuns
la el. Cere cu insistenţă hârtie şi creion. Frl. Mircea
face ce face şi îi aduce câteva coli de hârtie. Eu
găsesc în pungă un creion Koh, verde, întreg,
pregătit pentru el mai demult şi i-l dau. Ne spunem
unul altuia ce am făcut de Crăciun şi de Anul Nou.
Ei s-au dus cu colindul dela unul la altul, prin odăi,
de Crăciun, iar de Anul Nou au fost cu sorcova. La
plecare, ne sfătuim. Hoţeşte trebuie să te porţi.
Sandra ia sacul galben de sub masa celui cu
cântarul şi îl dă Mariuchii. Mariuca se face că mă
caută; eu am ieşit pe poarta închisorii afară. Mai
intră un camion mare, trece un cărucior cu
„turtoaie”, bucăţi dreptunghiulare de mămăligă,
împins de o femeie, mi se pare. Mariuca profită de
ameţeală şi o ia din nou spre „vorbitor”, sub cuvânt
că mă caută pe mine. Frl Mircea o urmează.
Mariuca intră în vorbitor şi să sacul lui Netta
pentru Mircea. Aşa, tragem nădejde că vor ajunge
până la el şi merindele astea, de care are atâta
nevoie.

E un pui de ger. Suntem îngheţate. Cerul e
frumos – zăpada albă, culorile limpezi. Aşteptăm
în automobil pe Dna Constantin care mai întârzie.

În sfârşit, iată-ne acasă. Primesc scrisoarea de la
Alexandra şi 2 volume de Littérature du vingtième
siècle de André Rousseaux. Acum două zile am
primit două numere din Nouvelles littéraires 4 şi
18 Decembrie, şi un Figaro littéraire. Tocmai când
mă gândeam că s-a sfârşit totul, că s-a lăsat cortina
de fier şi că am rămas aci, singuri, fără putinţă de
legătură cu cei din Apus. Acum, m-am supărat cu
Sandra. E morocănoasă, mă priveşte de sus şi îmi
spune obrăznicii cu un ton categoric, suffisant et
offensé. În loc să împrăştie veselie şi lumină în
jurul ei, are aerul mereu nemulţumită, mereu
absentă, ori dispreţuitoare, şi un fel de a se exprima
silnic ori sec. Nu ştiu ce să fac. Era aşa drăguţă
când era mică! Aşa bună şi plină de simpatie şi de
grijă pentru aproapele! Şi cum s-a schimbat! Cred
că e şi vina mea: eu, la un moment dat, devenisem
nervoasă, pierdeam răbdarea, certam pe slugi,
strigam la ele, şi ţin minte că chiar fetiţele de care
mă ocupasem atât de mult şi cu atâta tact, chiar ele
mă enervau şi nu le mai luam aşa de mult în seamă.
Asta s-a petrecut, cred prin 1939. Şi cred că de-
atunci s-au stricat lucrurile. Şi totuşi: Mariuca s-a
schimbat cu totul în bine. S-a făcut drăguţă,
iubitoare, bună, ascultătoare şi devotată. Sandra,
întunecată, pedantă, neţinând seama de nimeni şi
de nimic. M-am supărat rău astă seară. Trebuie să
se gândească mai bine că alţii au supărări mai
mari, griji mai multe şi răspunderi mai grele decât
ea şi să ştie să-şi lase la o parte nemulţumirile ei ca
să nu amărască şi mai mult pe cei amărâţi mult. Îi
cer să fie veselă şi bună şi să (indescifrabil – n.m.)
şi să încălzească atmosfera în jurul ei. De la ea să
ne vină bucurie şi viaţă, iar nu urât şi supărare.
Poate că îi cer prea mult.

Sunt ostenită. E 8. Mă bag în pat, să nu mai ştiu
de nimic. Se zice că Finţescu a fost achitat şi că e
liber, acasă la el. Dumnezeu să ne ajute! Şi Maica
Domnului! Şi Preacuvioasa Parascheva!
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Pentru România, anul 1927 a fost unul cu
totul nefericit pentru evoluţiile scenei politice şi
realităţile social-economice. Semnele se
arătaseră, în mare parte, încă din acel decembrie
1925, în care Prinţul Carol, făcându-şi iar zob
statutul de Principe Moştenitor şi cuvântul către
tată, a ales să nu se întoarcă în ţară după
funeraliile reginei britanice Alexandra („Mătuşa
Alix”), ci să-şi urmeze, în compania Elenei-
Magda Lupescu, pe meleaguri franco-italiene,
instinctele de „Principe Playboy”.

Şi astfel, pe fondul mai vechilor frământări
politice şi economice interne, Ţara începuse a fi
măcinată, mai nou, şi de disputele pro şi contra
„carliste”, Regele, măcinat iremediabil de o
boală mereu necruţătoare, îşi va vedea spulberat
şi visul de a lăsa moştenire nepoţelului-rege

Mihai un guvern de uniune naţională, deşi apelase şi la
un cabinet coabitant de tranziţie (Barbu Ştirbey, 4-20
iunie 1927). Mult controversata şi uzata soluţie
Brătianu se va impune iar, oarecum de la sine…

Urmăm selectiv cursul evenimentelor, din
perspectiva cărturarului G.T. Kirileanu, cel aflat din
1905 în slujba Cancelariei Regale (redactor,
responsabil al Serviciului ajutoare şi bibliotecar al
Palatului), iar din anii Primului Război şi într-o strânsă
colaborare (şi prietenie) cu Prinţul Barbu Ştirbei.
Rândurile ce urmează sunt desprinse din volumul V –
în curs de pregătire – al seriei memorialistice lansate
de sus-semnatul în 2013: G.T. Kirileanu, Martor la
istoria României (1872-1960). Jurnal şi epistolar...

*
Marţi, 5 iulie 1927. Ca să uităm val-vârtejul celor

17 zile de guvernare, Prinţul Ştirbei a fugit pe o
săptămână la Braşov, iar eu [fost secretar general al
acelui guvern] am colindat prin Bucovina şi Valea
Bistriţei (Voroneţ, Rarău, Ceahlău) până ieri, când ne-
am întors la Bucureşti.

Brătianu e cam bolnav. A sosit Titulescu. Prinţul

Ştirbei se duce să-l vadă. Se miră de admiraţia ce-i
poartă Vintilă Brătianu. Zic: – De obicei el nu
apreciază decât mediocrităţile. Prinţul Ştirbei zice că
Titulescu are mult farmec, dar uneori e victima
farmecului său – anume, atunci când vede că farmecul
său e fără efect! La Vintilă, acest farmec are totdeauna
efect şi... de aceea ţine la el.

În esară, Prinţul Ştirbei pleacă împreună cu I.
Brătianu la Buftea.

[7-14 iul. 1927. În România au loc alegeri
câştigate de Partidul Naţional Liberal (cca. 62%).]

Vineri, 8 iulie 1927. Rezultatul alegerilor [la
Camera Deputaţilor] a întrecut aşteptările liberalilor.
Din opoziţie au reuşit numai candidaţii Partidului
Naţional Ţărănesc. Averescanii, iorghiştii şi antisemiţii
[L.A.N.C. şi Gruparea Corneliu Zelea Codreanu] n-au
2%, procentul cerut.

La Prinţul Ştirbei, Dr. Moscovici povesteşte
ingerinţele de la Buftea şi atacul trăsurii sale!

Venind Brătianu, povesteşte râzând ce rezoluţie a
pus pe telegrama de protestare a unui fost ministru
averescan: Se va cerceta şi pedepsi acel ce şi-a arătat
deprinderile de pe vremea averescanilor. Şi adaugă:
„Eu am fost oprit de trei ori de jandarmi în timpul
alegerilor averescane şi n-am protestat”.

12 iulie 1927. Om de stat este acela care-i lipsit de
orice scrupul. Dovadă, felul cum se fac alegerile la
noi. 

Politica înaltă se face de trei personagii: Brătianu,
Prinţul Ştirbey şi Regina. 

Luni, 18 iulie 1927. Ieri s-a deschis noul Parlament
cu un mesaj regal foarte scurt, din care ar fi putut lipsi
cuvintele „sunt fericit”... Mişcător e pasagiul:
„scumpei noastre Românii, cărei i-am închinat viaţa
Mea”.
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Brătianu a vorbit către majorităţi un discurs în care
din nou a apăsat asupra actului de la 4 ianuarie 1926
[validarea în Parlament a deciziei Regelui Ferdinand
de a lua act de renunţarea la tron a Prinţului Carol şi de
a-l desemna drept Principe Moştenitor pe fiul acestuia,
Mihai].

Ieri Regele a fost mai binişor, astăzi însă a rămas
într-o stare de somnolenţă îngrijorătoare. De aceea au
fost chemaţi de la Constanţa Prinţul Nicolae şi Prinţul
Mihai. Regina Elisabeta [a Greciei] soseşte de la Paris.
Regina Mărioara [a Serbiei] e de câteva zile la Sinaia.
Aşadar, se aşteaptă deznodământul.

Domnul [Louis] Basset [secretar particular regal] a
auzit de o vorbă a Regelui: Nu mă lasă (sau nu pot) să
mor fiindcă sânt Rege...

Ministrul [Casei Regale] C. Hiottu l-a întrebat cum
s-a procedat cu testamentul Regelui Carol. Basset i-a
răspuns că a mers cu Regele Ferdinand la sertarul din
dreapta biroului şi, găsindu-l, l-au deschis şi l-au cetit.
Apoi au mers în sala unde era trupul Regelui Carol,
încunjurat de Primul Ministru şi alţi demnitari şi
Regele l-a citit din nou, dându-l Primului Ministru
Brătianu, care a dispus publicarea lui în Monitorul
Oficial.

Domnul Basset zice:
– Nu credeam că voi supravieţui Regelui

Ferdinand. Pauvre Roi, pauvre Roi... Am îngropat doi
Regi care lasă urme glorioase în istoria României.

– Ce moştenire măreaţă ar fi avut Prinţul Carol!
Cum n-a înţeles acest lucru şi cum de nu s-a găsit
cineva să-i deschidă sufletul spre înţelegere... – adaug
eu.

Generalul Ballif telegrafiind de la Paris asupra
[reparaţiilor] castelului Fabron [de la Nisa], adaugă: în
cealaltă chestiune stăm pe loc (cu Prinţul Carol).

Primul Ministru pleacă astă-seară la Sinaia.

Marţi, 19 iulie 1927. Veştile de la Rege ceva mai
bune.

Miercuri, 20 iulie 1927. Astă-noapte, la 2¼,
Regele a murit. Toată noaptea a plouat torenţial.

Mergem cu dl. Butculescu [expert contabil al Casei
Regale] la dl. Basset, să-i ducem trista ştire. Clopotul
de la biserica italiană sună duios. Universul şi
Dimineaţa ies în ediţii de mai înainte pregătite.

De la Preşedinţia Consiliului de Miniştri mă
cheamă pentru descifrarea unei scrisori a Regelui. E
datată: Scroviştea, iunie 1927. Are câteva greşeli, dar e
scrisă destul de bine. Se va publica în Monitorul

Oficial de astăzi.
Dl. general Angelescu îmi citeşte proiectul pentru

Ordinul de zi cătră Armată. Am propus a se aminti la
sfârşit de Regele Mihai.

La ora 3 după amiază soseşte la Cotroceni trenul
Regal cu Principesa Elena, Mihai, Prinţul Nicolae.
Acesta avea o faţă cadaverică. Regina Maria şi fiicele
au rămas la Sinaia.

La 4, jurământul Regenţei în faţa Parlamentului.
Înainte de solemnitate, I. Brătianu s-a dus la Maniu şi
l-a întrebat dacă face vreo declaraţie. Răspunzând
afirmativ, Brătianu a zis că şi el va face o declaraţie,
deci să fie amânate pe luni. De bună seamă că Brătianu
aşteaptă efectul publicării testamentului Regelui şi a
scrisorii din urmă.

Joi, 21 iulie 1927. La 4¼, în halta Cotroceni
aşteptăm sosirea trenului cu rămăşiţele Regelui
Ferdinand.

Intrarea Generalului Averescu [prim-ministru al
cabinetului ce a precedat guvernarea Prinţului Ştirbei]
în frac. Nime nu-l salută. Cu greu îşi găseşte de vorbă
cu [Ion] Inculeţ [ministru]. Când sărută mâna Reginei
Maria, zâmbeşte foarte ciudat.

Doctorul Mamulea e indignat că muzicile militare
cântă mereu Imnul regal.

Iulius [slujbaş regal] a râdicat blănile Regelui de la
[Sigmund] Prager [celebru furnizor al Casei Regale]
cu 4 zile înainte de moarte.

Patriarhul [Miron Cristea] mă întreabă despre
situaţia mea. Eu zic: – Aştept hotărârea celor mari. El
adaugă: – De capul dumitale este totdeauna trebuinţă.

Întorcându-mă acasă, nu bine mă dezbrac şi sânt
chemat de ministrul de Justiţie Stelian Popescu la
redacţia ziarului Universul, pentru descifrarea câtorva
pasagii greu de citit din testamentul Regelui. Pe când
dictam, I. Brătianu cheamă la telefon pe Stelian
Popescu şi-i arată marea nemulţămire că Universul şi
Dimineaţa, în ediţii speciale, au publicat cu greşeli
testamentul Regelui, fără să aştepte publicarea lui
exactă în Monitorul Oficial. Lucrăm de la 6 la 9.

Mănânc în grabă şi plec la gară să primesc la 10¼
pe Prinţul Ştirbey, care se întoarce din Elveţia. De la
gară plecăm de-a dreptul la Palatul Cotroceni. Vorbim
de marele efect al testamentului Regelui. Prinţul
Ştirbey zice că, fără noi doi, testamentul nu era făcut.
Îmi spune întâmplarea extraordinară că în plicul cu
testamentul scris de Rege era şi ciorna scrisă de Prinţul
Ştirbey. Noroc că Ministrul Hiottu a observat la timp
şi a luat ciorna!...
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La ieşire, Prinţul Ştirbey îmi spune că Regina e
mulţumită de dispoziţiile testamentare privitoare la ea.
Numai Principesa Elena [soţia lui Carol] e mâhnită că
nu s-a făcut de ea nici o pomenire.

Rămân la Monitorul Oficial ca să facem corectura
din urmă în faţă cu originalul adus de [Al. Popescu-]
Necşeşti, secretarul general de la Justiţie. Erau acolo şi
Bebe Brătianu împreună cu Pleşoianu [şef cabinet].
Primul Ministru a cerut să nu se pună data şi locul
scrisorii Regelui, pe care i-a remis-o la 15 iulie 1927
(Scroviştea, iunie 1927).

Vineri, 22 iulie 1927. Dimineaţa mă duc la Prinţul
Ştirbey. El era la I. Brătianu, unde a stat ceasuri. Eu am
vorbit cu D-şoara Maria Ştirbey şi D-na Elisa [Ştirbey-]
Boxshall despre creşterea Regelui Mihai. Fiind
plăpând [ca rezistenţă la îmbolnăviri] trebuie dat în
grija unui medic serios. Sămănând la chip cu Prinţul
Carol, trebuie ca sufletul său să fie de aproape
privegheat de un om vrednic şi de un preot ales, care
să nu-i facă odioasă religia şi biserica (cum s-a
întâmplat cu Nazarie şi Mălăeşti faţă de copiii Regelui
Ferdinand).

D-şoara Maria îmi spune că Mihai a întrebat de ce-
i schimbă numele zicându-i Majestate!?

– Pentru că eşti rege.
– Dacă-s rege, n-am voie să mă joc?
A întrebat şi cine-s aceia ce-au venit la ei.
– Miniştrii...
– Dar eu nu pot avea nişte copii ca miniştri?  
Sosesc Prinţul Ştirbey şi I. Brătianu, care-mi zice:

– Nu le mai influenţa atâta (el ştie tot ce vorbesc cu cei
din familia Ştirbey)!...

La dejun Prinţul se duce la Brătianu, iar eu rămân
cu Maria Ştirbey şi Boxshalii.

La 3 d.a., Prinţul Ştirbey pleacă la Cotroceni
chemat de Regină. Merg şi eu şi, pe drum, îmi spune
că Brătianu i-a bănuit de ce Regele n-a pus în codicil
un cuvânt şi despre Principesa Elena: pentru că avea o
purtare suspectă...

*
[Nota G.T.K.: Scrisoarea Prinţului Carol. Foaie

scrisă la maşină, primită prin poştă de M. Manoilescu
în august 1927.]

Durerea pricinuită de pierderea mult iubitului Meu
Părinte mi-a fost mărită de faptul că n-am putut fi
lângă dânsul în ceasul din urmă.

Cu toată via Mea dorinţă arătată de atâtea ori, de
a lua parte la înmormântare, Mi s-a adus la

cunoştinţă, în chipul cel mai hotărât, că prezenţa mea
cu acest prilej nu este dorită.

Deşi acest răspuns Mi-a fost înfăţişat ca fiind
ultima voinţă a Regelui, ştiu că marea dorinţă a
Tatălui meu a fost cu totul dimpotrivă.

Acei care s-au făcut răspunzători de acest act lipsit
de omenie au crezut oare că prezenţa mea va provoca
tulburări în România?

E departe de mine gândul de a stârni tulburări în
ţară. 

Dacă acum un an şi ½ am renunţat la drepturile
Mele, am făcut-o pentru că, ţinând seamă de
demnitatea Mea, am fost constrâns să o fac în
împrejurări grele, de către oameni şi prin mijloace
asupra cărora cred că este mai bine să nu dau
amănunte sau să rostesc vreo judecată.

Am fost adânc întristat când am fost silit să iau
această hotărâre şi îi deplâng toate urmările.

Poveştile de ordin sentimental care au fost
răspândite pe seama mea şi care sânt necontenit
împrăştiate în toată lumea, nu au nimic de-a face cu
hotărârea mea.

De atunci situaţia s-a schimbat; astăzi însuşi
viitorul României dă mari griji.

Acum un an şi jumătate, pentru orice om cu puteri
omeneşti de prevedere el se arăta sub cele mai bune
auspicii. Nici o teamă nu putea fi pentru sănătatea
Regelui şi aveam cu toţii dreptul să nădăjduim o lungă
Domnie.

De atunci Tatăl Meu s-a stins lăsând o grea
moştenire.

Pentru nimic în lume nu putem lăsa ca munca
încordată a două generaţii să fie pusă în primejdie.

Ca român şi ca tată am dreptul şi datoria să
veghez ca mărirea Neamului să nu sufere nici o
atingere, pentru ca fiul Meu să culeagă o moştenire
neatinsă, când va veni vremea lui.

Această situaţie îmi dă dreptul să intervin
personal.

Sunt şi am fost totdeauna patriot înflăcărat şi
cinstit.

Am în inimă dorinţa arzătoare să fiu folositor ţării
Mele şi de a nu-i provoca dezordini, însă niciodată n-
aş putea refuza să ascult dorinţa poporului meu şi să
răspund chemării sale, dacă ea se îndreaptă către
mine.

Carol al României.
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Un om mărunțel, smead, c’un păr bogat pană de
corb, cu ochii adînci, umezi, fioros de negri. Vorbeşte lin
și cumpănit, c’o voce joasă în care se simte un uşor
tremur. Face gesturi discrete, zîmbeşte cu blîndeţe. Și
povesteşte minunat, – cu măsură, cu gust, într’o formă
literară desăvîrșită, parcă mai întăi ar fi scris cele ce
spune. Așa l’am văzut şi l’am admirat întăiu: povestind.

Îl iubeam şi-l admiram de mult pe Vlahuţă. Din
copilărie, – din acea fericită vreme cînd prindea sufletul
a se deschide ca o floare nouă în soarele primăverii.
Începeam a citi cărți de literatură bună ş’a urmări
revistele săptămînale. Dormi, iubito! era poezia pe care
o declamau cu mai mult patos unii din tovarăşii mei.
Găseam atîta pasiune, atîta cugetare dureroasă în aceste
versuri ale poetului, – eram aşa de mişcați, încît ne
priveam cu lacrimi și ne gîndeam la moartea
binefăcătoaare. Mai tîrziu am recunoscut ce parte are
retorica în aceste versuri ale tinereţii noastre; cu toate
aceste, Dormi, iubito! ca și Din prag și La icoană,
asociate cu unele din cele mai emoţionante clipe ale
acelei vremi, s’au păstrat în suflet cu aureola aceluiaș
prestigiu.

Pe-atunci – acum douăzeci și șapte de ani – tipărea
Vlahuţă Viaţa, împreună cu doctorul Urechia. Găseam
în această revistă pagini de îndrumare literară și
culturală care mă pasionau. Era lupta pentru tradiție,
pentru bunul gust, – erau orientări folositoare în deosebi
tineretului, mai cu seamă la vremea aceia de depresiune
literară, care a urmat după moartea marelui Eminescu.

Dan și Clipe de liniște le-am sărbătorit ca pe niște
mari evenimente literare. Admirația noastră pentru
înaintași nu era tulburată absolut de nimic. A călca pe
urmele lor era un ideal pe care îl socoteam aproape
nerealizabil. Zeii morți și cei cari-i reprezentau cu cinste
în viață erau confundați în același cult religios. Cu mult
mai tîrziu au apărut în republica noastră literară geniile
iconoclaste. Generația mea a trecut printr’o ucenicie de
pietate pentru bătrîni.

Cu acest sentiment am stat pentru întăia oară acum
cinsprezece ani în fața aceluia pe care-l socoteam ca pe
un maestru al meu. Atunci i-am admirat și acel dar, ales

între toate, de a spune frumos și delicat întîmplări
semnificative. Atunci am recunoscut la Vlahuță și acel
semn de noblețe al vremii, de a sta deoparte de luptele și
mizeriile politice. El a ridicat la un fel de dogmă această
rezervă pe care au avut-o mulți din cărturarii noștri în
trista epocă a politicianismului. În sfîrșit, m’am simțit
deplin cucerit de el cînd l-am ascultat cîntînd ași putea
zice, cu toate acordurile sufletului său, acea poezie
pătrunzătoare a pămîntului nostru, acel suflu de
melancolie care respiră din oameni și lucruri, acel abur
nedeslușit care plutește peste iubiri și morminte...

Dragostea pentru pămîntul nostru și’a strecurat-o
Vlahuță în cele două cărți de  educație patriotică,
Romînia pitorească și Din trecutul nostru, și mai ales în
minunata monografie a lui Grigorescu. Atâta ascuțime a
pus poetul în interpretarea marelui pictor, atîta
delicateță, atîta iubire, atîta lumină ș’atîta cîntec, încît
poate nu greșesc cînd așez această operă a sa în fruntea
întregii sale activități...

Ca și cum ar fi fost o fatalitate, prin aceste peisagii
ale ţării, dezolată și mohorîtă de ororile războiului, prin
aceste peisagii, înflorite odată de pictor şi cîntate de
poet, a rătăcit în 1916 Vlahuţă amestecat în tragedia
retragerii. Cu puţin „calabalîc“, fugar din poetica’i
retragere dintr’n sat de pe granița războiului, urcat în
clasicul car cu boi, împreună cu tovarăşa-i de năcazuri,
a străbătut drumuri desfundate de ploile toamnei, sate
mohorîte de tristeţe. Împreună cu ultimele convoiuri
împinse spre nord de vijelie, Vlahuţă a ajuns cu carul lui
în acest Iaşi al tuturor durerilor şi bucuriilor noastre.

Aici l-am revăzut, trist deşi zîmbea: dîrz încă, deși
moartea lovise la poarta inimii lui... În glasul lui, mai
tremurat, parcă vibra o durere ascunsă. În ochiu-i negru
se amestecau funebrele tablouri ale rătăcirii lui...
desigur că ele stăruiau încă în ochiu-i adînc pe cînd, în
pragul alinării, îşi lua rămas bun aşa de simplu şi de
stoic dela viaţă.

Fără îndoială, şi Vlahuţă este o victimă a războiului.

[Opinia (Iași), 5 decembrie 1919]
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E ≠ mc2

E o geacă roşie
într-o mulţime neagră
oh anii-s fără înţeles
în spaţiul claustrat de timp
şi-i ghinion

Procesul
uneori mă visez
în tribunale interioare
vinovat de singuraticul meu suflet
cineva mă apropie
prea mult de lucruri
și-mi văd doar lumea din cuvinte
dar zilnic mă trezesc
în alte săli fluide
în care lucrurile
se așează mai bine în infern
în care nimeni
nu mai vorbeşte cu sufletul
nimeni nu mai aude cu inima
unde în loc de lumină
curg și recurg sentințe fixe
iar dincolo de ușa lor
așteaptă și Isus
(ce mai contează-n adevăr
că numai El e Ușa)
O, săli protocolare...

O, mamă
... și eu am stat aici și-am plîns
nici Tatăl nici Maria
nu s-au trezit în lacrimi
ce este-n deal se scurge
din vale rînd pe rînd
tristețea mea nu schimbă
nimicul din cuvînt
O, mamă, sfîntă mamă
ce piatră îmi strivește
inima de flori...

Mistria
încet încet
se înzidesc vecinii
încet încet
zidurile îţi dărîmă prietenii
încet încet
invizibile ziduri
îţi ocupă copiii
tu însuţi mai priveşti
cu genele-înzidite
şi nu-înţelegi migrarea
aproapelui în depărtat...

dar oare ce Mistrie
mă înzideşte zilnic
în tot ce-i mai nimic

În mine
... în mine-mi sînt
cuvîntul și tăcerea
oare cum voi asculta
tăcerea cuvîntului
oare cum voi vorbi
cuvântul tăcerii
orice-început mi-i indecis
și sfîntă-i doar îngemănarea...

Gîndind la tine
... gîndind la tine
întunericul îşi varsă cerul
prin ochiurile unui geam
singuratic
inima ne leagănă în gol
sîngele înmurmură tăcerea
de la un ochi la celălalt
îndepărtată-i steaua
apropiată-n noi...

Prăbuşirea
... prăbuşite-n însele
gîndurile
visele
lucrurile-întrînsele
stelele
pe-întinsele
plutitoare ape...

Acolo unde
Mi-ar trebui un plug
în peisajul sterp
un vînt ce-împrăştie şi marea
în sfărîmatele oglinzi
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un nor începător ajunge
cu fulgerul timid
acolo unde e pămînt
cuvintele-s seminţe
iar lucrurile înfloresc
acolo sufletul meu curge
mai liber decît cerul
şi-aceeaşi sevă dăinuie în tot
o picătură mă revarsă
şi simt cum în lumină ofilesc
acolo unde nu-i durere
nu e nici umbră de cuvînt
dar nimănui nu-i pasă

*
... suflu în zadar

geamul înmuiat în ger

mă închide iar... 

*
... suflu în zadar

geamul înmuiat în ger

mă închide iar... 

*
... văd numele tău

o sentinţă tăiată

în chipul pietrei... 

*
... incandescentul

ţurţure de gheaţă

picură şi-n mine...

Fluviu
... îmi spui c-ar trebui
să fiu un fluviu
cu inima deschisă altor ape
dar setea înalţă nisipuri
iar malurile mă închid
şi nu întreb
şi nu mai ştiu
de ce departele-i aproape...

Nici o uitare
... de-atîta aşteptare
încep şi sfîrşesc
cu tristeţea
nici o uitare nu mă pierde
nici o speranţă nu cîştig
sînt numai ceea ce mă schimbă
şi tac
aştept
de ce
nu-mi
vii...

Greşitul din frumos
acela ce mă scrie
mă şterge nemilos
asemeni şi copilul
care scriind greşeşte
în mîna lui îmi sînt
greşitul din frumos 

Sonata inimii
Simţeam cum alege
sunetele albe şi negre
sufletul învăluit
în lumini de veghe
era mai mult decît un rege
cu visteriile în gol...
(întredeschise constelaţii
într-un timid în mi bemol)
simţeam cum degetele curg
în limpezime de nămol
zăream un soare desuet
în zile schimbătoare
şi m-au trezit
şi mă adorm
nemărginitele tipare...

Naufragiu
acum ne îndreptăm
în vînt potrivnic
nu-i siguranţă în catarg
nu mai vorbim
cuvintele-s proscrise
doar auzim refrenele admise
în ţărmuri fără larg

acum să nu te-încrezi
nici în exil de vise
aici şi visele se sparg
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Calea numelui

În pădurea eternă
nici un ecou nu se înfiripă
doar ierburi obscure
în peisajul uimirii
nici un semn ocrotitor
privirea urzindu-se în sine
în preajmă lucruri prăbuşite
în abisul numelor.

Rătăcire pe cîmpia înlăcrimată de stele
firea încîlcită pare nefiresc de aproape
precum nimicul se oglindeşte în nimic
un absolut stînjenitor
prin oglindiri sublime
ni se arată în fragmentul orbitor. 

Cine evocă pe cine
cînd eşti surprins
în faţa cunoaşterii senine
precum lumina survine
precum numele 
se recunoaşte doar în străinime.
Străinul tresare invocat
de făptura stranie a unui Nimeni
transfigurat
precum ne e sufletul în răstimp
zăvorît şi obturat.

Doar un suspin susurînd
cînd deschizi o Psaltire
precum se surpă Verbul
prin rostire
cum se înspică lumina
într-o poiană în pădure
şi se înfiripă un schit
precum Verbul 
se întrupează
doar prin rostire
răstignit.

Abisul uimirii
Se pregăteşte de plecare
fiinţa perimată

şi sufletul pierdut prin scanare
navighează deja
pe marea ravăşită de înstrăinare.

Fără pricină de supărare
pleci de unul singur
mai singur decît însingurarea deşartă
şi fără de iniţiere 
în arta plină de mistere.

În locul tău
mama îşi rosteşte rugăciunea 
în faţa icoanei
pe al cărei chip 
curg lacrimi de mir
translucide.

Nerostite replici îţi vin în gînd
şi gîndul se refugiază 
în pripă
cît stăruie lumina
şi clipa clipeşte
făcînd să se înfiripe veşnicia
ca o neîndurătoare clipită.

Şi în infernul discernerii
sinelui de sine
amarnic te impresoară
frînturi vii
de lumină interioară.

Furişată între oglinzile oarbe 
ale închipuirii
se înfiripă o imagine poetică
încît ceea ce ţi se pare
că te înalţă
de fapt te supune
unei subtile negocieri
vitregit fiind
de-o spaimă atroce.

Sfîrtecat şi mursecat 
ne e sufletul
asmuţit şi amăgit 
de jongleria virtuală. 

Izgoniţi fiind din splendoarea genunii
nu mai e nici o cale de ieşire
din impasul aberant al închipuirii.

Pîna şi sfera perfecţiunii
e umbrită şi răvăşită
cum lumina primenită
de pe tărîmul celălalt
face să ne vedem mai bine 
faţa adumbrită. 
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tapiserie medievală
îţi umpli ochiul cu forma cuvântului

apoi modelezi universul aşa cum 
inima ta dictează mâinii 
să o aştearnă în culoare

poezia este ca o 
tapiserie medievală a simțurilor
totul tace
totul zvâcnește în pupila cititorului
privitor cu ochiul inorogului cuvânt

din când în când 
țesătura se destramă și
din locul acela începe să curgă
metafora ființei poetului
o parte se amestecă în pupila cititorului
cu însăși metafora ființei lui
cealaltă rămâne intactă pentru alt poem
nescrisul poem al unui alt prezent

tragedie ori comedie
într-un capăt de lume stau eu
în celălalt te aud cum scuturi urna umbră în care 
se vor aduna toate pietrele dintre limbă şi cerul gurii
priveşti neliniştit mişcările soarelui prin ţesutul zilelor
aşa cum priveşti tapiseriile unei lumi dispărute
poveştile continuă să ţeasă colecţia
dincolo de umbre
faldurile unei draperii reinventează prezentul
te aştept oglindindu-ţi mişcările
în propria piesă de teatru

tragedie ori comedie 

totul apune
atunci când, la rândul meu privesc urma

agit cenuşa închipuitelor întâlniri
cu tine

acceptare
de multă 

vreme
nu mai dialoghez 
cu 
singurătatea
o accept

nu e mare deosebire
între o soră tăcută
sau agresivă
şi ea

cuminte

se aşează
la braţul meu
oarbă o simt 
şi pe ea 
când
între noi 
un colţ de azimă
îşi întinde braţele
ca o
binecuvântare

acel glas
mergi pe şinele unui tren deraiat
numeri vagoanele ca pe zilele unei săptămâni oarecare
în fiecare vagon regăseşti o bancă
luni aşteptai un cuvânt
marţi aşteptai un verb care să-ţi crească în clipe voinţa
miercuri te lăsai pe spătarul băncii şi priveai trecutul
naşteri peste naşteri plecări peste plecări
peste tine se aştern veşnicii şi scazi şi scazi întruna până
te dizolvi în sine
joi începi să nu mai aştepţi 
pleci la pimbare cu umbrele şi umbrela nu se mai
deschide
plouă şi tu priveşti alt soare
pe acela de vineri în care într-un nouă te ascunzi de tot şi
de toate
chiar dacă cifra defineşte o oră, o zi, un sfârşit de an de
viaţă de gând de sunet
sâmbătă aduni ecoul fiecărei zile 
laşi poarta deschisă pentru fiecare gest 
să intre să intre 
le pofteşti pe toate şi curge ziua până când
într-o duminică oarecare te saturi de toate şi pleci
pentru o nouă săptămână la fel de anostă la fel de simplă 
un singur ecou strângi în pumn până când, strivit de
emoţiile tale
redevine glas
simplu glas

acel glas de care îţi este atât de dor
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Anul 1943, an de război, lupte grele pe frontul de
est. Trupele românești greu încercate se retrăgeau pas
cu pas, rușii atacau puhoi, de neoprit. Situația
frontului era gravă, se mergea spre retragere,
permanent erau mișcări de trupe, atacuri, retrageri,
răniți, morți, dispăruți dar și acalmii, speranțe,
permisii.

Soldatul Mihai Avasîlcăi din compania a patra
infanterie, pentru merite deosebite, a primit ca
recompensă o permisie de zece zile în ajunul
sărbătorilor de iarnă. Bucuria n-a fost mică cînd a
primit vestea, așa că n-a mai stat pe gînduri, şi-a făcut
bagajul, a așezat bine în raniță cîteva cadouri pentru
familie. Era însurat, lăsase acasă două fetițe, una de
cinci ani, alta de trei ani iar, în toiul luptelor, dintr-o
altă permisie mai apăruse un băiețel pe care-l botezase
Ionuț, care avea acum puțin peste un an, pe care abia
aştepta să-l vadă. Ce mai, mare bucurie această
plecare spre casă, nu se știe dacă la întoarcerea pe
front Cel de sus va mai avea mîna Sa pe el.

Lăsînd grijile viitorului pe altădată se gîndea
acum numai la nevastă, la cei trei copilași și la
gospodăria lui frumoasă undeva în Ținutul Herții, la
Pomîrla. S-a urcat în trenul neîncălzit de cu seară,
care era aglomerat și abia se tîra cu staționări dese și
lungi în tot felul de gări. De bucurie sau din cauza
aglomerației n-a închis nici-un ochi toată noaptea.
Spre dimineață, cînd aproape că ațipise, a ajuns în
Gara Mare din Iași. Gara forfotea de lume pestrița
care alerga de colo, colo cu scopul de a găsi o
garnitură de tren care să-i ducă spre locul de baștină
sau de interes. Se orientă și Mihai, obișnuit cu
vînzoleala, să poate găsi garnitura care mergea spre
nordul țării. În sfîrșit, după multe căutări a găsit un
tren care se formase pe o linie îndepărtată ce se
deplasa spre seară în direcția Dorohoiului. Nu mai
stătu pe gînduri și urcă într-un vagon care se
aglomeră în mai puțin de o oră, cu intenția să se
încălzească de la răsuflarea oamenilor și să stea jos,

că oboseala își spunea cuvîntul. Unde mai pui că de
la gara din Dorohoi trebuia să meargă pe jos pînă
acasă cale de aproape douăzeci de km. Nu-i era
foame, avea în raniță de-ale gurii pentru cîteva zile,
ba pe deasupra și ciocolate luate de la nemți pe care
le păstra cu grijă pentru cei mici. Trenul era de acum
plin cu negustori, țărani, tîrgoveți și soldați, oameni
ce călătoreau de nevoie. Toți își frecau mîinile de
bucurie și băteau din picioare că în sfîrșit era un tren
să-i ducă spre destinație. Aproape de miezul nopții o
locomotivă era atașată vagoanelor cu speranța
plecării. Afară era o vreme blîndă, nu era prea ger dar
ningea mărunt și, după cerul plumburiu de cu seară,
se anunța o ninsoare mai zdravănă. În sfîrșit,
garnitura cu pufniturile locomotivei se poticni și
încet, încet porni parcă gheboșită de încărcătură.

În vremurile acelea nu știai cînd pleci și nici cînd
ajungi, la o destinație. Socoti deci că poate să
adoarmă. După ce lumea se aciuase pe unde putea,
între bănci, pe intervalul de la mijloc iar unii chiar pe
plasele de bagaje, Mihai se pregătea să doarmă de-a
binelea în timp ce unii oameni mai găseau comentarii
despre ce greutăți le-a adus războiul și despre
noutățile de pe front:

– Ai auzit, rușii iar au spart frontul...
– Nu prea știu......
– Unde? întreba un altul.
– Nu e bine, hai să întrebăm pe un militar venit în

permisie...
Cum văzuse bine că era singurul militar în vagon,

Mihai închise bine ochii, prefăcîndu-se că doarme
greu, semn că nu vrea să fie trezit cu niciun preț, așa
că discuțiile cîte puțin, cîte puțin încetară. Simțea
cum trenul, cu un scrîșnet caracteristic, oprea la
fiecare gară, unde staționa mai mult decît de obicei.
Lumea cobora, urca, înghesuindu-se cu mare efort și
apoi același scrîșnet de fierăraie cînd pornea cu
vacarmul aglomerației, cu glasuri de oameni
strigîndu-se unii pe alții și umplînd vagoanele pînă la
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refuz. Spre dimineața, cu chiu cu vai, abia ajunseseră
la Pașcani. Aici trenul schimbă locomotiva și mai
staționă o oră.

Se gîndea că la Dorohoi va fi cam pe la timpul
amiezii și, de acolo, în pas milităresc ar fi ajuns la ai
lui pe-nserat. Nu era îngrijorat, cunoștea drumul și
inima îi bătea în piept de bucurie că era aproape de
cei dragi. Nu mai avea de făcut nimic până la capăt
de linie așa că, fără nici-o grijă, s-a așezat cu capul
bine vîrît în gulerul mantalei, adormind din greu, fără
să mai deschidă ochii.

Un zgomot de buluceală, ghionturi parcă venite
de nicăieri îl zvîrliră în sus ca la o comandă de pe
front și, pe geam, zări gara Dorohoi. Ciudat, ajunsese
mai târziu, era pe seară. Coborî repede pentru a vedea
pe cineva de prin părțile lui, dar nu văzu decît lume
străină. Cînd coti pe drumul spre Pomîrla auzi
clinchet de clopoței și crezu că este vreo săniuță. Da
de unde, erau copiii care se pregăteau de colindă într-
o mahala a Dorohoiului. Îl duse gîndul la satul lui, la
familie și, cu ranița în spate, mări pasul, nu se uita
nici în stînga nici în dreapta, parcă prinsese aripi cu
gîndul că în curînd va fi acasă, pe întuneric, dar
acasă. 

Trecea cu pas bărbătesc prin pîlcuri de pădure
fără nici o sfială, prin ninsoarea care se înteţise cu
fulgi mari, pufoși, ce se ridicase până deasupra
bocancului și ajunsese la jambiere. Nu avea grijă, era
îmbrăcat bine, avea pe sub manta și o flanea groasa
de lînă trimisă de nevastă-sa în pachet, pe front, apoi
era obișnuit cu gerurile și zăpezile din Rusia, gîndul
îi zbura departe, la odaia călduroasă a căminului său.
Trecuseră cam trei ore de cînd pornise din gară, se
întunecase dar nu se simțea, zăpada lumina prin albul
ei, așa că se deslușea bine drumul și de jur-împrejur
plutea o lumină blîndă, așa, ca la un Crăciun
fermecat, din povești. Coroanele copacilor erau pline
de nea, decorul te mîngîia la suflet, cu un tablou
parcă venit de departe, din copilărie, acum
descoperit.

Se opri cîteva momente să-și tragă sufletul, se uită
de jur-împrejur și socoti că nu mai are mult pînă la
intersecția de drumuri care duceau la alte localități,
Cristinești, Fundu-Herții, mai îndepărtate sau mai
apropiate. Cum stătea așa să respire își aminti
deodată de o scurtătură care lăsa în urmă drumul
principal și putea s- o ia pe de-a dreptul pe un șes ce
îl scutea cam de patru kilometri pînă la casa lui,
socotind că într-o oră va fi în curtea gospodăriei lui.

Ce-l aștepta? Nu putea să lege așa de bine
momentele sosirii ca să-și umple inima cu toată
bucuria ce-o avea, nevasta lui deschizandu-i ușa,
rămînînd uimită, făcîndu-si cruce, căldura odăii de la
cuptorul înalt cu plită pe care el cu mîinile lui îl
ridicase, copiii cu căpșoarele lor ce se ițeau de după
sobă întrebînd sfios:

– Cine-i, mamă ? 
Iarăși se opri, nu mai putea să judece ca lumea.

După doi ani de absență departe de țară și familie
totul căpăta în mintea lui un ghem de gînduri
nedeslușite, respirația i se făcea mai rapidă, mai
zgomotoasă, nu mai simțea niciun mușchi, se mișca
ca un automat. 

Privind înainte parcă vedea o luminiță, o luminiță
de la lampa casei lui, dar nu, era altceva. Se opri
iarăși, recunoscu semnul care arăta poteca ce trecea
prin șes și nu ținu cont de zăpada care, acum, tot
pufoasă, îi ajungea aproape de genunchi, semn că a
nimerit drumul. Semnul știut era o fîntînă cu
cumpănă cu găleata atîrnînd de prăjina nemișcată. Îl
trecură fiorii uitîndu-se la găleata din care băuseră el
cu femeia lui, dar și juncanii Florean și Mîndrilă. Și
totuși simțea ceva în sinea lui, ceva ce nu simțise pînă
atunci, ceva parcă îl trăgea înapoi. Se uita în spate.
Era doar albul zăpezii. Nu se poate, nu, merg înainte,
ăsta-i drumul. Își întări sufletul și porni cu pași mai
mari. Nu vedea nici-o luminiță. Își aduse aminte
imediat că era război și legea camuflajului funcționa,
dar satul cu casa lui era acolo la nici un kilometru.
Nu-și mai dădea seama pe unde calcă, plin de sudoare
pășea cu mai mare sîrg, încît nu era departe pînă să
alerge.

Cu ochii în depărtare, cu pasul grăbit, neatent,
simți deodată că piciorul stîng plutea deasupra unui
gol și într-o secundă se prăbuși într-o groapă.

Într-o licărire de luciditate își dăduse seama că se
afla undeva mult sub pămînt, apoi nu mai simți
nimic. Cît a durat starea de leșin nu putea aprecia, dar
cînd încercă să se miște o durere groaznică la picioare
îl făcu să cadă iar în totală amorțire. Urmă o trezire,
mai bine n-ar fi fost, cu o spaimă provocată de
durerea insuportabilă a picioarelor dar și de situația
lui, paralizat pe fundul acelei gropi! 

După ce se obișnui cu paralizanta durere începu
să cerceteze cu mîinile pereții din jur și constată, nici
bucuros, nici fără speranță, că ajunsese din neatenția
lui pe fundul unei fîntîni părăsite.
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Încercă să-și miște apoi picioarele cu ajutorul
mîinilor, mai întîi unul, apoi cu atenție celalalt.
Durerea după fiecare mișcare îl cetlui de zid și nu-i
trebui mult să constate ca membrele erau fărîme,
acolo jos, în fața lui, uneltele de mers nu-i mai
foloseau la nimic.

Stătu mult timp nemișcat, într-o stare de
semiconștiență din care se deșteptă tîrziu și ridică
capul să zărească lumina la gura fîntînii, ridică ochii
și văzu că zăpada căzută lăsase numai un ochi mic de
lumină cît un capac de oală. Încercă, cu mult curaj și
speranța că va fi totuși găsit de cineva, și-și așeza
picioarele distruse într-o poziție mai depărtată de
corp, strîngînd din dinți cu înverșunare, apoi ca să
nu-i producă durere la orice mișcare, își scoase ranița
din spate, asezînd-o la îndemînă. După o pauză a
desfăcut curelele și a controbăit după ceva de
mîncare. Scoase mai întîi un pachet de biscuiți pe
care-l molfăi în gură cu multă încetineală, luă o gură
de apă dintr-o sticlă ce-o umpluse în gara Iași și-și
odihni gîndurile printr-un somn cu gemete și
văicăreli pînă dimineața următoare. 

Văzu cum colacul fîntînii se mai eliberase.
Lumina pătrundea pînă-n fundul fîntînii secate, după
care se uită atent în jur.

Constată că ranița îi atenuase căderea, altfel ar fi
murit pe loc. Avea poziția șezut, putea să-și miște
liber mîinile dar privind picioarele constată că
acestea aveau poziții nefirești așa că le lăsă în aceeași
poziție, unul era parcă mai lung, celălalt era desfăcut
în trei, patru, tabloul l-a îngrozit, nici nu se mai putea
uita la ele. Cu toată durerea groaznică pipăi șoldul
stîng apoi pe cel drept și se resemnă; erau ambele
sărite, mai bine zis făcute zob.

O răceală de gheață îl șfichiui ca un bici pe șira
spinării și apoi prin tot corpul. Era un om mort, cine
putea să-l găsească aici în mijlocul pustietății, iarna?
Nimeni, nimeni...

Nemișcarea îi făcea bine, nu mai simțea dureri
așa de mari, picioarele parcă-i amorțiseră , doar cînd
respira mai simțea înțepături pe care încerca să nu le
ia în seamă. Căzu în transă, nu mai știa cît timp.
Probabil se lăsase pe un șold prea tare, încît durerea
îi întunecă creierul. Deschise ochii și încercă printr-
un efort suprem de voință, să gîndească lucid...
Rămase iarăși mult timp amorțit și iar îi trecu gîndul
sinistru al morții în timp ce-și punea o singură
întrebare; aici, pe fundul acestei fîntîni părăsite își va
găsi sfîrșitul?

Și apoi privi spre colacul fîntînii, ninsoarea
încetase, acolo jos nu era frig și apoi față de durerile
pe care le avea, frigul era o bagatelă. 

Era dimineața de Crăciun, toți ai lui sărbătoreau
cum puteau de bine gîndindu-se la el, îl credeau
departe nici nu bănuiau măcar cît de aproape putea să
fie iubitul lor soț și tată. Se gîndea că poate cineva ar
fi trecut cu săniuța și ar fi putut să-l audă, așa că
încercă cîteva strigăte de ajutor, dar cine să-l audă în
zilele de Crăciun, cînd toată lumea serba, chiar dacă
era război. Privi din nou în sus spre colacul fîntînii și
numără pietrele socotind că erau cam trei metri și
jumătate distanță. Să fi fost întreg la picioare în
cîteva minute ar fi fost afară, dar așa... Și iarăși se
duse cu gîndul la soția lui cu cei trei copilași care
rămîneau singuri, dar își punea speranțe în părinții
lui, care erau vrednici, fără greutăți, el era singurul
fiu, și puteau să-i ajute cu tot ce aveau pe văduvă și
pe cei mici.

Hotărî ca din ziua următoare să strige din oră în
oră, timp de jumătate de zi, „ajutor”. După încă o
noapte, prima grijă, era să-și tragă ranița mai aproape
și să-și ordoneze alimentele după gradul lor de
conservare, ultimele fiind ciocolatele, cine știe poate
îl găsesc mort și cineva se va îndura să le dea copiilor
lui. De apă nu-și făcea probleme, cădea zăpada de pe
marginea colacului și se prelingea pe pietrele fîntînii.
Spre seara zilei a doua speranța că va trece cineva pe
acolo, se risipi așa că de a doua zi nu mai striga, că
prea îl dureau toate cele cînd se forța din piept. Își
aduse aminte că avea în buzunarul din stînga
vestonului, alături de ordinul de serviciu pentru
permisie, un carnețel și o jumătate de creion bont, dar
cu ajutorul dinților putea să-l facă bun de scris. Așa
că, încurajat de parcă găsise mijlocul de salvare, se
hotărî să consemneze zi de zi necazurile prin care
trecea. 

Avea acum o altă speranță, putea să comunice cu
cei dragi, în felul acesta. Nu era prea dibaci în ale
scrisului, terminase de mult cele patru clase primare,
dar, oricum, se descurca. A doua zi, după ce mai băgă
în gură cîțiva pesmeți și linse ceva apă de pe pereții
fîntînei, se apucă să scrie, încet, ca la școală, printre
gemete, cum a ajuns în fundul nenorocitei de fîntîni.
Era în a cincea zi și hotărî să scrie cît mai puțin
pentru a-și păstra puterile pe o durată cît mai lungă.
A opta zi începea să-l lase puțina vlagă aproape de tot
și aproape sleit începu să roadă cîte puțin din
ciocolata copiilor. Se întrema puțin, dar totodată
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parcă mînca otravă, bucățelele de ciocolată nu aveau
gust, se încleiau în gură, în schimb, își menținea
forțele acum fragile de tot. 

Deodată îi veni în minte o încurajare, dacă va
ajunge acasă le va cumpăra toate dulciurile din lume
și, dacă nu-i vor ajunge banii, își va vinde boulenii
făcîndu-le toate poftele micuților. În ziua a
unsprezecea începu iar să ningă cu fulgi mari, după
cîteva ore ferestruica de pe colacul fîntanii se făcuse
cît gaura unui covrig prin care cerul privea la el cu un
ochi întunecat, nemișcat, impasibil la drama vieții lui
din fundul puțului. Nu mai mișca de mult jumătatea
de jos a corpului, nici nu-l mai durea, de parcă totul
ar fi fost tăiat cu un bisturiu cicatrizîndu-i carnea.
Începea de acum să vorbească în gînd cu nevastă-sa:

„Mario, să n-ai nici o grijă că acușica voi fi acasă,
să îmbraci frumos fetele iar pe Mihăiță să mi-l scoți
înainte ca un bărbat ce este, să mă bucur de părul lui
bucălat”... Şi tot așa, mai vorbea muțește, mai scria
un rînd cu mîna tremurîndă pînă ajunse în a
optsprezecea zi, cînd abia putea duce mîna la gură cu
umezeală de pe pietrele fîntînii. Doar mîna dreaptă o
legăna ușor deasupra carneţelului, încercînd a scrie
ultimele cuvinte. Terminase tot ce avea de pus în
gură, nici nu mai simțea foamea, apa în schimb cădea
în șiroaie mici pe pereții mormîntului sau.

Notase în fiecare zi numărul zilelor petrecute
între pietre și cînd, deodată, simți un miros puternic
de putreziciune ce venea de la picioarele lui, la
început rămase surprins, apoi înțelese, venise vremea
să se transforme într-un cadavru. Atunci în sfîrșit i-a
venit timpul. Cu ultima fărîmă de viață, scrise
tremurat, literă cu literă:

„Marie, țin la voi mai mult decît la cer și la
pămînt, voi avea grijă în fiecare clipă de acolo de sus
să fiu alături de viața voastră, voi nu mă veți vedea
dar să știți că eu veghez asupra tuturor și vă rog să-
mi faceți o înmormîntare frumoasă, iar popa Capră
să-mi citească mai mult decît la alte înmormîntări
pentru că acest chin al meu a fost cumplit, iar pe
crucea mea să scrie: Aici‚ odihnește robul lui
Dumnezeu Mihai Avasalcăi, scăpat de chinuri și mort
aproape de cei dragi”... 

Era în a 21 zi, mai mult inconștient scrise pe
carnet 21. Ridică ușor, cu mare greutate carnețelul și-
l îndesă în buzunarul de la veston cu o ultima licărire
de viață, lăsă să-i cadă mîna și închise ochii pentru
totdeauna cutremurat mai întîi de o lumină orbitoare,

apoi de un vîrtej de scîntei dupa care, nimic, nimic,
nimic........

Primavara, la sfîrșitul lui martie, copiii din sat
ieșiseră cu oile și mieluții la păscut, hîrjoana lor
copilărească te amețea pe pajiștea cu verdele crud,
soarele de început de sezon îți dădea plinătatea
bucuriei și completa tabloul idilic ce te făcea mai bun
pînă și cu tine însuți. Doi copilași se așezaseră pe
colacul de piatră a fîntînii, unul dintre ei își întoarse
privirea spre fundul puțului, se uita lung acolo jos și
deodată către celalalt voinicel, strigă:

– Vasilică, ia uită-te în fîntînî, aici este un om
mort. Se uită și celălalt cu mai mare atenție:

– Da, măi, hai să anunțăm în sat și pînă să se
adune și ceilalți copii, Vasilică ajunsese la primele
case strigînd cît îl ținea gura.

– Am găsit un mort, am găsit un mort!
Mare jale a fost la casa Mariei, dar și în tot satul,

de se cutremura lumea, mai ales după ce i-au găsit
carnețelul în buzunar. Se adunase la slujba de
petrecere pe ultimul drum lume de prin toate satele,
de departe, să vadă și să audă cu ochii ei despre
nemaipomenita moarte, vestea ajunsese în tot Ținutul
Herței. Ritualul înmormîntării era slujit de un sobor
de zece preoți, iar mulțimea care-l însoțea pe Mihăiță
se întindea pe tot drumul din sat. Fîntîna părăsită a
fost astupată, pe locul ei a fost ridicată o cruce din
fier cu o tăbliță pe care scriau cuvintele dorite de
defunct. În toate zilele cînd îşi făcea timp Maria își
aduna copilașii în brațe uitîndu-se cu toții la șesul cu
crucea ce se vedea de departe. Lacrimile le curgeau
singure pe obraji, în tăcere, și în toate zilele cît au
mai trăit nu și-au dezlipit ochii de la cruce și de la cer,
parcă cel de sus era vinovat de drama lor sfîșietoare. 
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Sfîrşitul anului liceal i-a adus lui Mache nişte
necazuri care par să depăşească limitele credibilităţii şi
dacă n-ar fi perfect reale, le-am putea omite în numele
sfînt al veridicităţii la care ţinem ca la ochii din cap în
povestea noastră. Nicicum nu facem vreun loc
naraţiunii impresionabile în defavoarea verosimilului:

– Într-o zi ploioasă, îşi începe Mache relatarea, zi de
efort maxim la tragerea cu carabina semi-automată
SKS-Smirnov, nu ştiu ce i-o fi venit tatei că a străbătut
atîta amar de drum ca să mă vadă. Soldatul din ghereta
de la poartă i-a zis să aştepte. „Care-i, bre, băietul
matale?”, l-a întrebat, cînd plutonul tocmai trecea prin
faţa porţii. Bătrînul s-a uitat zăpăcit de arătările scăldate
în noroi. Zise cam nesigur: „Ştiu şi eu? Pe-al meu l-aş
putea recunoaşte după o aluniţă de pe umărul stîng”. A
fost la comandament, fusese chemat, şi cînd să plece,
mi-a spus doar că totul curge bine, m-a mîngîiat pe cap
şi a plecat. E totuşi ceva, că am fost poprit în camera
obscură de lîngă cantină, colţ cu magazia care duce spre
spălătorie. Cînd am fost scos de aici, doi inşi din
serviciul şcolii m-au dus în sala mare unde era scena pe
care a cîntat Lucreţia Ciobanu, ocupată acum de o
masă-prezidiu, tutelată de locotenentul Axinie. Sala,
arhiplină, pe scaunele din faţă gradele superioare. Eu,
acuzatul pentru abaterea de la disciplină militară. Mare
lucru n-am înţeles din „judecarea” mea, mintea mi-o
luase razna, vorba maică-mii. Cică am avut legături cu
Gruparea profesorului Nicolae Airinei, un fel de
cenaclu literar unde se promovau atitudini duşmănoase
pro-legionare, simpatii pentru contrarevoluţia din
Ungaria, aversiuni faţă de regim. Adevărul că eu
nimerisem o dată, ca musca în lapte, la acel cenaclu, n-
am ştiut ce hram poartă. Profesorul respectiv căzuse
acum în laţ şi se făceau cercetări pînă în pînzele albe.
Am primit, continuă ofiţerul Axinie, şi o reclamaţie din
localitatea absolventului, nu o putem lua în seamă, deşi

e semnată de o persoană care se declară profesoară, şefa
femeilor şi asesor popular. Cînd mi-am mai revenit în
fire, mi-am dat seama că e ceva grav, dar mi-a trecut ca
o luminiţă prin creier că „procesul” acesta e o făcătură.
Tovarăşul nu mai poate face parte din rîndul
organizaţiei noastre de tineret. Şi într-adevăr am fost
exclus din organizaţie şi deposedat de carnetul de
utemist.

La cîteva zile după „judecată”, am primit
documentele de absolvire şi am fost trimis acasă, însoţit
de un sergent major din garda de soldaţi care ne
asigurau paza. Un bucovinean cumsecade. Timp de
două zile, cît a durat drumul de la Cîmpulung
Moldovenesc la Jijila, am mîncat împreună din aceeaşi
cutie de fasole cu ciolan. Nasty, drăguţule, nu există
ceva mai bun ca mîncarea asta. La destinaţie m-a predat
la primărie, sub semnătură şi după aia a plecat dragul de
bucovinean. Trebuia să expediez hainele în care
venisem, însă deocamdată n-aveam altele. Îi luasem
prin surprindere pe-ai mei. Pînă ce tata, colectivistul, a
făcut rost de nişte bani din vinul gros pe care îl mai
avea, subţiat cu apă, la un preţ de dădeau buluc jijilenii,
eu m-am fălit prin sat cu echipament militar, de i-am
lăsat pe toţi cu gurile căscate. Ia, uitaţi-vă la el, se mira
nea Enache Caramarin, are vipuşcă roşie de parcă-i
general! Cu banii obţinuţi de tata, am cumpărat material
de la Brăila şi mi s-a făcut un costum arătos, de parcă
sînt, cu el, un ginerică.

*
Oricît de credincios ideii de ordine, Tase nu s-a

putut adapta regimului prea rigid al şcolii militare,
începute la Iaşi şi încheiate la Cîmpulung Moldovenesc.
Coleg cu Mache. În loc de forţă, s-a ales cu o gravă
slăbiciune a organismului şi cu o anume încetineală a
minţii. Aci nu-i de joacă, îmi spune el, s-o dus milităria
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pe apa sîmbetei. Dar speranţa rămîne. Schimbăm puţin
macazul şi mergem mai departe. M-am sfătuit cu
Romulus Stroe, care a făcut şcoala militară la Marină,
şi-am ajuns la concluzia că e bine să ne înscriem pe un
alt traseu, să-l alegem repede şi în vară să atacăm. Tu ai
făcut liceul teoretic şi ai o cale mai desluşită de pornire.
Căci gustul vieţii, despre care am scris un articol şi nu
ştiu de ce nu mi l-a publicat revista din Iaşi, înseamnă
însăşi starea de libertate. Deşi mi s-o redus mult din
vlagă, ştiu că viaţa trebuie sorbită picătură cu picătură.
Ai să zici, ca de obicei, că teoria mă omoară, ai dreptate
că nu am crescut în deplin acord cu legile vieţii, că, nici
vorbă, nu sînt în acord cu gustul vieţii duhovniceşti, dar
te asigur că sînt conştient de gustul propriei mele vieţi.
Şi încă o precizare. Gustul vieţii nu înseamnă lipsa de
măsură, să faci ceea ce-ţi trece prin capul pătrat,
rudimentara destrăbălare. Să-ţi dau două-trei exemple
de golănie ca parte a climatului nostru: Pieţele sînt
masiv ţigănite, cînd intri în una, parcă ai pătrunde în
şatră: aceleaşi voci, aceleaşi certuri. Aud hărmălaia
copiilor, vorbesc urît, se insultă aproape în fiece minut.
Băieţi, fete, de-a valma. Ce mi-au auzit urechile lunea
trecută. O domnişoară (oficial!) îi povestea din mers
alteia strădaniile ei erotice din noaptea trecută, care se
încheiaseră cu un eşec lamentabil, întrucît „gagiul n-a
avut erecţie”. Într-adevăr, e o chestiune gravă, de
plapumă şi cearşaf, dar nu de spus în gura mare. Nu-mi
amintesc să mai fi auzit o trăncăneală de asta despre
necazurile de pe saltea.

Ca să fie implicaţi în miezul vieţii şi aproape de
literatură, Atase şi Romulus grecoteiul au hotărît să
meargă la facultatea de jurnalism din Bucureşti. Padre,
dascălul nostru de aceeaşi vîrstă cu noi, mi-a făcut şi
preparaţie în temă. Nasty, Jurnalismul e literatură în
acţiune sau cum spune Mattew Arnold „literatură la
repezeală”, adică energică. Sau, cum  o califica un
gînditor, „literatură pe colţul mesei”. Nu te plictiseşti cu
gazetăria, faci zilnic ceva diferit, întîlneşti mereu
oameni noi cu poveşti felurite, cunoşti personalităţi, îţi
dezvolţi simţurile. Jurnalismul e o meserie care nu se
termină niciodată. Eu am început-o în timpul şcolii şi
vreau s-o continui, pentru că treaba asta are rol esenţial
pentru a ajunge la adevăr. Pentru care îţi trebuie
inspiraţie şi creativitate. Şi Atase Căliman îşi continuă
îndelung apologia. Chiar că sînt tentat şi eu de această
rută, măcar că ştiu spusa lui Tolstoi că lectura ziarelor a
făcut să crească numărul proştilor. Împreună cu doi
colegi am făcut gazeta liceului şi parcă mi-a intrat şi
mie în sînge preocuparea asta. 

Să vedem ce zice Mache. El îi priveşte cam strîmb

pe  jurnalişti, dar ce ştie el, e ca şi inexplicabila lui
antipatie faţă de preoţi şi de evlavioşi.

Mache a răspuns pozitiv, încîntat nevoie mare că
vom fi împreună la o facultate, totuşi,  de prestigiu, în
Bucureşti, însă, menţionează el, facultatea asta
duhneşte a politică de la zece poşte. Dar care nu
miroase aşa, oare? Oricum, nu atît de mult, în afară de
şcolile muncitoreşti special destinate învăţămîntului
politic.

Zis şi făcut. Plecăm noi sărbătoreşte la Bucureşti,
dotaţi cu toate documentele cerute pentru înscriere,
Tase şi Romulus din  nord-est, eu şi Mache din centru-
est şi din sud-est. Mai bine mă sincronizez cu Mache. Îl
aştept în Gara de Nord şi într-o oră şi un sfert răsare şi
el în costumul cel nou, princiar. Al meu e poporan, dar
n-arată rău, din tergal. Servim o chiflă şi un suc, apoi,
per pedes apostolorum, ajungem pe Calea Victoriei, pe
Magheru şi, pe înnoptate, fiindcă n-avem altă soluţie, o
luăm pe 6 Martie şi poposim în Cişmigiu. Îl străbatem
în toate sensurile şi pentru aşezare/cazare, alegem o
bancă mai lăturalnică. Îmi aminteşte cu întîrzie de
momentul cînd a fost la Iveşti, a stat de vorbă cu Angi
care nu s-a arătat prea drăgăstoasă, s-a rupt ceva, vorba
ei , ochii care nu se văd se uită. Voi v-aţi văzu mai mult
şi se pare că mai bine, cu prietenie, insistă dumneaei, ai
grijă de apropierea aceasta înmiresmată şi
cinematografică. Îl las să glumească pe tema asta, îi
spun numai că Angi e o fată rarisimă şi că regret că s-a
înscris la farmacie. Fiindcă e foarte tîrziu, Mache,
obişnuit cu programul militar, aţipeşte în şezut,
protejîndu-şi astfel costumul. Eu nu pot să moţăi decît
întins pe ceva. După îndelungi chibzuiri, ajung la
concluzia că pot închide ochii numai protejat de tufele
alăturate. Scot ştergarul din geantă şi-l întind jos, sub
tufiş, geanta e  pernă, poziţia covrig. Pe la 5 dimineaţa,
mă deşteaptă un jet de apă al omului care se ocupă cu
stropitul aleilor. Mache e deja „la program”. După ce
mă scutur bine şi mă clătesc pe faţă cu apă rece de la
cişmea, mai facem cîteva ocolişuri pînă la ora 9, cînd ne
aşezăm la coadă, unde sînt Atase şi Romulus, la
secretariatul facultăţii. Cu seriozitate, depunem actele şi
sîntem sfătuiţi să aşteptăm acasă rezultatul. De bucurie,
ne cinstim cu cîte o gogoaşă şi cu cîte o un ţap de bere.

Peste cinci zile, primesc recomandată, o desfac cu
maximă atenţie şi copleşit de emoţie. Sînt invitat de
urgenţă la Facultate, ceva ciudat.

Romulus care are telefon mă anunţă prin poştaşul
Ţîru că şi ei sînt poftiţi la Bucureşti. Pe Mache nu-l pot
contacta.
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A doua zi, îl găsesc prin preajma Facultăţii, vesel
cum nu se mai poate. Absentează nordicii.

La ora 10, la secretariat, sîntem anunţaţi, ca şi cum
s-ar fi întîmplat ceva normal, că s-a desfiinţat
Facultatea de Jurnalism! Cu actele noastre restituite şi
cu o notificare putem să mergem pentru înscriere la ce
facultate dorim, că vom fi primiţi. Ne pierdem uzul
raţiunii. Umblăm buimăciţi, Mache mai puţin, eu mai
mult decît năuc.

Îi găsim pe amicii noştri la Universitate, Facultatea
de Filologie. Aici trebuia să venim de prima dată, se
oţărăşte mentorul Atase. Cînd secretariatul află despre
ce e vorba, ne oferă ce se mai găseşte: secţia rusă-
română. Ochii lui Atase se aprind şi se umezesc. Ca să
nu cadă, Romulus îl sprijină şi-i strecoară un ghiont.
Apoi, facem stînga împrejur împiedicaţi şi ne retragem
cu inima grea. Ce-i de făcut? Vorba marelui Lenin.
Atase ne informează iritat: e bine să ştim că mai întîi
aceasta fu vorba lui Nikolai Cernîşevski: cito delati!
Aşa bine documentaţi, o luăm care încotro. Nu concep
să ratez anul şi dintr-un afiş aflăm, eu şi Mache, că mai
sînt locuri la… Meteorologie. Mergem la adresa
indicată şi sîntem primiţi cu explicaţii ademenitoare.
Reiese că de aici putem ajunge, cu pasiune şi răbdare,
la centre europene de prognoză. Fiindcă, după cîte ne
dăm noi seama, nu mai există nici o altă şansă de
înscriere, luăm o decizie eroică, de moment, să ne
retragem fiecare pe la casa cui ne are. Şi să ţinem
legătura

*
Romulus Stroe s-a făcut fotbalist, joacă la o echipă

a unei Întreprinderi din Iaşi. Are ceva venituri din
pensia de sănătate a tatălui său şi din salariul de soră
medicală a mamei, din sport nu cîştigă decît
echipament, o masă pe zi, deplasări de ici pînă colo.
Mie îmi place de el că-i isteţ foc, de-aceea îi şi spunem
„grecul”, dar şi pentru că are nas subţire.

Despre Atase aflăm că e buchinist la biblioteca
micuţului Cămin cultural din Vudeşti, fără leafă, dar cu
idei multe. „Cît e ziulica de lungă citesc. Lectura e o
luptă, una victorioasă. De ce citim? Mulţi dintre noi, din
obligaţie, din curiozitate, din imitaţie, pentru a fi la
modă. Eu citesc cu plăcere şi cu convingerea că aduce
mare cîştig gîndului şi sufletului. Nu ascund că mă
animă şi voinţa de diferenţiere. Sînt convins de
dreptatea spuselor lui David Creangă din Pipirig: «Ş-
apoi, să fie cineva de tot bou, încă nu este bine. Din
cărţi culegi multă înţelepciune, şi, la dreptul vorbind, nu
eşti numai aşa, o vacă de muls pentru fiecare». Am
început să înţeleg că lectura nu e un scop, ci un mijloc

prin care îţi poţi intensifica viaţa intelectuală şi afectivă.
Tot vorba aceluiaşi David Creangă: «Eu, să nu fi ştiut a
ceti, demult aş fi înnebunit, cîte am avut pe capul meu».

Cît citim? În ciuda tuturor strădaniilor, puţin, foarte
puţin. S-o ajuns la concluzia că dacă, de pildă, citim cîte
o carte pe săptămînă timp de 60 de ani, adică o viaţă,
citim doar 3.120 de cărţi. Sînt ţări în care numai
producţia editorială a unui singur an e de zece ori mai
mare. Ce citim? Pînă să ajungem la o felie de literatură
bună înghiţim metri cubi de maculatură. Există mii de
manuale care ne învaţă ce să mîncăm, dar foarte puţine
care ne învaţă ce să citim, din ce ar trebui să se
compună un meniu intelectual sănătos. Pe aci sînt cărţi
puţine şi nu toate la înălţime. Să dau cîteva: Foma
Gordeev şi Viaţa lui Klim Samghin de Gorki, Hagi
Murad de Lev Tolstoi, Născuţi în furtună de  Nicolai
Ostrovski, Port Arthur de A. Stepanov. Biblia, în
fiecare zi pînă o învăţ pe de rost. Şi, în mod special,
Eusebiu Camilar, născut în Vudeşti: Cordun, Prăpădul
Slobodei, Turmele, Negura. Cînd citim? Aci depinde de
bioritmul nostru. Uneori simţi, oricîte eforturi ai face,
că eşti incapabil să-ţi apropii o pagină, alteori aceasta
pur şi simplu se lipeşte de tine. «Pace ţie, cititorule!»,
grăieşte Liturghia, să citim  doar în momentele de
maximă receptivitate. Cum citim? Puţin şi bun, nu
repede şi prost. Să ţi-l citez pe Flaubert: «Citeşte-l pe
Montaigne, citeşte-l încet şi tacticos! Însă nu citi cum
citesc copiii, ca să se amuze, nici ca ambiţioşii ce ţin să
se instruiască. Nu, citiţi ca să trăiţi! Faceţi sufletului
vostru o atmosferă intelectuală.» Acum să recunosc,
educaţia mea literară este precară şi confuză. Citesc cu
pasiune, fără a urma o anume învăţătură. Trebuie să
citesc rapid, abia prididesc «să înghit», necum să mai şi
«rumeg» cele citite.

Din înştiinţarea de la Mache. (Make Marxism Great
Again)

„M-am făcut din nou utemist, părinţii sînt
colectivişti, aşa că mă pot relansa în soţietate, curat ca
lacrima. Dar pînă una-alta am mai trecut prin nişte
hopuri. Ceva timp am fost complet dezorientat, neştiind
încotro s-o apuc, am tot rezemat balustrada unui podeţ
din faţa şcolii, seară de seară, cîţiva băieţi şi fete,
ascultînd şi lăsîndu-ne captivaţi de acordurile melodice
ale lui Gigi Nogea, acompaniat de chitara cam
dezacordată a unui învăţător chipos, singurul cadru
didactic titular din şcoală, de care erau îndrăgostite
toate suplinitoarele cu sau fără diplomă de maturitate.
Cît mă priveşte, sînt printre puţinii absolvenţi ai
examenului de maturitate din acest an, fapt pe care îl
simţeam plin de importanţă, care, în cele din urmă, s-a
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dovedit să nu fie aşa. Domnul profesor Haralambie,
care mă recomandase cu zel pentru Liceul militar, ajuns
acum şeful Inspectoratului raional de învăţămînt, cel în
care îmi pusesem toată speranţa, la nenumăratele mele
insistenţa, de milă, de silă, mi-a dat o repartiţie în satul
General Praporgescu.

Acum către sfîrşit de august, zi toridă, am plecat la
„post”, însoţit de bietul tata, a ţinut morţiş să-mi fie
alături. Rata ne-a lăsat în dreptul unei cărărui ce răzbate
un lan de porumb uscat înainte de vreme, din cauza
secetei, şi pănuşile ascuţite ca nişte săbii ne-au săgetat
mai bine de trei kilometri feţele şi braţele noastre
asudate. În sfîrşit, cînd s-a terminat lanul de porumb,
cărăruia s-a oprit în buza înaltă a unei gropi circulare,
de forma unui crater cu un diametru de aproximativ un
kilometru. Marginile acestui crater părea să fie, în
lumina halucinantă a soarelui de amiază, bortit în malul
lutos de nişte aglomerări de grote şi bordeie încropite de
mîntuială. Cîteva minute bune am tot stat şi privit
această privelişte, ameţiţi şi nedumeriţi, pînă să ne dăm
seama despre ce era vorba. Dacă acesta-i satul, a
constatat tata, cu o voce de om păgubos, aia de-acolo
din dreapta, tu o vezi? Mi-a arătat el spre o micuţă
clădire, ce semăna mai mult cu un canton de cale ferată,
trebuie să însemne ceva… Şi ne-am îndreptat într-
acolo. Pustiu. O fereastră cu geamul spart şi o singură
uşă strîmtă, betegită de vreme, cu un lacăt tip broască,
ce atîrna de nişte belciuge zdravene. Deasupra, o tăblie,
tot atît de scorojită precum uşa, vopsită în roşu, pe care
am citit, scris cu litere alb-murdar, tremurate: „Şcoala
generală nr.1, sat General Praporgescu”.

Ceva mai la vale, cam peste drum de „şcoală”, am
văzut o casă ce aducea cîtuşi de cît a aşezare
omenească. Probabil că fuseserăm văzuţi, că un bărbat,
numai în izmene, cu o burtă mare, pesemne stăpînul
casei, s-a sculat alene de pe prispă şi lipăind din
picioarele desculţe, s-a apropiat de poartă. Cu ochii
umflaţi de somn, tot mîngîindu-şi mîndreţea de burtă,
într-un tîrziu a  întrebat cu glas de om burzuluit:

– Ce e cu voi pe-aici, măi, românilor?
L-am lăsat pe tata să-i răspundă. Cît i-a vorbit tata,

omul n-a luat ochii de la mine, tot cîntărindu-mă,
măsurîndu-mă, ca şi cum eram de vînzare şi el era
interesat să mă cumpere. Cînd tata a tăcut, el şi-a abătut
ochii de la mine şi a zis fără noimă:

– Asta-i şcoala, are o singură odaie unde învaţă
puradeii… Tot aici trăieşte şi învăţătorul. Aici doarme,
mănîncă, se spală. Altundeva nu are unde…Satu-i
acesta ce-aţi văzut voi în buza gropii. Să tot fie vreo
sută şi ceva de familii. Lingurari. Acum sînt plecaţi.
Cum dă de bîzîie musca la geam, pînă toamna, cînd

vremea se strică, nu dau pe-aici. Învăţătorii care au fost,
le cărau puradeii la şcoală cu pătura făcută desagă. Mai
mult de două, trei luni, n-a rezistat nici unul. Mai ales
iarna… Eu sînt un fel de primar al lor. Primar fără
primărie... Da’ tu, românule, cîţi copii ai acasă? Şi dacă
îl ai numai pe acesta, de ce vrei să-l pedepseşti aici?!
Ştii că-n toiul nopţii, iarna, lupul rîcîie în uşa şcolii?
Mai gîndeşte-te, bre, românule, că doar eşti creştin!

Ruşinat, tata a tăcut mîlc şi am făcut cale întoarsă
prin lanul de porumb.

Acum vine şi partea bună. La Galaţi s-a înfiinţat
Institutul pedagogic la care cu drag vă poftesc şi pe
dumneavoastră. Am intrat al patrulea. Locurile nu s-au
completat, mai are loc o sesiune de admitere la 1
noiembrie. Avem bursă 330 de lei din care se reţin
costul mesei şi căminul, rămîn în mînă cu 60 de lei.
Dacă îmi vînd cartela şi mănînc pe blat, cu atîţia bani
mă pot socoti belfer. Niciodată nu m-am considerat mai
bogat ca acum. Din partea celor de acasă nu-i nici o
speranţă. Ei traversează o perioadă nefastă.

Ce să-ţi mai spun? În primele zile, mă înroşeam
pînă în vîrful pantofilor cînd vreuna dintre colege mă
aborda mai intim. Acum, în foarte scurt timp, am trei
prietene, Tatiana, Mihaela, Mariana, care au grijă de
ţinuta mea vestimentară, de hrana mea, că mi-am vîndut
cartela. Unde mă aflu eu, hop şi ele. La cursuri mă
flanchează strategic. M-au botezat Mike ca pe
protagonistul filmului american „Tinerii”, fiindcă
pretind ele că seamăn cu unul dintre actori de care toţi
sîntem cuceriţi. Fetele şi-au căpătat supranumele de
„Garda pretoriană a lui Mike”. Despre Mariana nu pot
spune decît că a început o poveste…

La revedere, amice! Fii tot timpul cu arma la ochi şi
cu arătătorul mîngîind curba fină a trăgaciului. 

Mache, Mike
PS. Ce zici de următoarea sesiune de admitere?”

*
Eu m-am aranjat altfel, mai complicat. Mama s-a

înarmat cu o scrisorică de la tovarăşul Lupaşcu, cu două
orătănii grijite, o roată de caşcaval, 5 litri de ţuică şi
împreună am pornit-o spre raion la Secţia de
învăţămînt. Eu am rămas afară, iar dînsa a pătruns în
interior unde a negociat mai bine de jumătate de oră cu
şeful secţiei, tovarăşul Hodorogea, care fiindcă are un
defect la picior, i se spune Şontorogea. I s-a promis de
Crăciun şi o pulpă de porc, din spate. Om m-am făcut:
suplinitor pe o catedră din bucăţi, istorie şi educaţie
fizică. Şi pentru completarea normei, merg în trei după-
amiezi la Călmăţui, maximum patru kilometri.
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La şcoală, didactici de toate vîrstele, două colege
absolvente de liceu anul acesta. Ne povestim secvenţe
de la şcolile noastre, la gazda uneia dintre ele. Virginica
are româna şi rusa în catedră, şi, nici vorbă, e frumoasă,
are tot ce trebuie pentru asta. Şi e şi isteaţă, cuminte şi
modestă. Cu ea mai schimb impresii literare. Cum să
nu-ţi cadă cu tronc o asemenea mîndreţe la vîrsta asta?
Dar cu multă discreţie prietenească. Petruţa e tot
frumoasă, mai durdulie şi chiar cu 2-3 cm mai înaltă
decît mine. Îmi dă voie să pun mîna, în secret, pe
formele ei pufoase. Cizmarul Zamfir Ghebosu mi-a
înălţat talpa pantofului şi tocul să ajung la înălţimea
Petruţei. Curiozitatea şi umorul o îndeamnă să-mi pună
întrebarea dacă la nasul meu măricel corespunde un
„organ” pe măsură. Îi răspund că pentru mai multă
siguranţă trebuie văzută corespondenţa „pe viu”. Dar
Petruţa, o ce sîni are!, nu-i deloc vulgară, aş putea spune
că de fapt are un fel de pudoare proprie. Bem vin slab
şi dansăm după muzică de pe un patefon vechi. Sora
mea Caterina e măritată cu Sterică, electricianul, şi are
un televizor Rubin, mi se pare că e singurul din Griviţa.
Ne primesc cu drag şi chiar ne oferă această minune a
tehnicii sovietice să o utilizăm cînd vrem noi fără
prezenţa lor. De altfel pe Sterică nici nu-l prea vedem, e
foarte ocupat cu aparatele de radio care tot timpul se cer
reparate, deoarece sînt prea vechi sau le repară el în aşa
fel ca să revină în curînd. Şi e ocupat cumnatul cu
degustatul ba a vinului, ba a tescovinei, ceea ce nu-l
împiedică să zăbovească la o bere-două, uneori chiar la
mai multe. 

La şcoală, suplinim cu drag, chiar îmi place istoria
că e plină de dragoste faţă de partid, de patrie şi de
trecutul şi prezentul Uniunii Sovietice. Dar la Educaţie
fizică plăcerea e dublă. Întîi, pentru că deocamdată
„lucrăm” afară, avem groapă cu nisip, un teren de volei,
o grenadă şi două greutăţi pe carele le aruncă fiecare cît
poate. În al doilea rînd, direcţiunea şcolii le-a cerut
băieţilor să vină în trening iar fetele în pantalonaşi albi,
scurţi, şi tricouri de care au ele. Elevele de-a şaptea cam
cochetează expunîndu-şi formele adolescentine. Cel
puţin Jenica şi Marina (seamănă cu Angi) sînt mai
răsărite şi domină terenul sportiv prin prezenţa lor
neobosită. N-au sutien şi sînii le saltă ca şi cum ar vrea
să zboare în libertate. Dar nu asta e important, ci
dăruirea lor pentru învăţătură.

De-aş avea o bicicletă, aş ajunge în jumătate de oră
la Călmăţui. Dar şi pe jos e bine, că îmi sporesc condiţia
fizică. Şi itinerariul e destul de plăcut… Albia largă a
islazului e mărginită la apus de coama viilor, iar spre
răsărit se întind dealurile grădinăritului, plantaţiei şi

bostănăriei. La capăt, în coasta Călmăţuiului, se întinde
iazul şi chiar deasupra e şcoala. Pare ceva mirific, dar o
mare contribuţie o are imaginaţia mea. Şcoala e fostul
conac clădit de familia lui Victor Ion Popa, născut în
Griviţa, unde stătea şi el aici cît e vara de lungă să scrie.
Se zice că toate scrierile lui la conacul acesta au luat
fiinţă, dar eu cred, sigur, că doar Take, Ianke şi Cadîr,
Velerim şi Veler Doamne, Sfîrlează cu fofează au fost
create aici. Conacul, acum învechit are o curte mare
împrejmuită, în fund era grădina cu pomi fructiferi şi
probabil grădina de zarzavat şi legume. Locuinţa din
faţă e şcoala, o clasă măticică, iar în continuare, pe
stînga, se leagă dependinţele, două cît de cît funcţionale
acum. În sala de clasă sînt patru rînduri de bănci, pentru
clasa întîi, clasa a doua, clasa a treia şi clasa a patra.
Lecţiile au loc în acelaşi timp cu fiecare clasă în parte.
Schimbul unu e doamna Dinescu în primele trei zile, eu
al doilea în celelalte trei, după-amiaza. De curăţenie se
îngrijeşte tot dumneaei împreună cu femeie din sat.
Doamna (se sperie, vrea să-i spin „tovarăşa”) ocupă şi
cele două atenanse, numai duminica se duce la Iveşti la
o rudă. Are vreo treizeci de ani, nu ştiu ce studii are,
spune că soţul ei a plecat la Bîrlad, apoi la Vaslui, apoi
nu se mai ştie pe unde a mai ajuns. E trupeşă, blondă cu
ochi albaştri şi binişor clădită. Cu toată diferenţa de
vîrstă, ne-am împrietenit, mă serveşte ba cu vişinată, ba
cu o plăcintuţă, ba cu fructe, iar o întîmplare recentă ne-
a apropiat mai mult, cînd o ploaie s-a transformat în
potop cu grindină, ruperi de noi şi de copaci. Seară fiind
şi nici vorbă să stea torenţiala, a trebuit să rămîn „la
conac”.

Nu mi-e de-ajuns. Aflu că la Iaşi sînt cursuri fără
frecvenţă la Filologie. Ce poveste seacă! Sînt cel mai
nevîrstnic între colegii „fefişti”, unii de-a dreptul tătici
sau mămici, nici un bunic, toţi cam de-o seamă cu
lectorii noştri. Primim programarea subiectelor la toate
obiectele şi a cursurilor scurte în trei etape, iarnă,
primăvară, vară, după care vor urma sesiunile de
examene şi colocvii. Am scris şi un comentariu despre
Hortensia Papadat-Bengescu (şi Proust), Tase mi-a spus
că bine am făcut, dar pentru publicat „nu merge”. Aşa
că am pus ochii pe Victor Ion Popa…

(Fragment din romanul în lucru, Marile cotituri)
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„Putea-va cântec să ne fie/ De nu vom înflori/ În
poezie...”

Mai multe volume de versuri aduc în atenţie
numele Constanţei Apetroaie – Ana lui Manole,
debut, 1996; Semne astrale, 1998; Spre Astralia,
2005; Dezleagă-mă, 2006; Izvor de cer, 2007;
Inanna, 2009; Armonii, 2013; Fir de înalt, 2019.
Autoarea (n. 1956) a urmat studii de informatică şi
jurnalistică (la Institutul European „Ştefan
Lupaşcu” din Iaşi), fiind o vreme, în anii ’90,
consilier editorial şi redactor la „Viaţa”, revistă de
nişă, precum şi colaborator asiduu la Radio Iaşi.
Este văduva universitarului ieşean Ion Apetroaie
(1937-1997), important exeget al lui V. Voiculescu
şi lector de limba şi literatura română la Montpellier
şi Sorbona (1972-1977). Poemele sale sunt în mare
majoritate în modalitate dialogală şi adorativă, cu o
idealitate absentă, intens evocată şi dramatizată. O
fantasmă însoţeşte mereu banalul cotidian, se
insinuează, se arată, vine, se duce, aşteaptă,
provoacă, oglindeşte, dăruieşte taine sporadice,
totul învăluit în misterul emoţional. Acţiune poetică
se încarcă cu asemenea mărturii, dintr-un paradis
memorial iremediabil închis, dăinuind în rămăşiţe şi
năluciri de-o clipă: „Nu spune nimănui/ că piere
vraja./ Or fi şi zeii invidioşi pe noi/ Şi vor fi vrut
prin fulgere de astre/ Să revenim ţărână,/ Din cer să
curgem ploi”. (Păstrează taina); „Ce tumult/ Se
ascundea/ În lacrima-regat./ Îţi întorc darul, azi, cu
împrumut./ El doar ne mai uneşte,/ El, care ne-a
îngemănat/ şi ne-a crescut”. (Dar) Nu lipseşte
limbajul orfic, comunicarea, peste umăr, cu misterul
şi nevăzutul: „Îmi amintesc de mine,/ Şi mereu/
priveam peste umăr.../ Sunt razele de peste umăr/
Ce scaldă infinitul,/ Trăiesc a lumii taină:
începutul” (Infinit peste umăr). 

Ar fi vorba de un „alt fel de a fi”, un „alt
fel de a iubi” şi a scrie poezie, despre o
„iubire sacră”, un „loc de hrană, nu de trufie”,
„popas de raze”, acolo unde totul se vede
altfel şi se cuprinde într-o „nouă eră de
zălogire” (sic!). O iubire în etern... De pildă,
ecoul unei voci fără înţeles se desluşeşte vag
în prăvălirea cascadelor, comuniune de
acvatic şi teluric: „Cântecul revărsării tale/
Nu e doar vuiet/ De uluire a văilor!.../
Cerurile şi Pământul/ Ţi-au prezis revărsarea/
Zărilor adăpate/ Cu apele-asunate în vis”
(Asemănare). Contează mai ales vehiculul
sau intermediarul acestor întâlniri şi
comunicări difuze cu posibilul, cu ascunsul,
cu vizionarul – visul, vuietul vântului,
„suspinul ploii”, trilul păsărilor în zbor,
grădina, mireasma florilor sau a fructelor,
lumânarea, candela, ruga... Poezia este aceea care
înlesneşte balansul între lumi disparate, univers
neutralizat în dramatismul său firesc, întâmplat în
stilistica realului nocturn, cel apelat insistent de
ireal: „Nopţile mele sunt/ Somn de dans.../ Şi
dansul în zbor se preface,/ Captivă mă trezesc şi
rămân/ Unui izvor râvnit,/ Necunoscut,/ De pace./
O flacără albă/ Tot creşte,/ Mistuieşte/ Vidul rămas
hotar,/ Între plâns,/ Blestem/ Şi îndemn!.../ Şi locul
mirelui/ Creşte-n mine-aşteptarea!/ Şi zările nu mă
mai încap./ Îl văd peste tot/ Fără să fie./ De-atâta
umblet/ Zborul meu s-a oprit./ ...Aşteptând
ursitoarele să vină!” (Ce-or fi spus ursitoarele?). Şi
tot poezia poate crea o zonă intermediară, de
revelaţie şi întâlnire, spaţiu în care semnificările
sunt abia sugerate, aluzive, diafane: „Că suntem
făcuţi/ Împreună/ Să aşteptăm puhoi de soroace./
De pace/ Să vină./ Taci, surâzi şi te joci./ Să fie
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glasul meu de suspin,/ Alchimie din cuvântul/ Şi
râsul tău plin?” (Împreună altfel). Poezia de acest
fel nu mai e o aplecare spre interioritate, incitare a
subconştientului, ci edenul unei convenţii
indistincte, al unei proiecţii care se agaţă de semne,
de probe, de încercări, spre a învinge pe cât cu
putinţă iluzoriul, nepătrunsul. 

În căutare de mijlocitori plauzibili, autoarea îşi
intitulează un volum Inanna, recurgând la o zeitate
feminină asiro-babiloniană, binară în conotaţie,
colindând cerul şi pământul, infinitul cosmic şi
viaţa terestră: ea ar stăpâni idealuri cu totul
antagonice, pe de o parte ca zeiţă a iubirii şi a
fertilităţii, pe de alta ca zeiţă a războiului şi a morţii;
răpusă în infern, e readusă la viaţă în mod miraculos
de puteri divine. Acest dar de a unifica lumi şi
dimensiuni contrare, de a le federaliza şi îngloba,
spre a putea pune în legătură materialul cu
imaterialul, existenţa cu inexistenţa, neundele cu
oriunde, face din sumeriana Inanna un simbol al
comuniunii şi transportului în absolut. De aici
invocarea suflului metafizic în stare să integralizeze
stările tranzitorii, fie şi cu riscul stilizării acestui
proces alchimic: „Nimeni nu poate lega/ Bărbatul
de rouă!/ ...Nici frunza cea nouă!/ ...Şi nici un alt
capăt/ De tine visat,/ Frumosul meu bărbat./ Nu te
va lega.../ Zeu înflăcărat,/ Ploaie şi văpaie,/ Noapte-
ncremenită,/ Fire risipită!.../ Numai eu cu dorul
meu/ Cu brâu-i de curcubeu/ Te-am legat de
Dumnezeu./ Te-am legat de Dumnezeu./ Te-am
legat de veşnicie,/ Florile să ţi le ştie.../ Te-am legat
şi dezlegat./ Ca liber să fii/ Să cânţi, să-ntârzii,/ Să
alergi, să zbori,/ Să uiţi c-ai să mori,/ Să vrei să-mi
rămâi/ Ciocârlie-n tril.../ Să-mi trimiţi în gând/
Razele-ţi dansând!...” (Inanna). 

„Din adâncul singurătăţii/ Strigătul,/ Sublimul
renaşte-n/ Fântâna lacrimii”

Aspiraţia la altă condiţie, a înţelegerii jocului
dintre prezenţă şi absenţă, dintre evidenţă şi utopie,
domină această modalitate temerară de a construi
un idiom inefabil pe o lungime de undă himerică,
împinsă în mitic şi fabulos, acolo unde sacralul are
gust şi culoare: „Suntem pribegii alchimiste!/
Aurul/ Nu mai străluceşte în trup:/ Are gust sacru..”
(Alchimie); „Să mă simţi alb foc,/ Aripi ca limbi
orbitoare./ Spre cer invocând,/ În loc de blestem,/
Rugă în gând!/ Braţele tale/ Să închidă cercul…”

(M-aş ascunde icoană); „Ofrandă ţie îţi aduc/
Drumul de foc pe care-l urc./ Când vin din alte
lumi/ Şi altfel căile străbat!/ Chiar şi ciulinii par
înfrânţi/ Şi ruşinaţi,/ Că-n măreţie lumea ta prefac/
Şi-al lor suspin,/ În cântec/ Şi-n înalt..”. (Eu sunt
tu); „Atâta alb/ izbucneşte în muguri/ Şi-atâta
lumină/ Mereu îngropată/ Într-un bob de
sămânţă!.../ Ce linişte./ A coborât Dumnezeu în
cetate!/ Pe timp de noapte.../ Doar lumina e trează,/
Retrasă!/ N-a obosit!/ Ea veşnică,/ Pentru că atâta
ne-a iubit!” (Ce linişte!). Tonul de litanie se
preschimbă lent într-o retorică incantatorie, generat
ca de o vestală care întreţine focul sacru şi îşi
oficiază neobosit ruga, în cadenţă ceremonioasă,
făcând pavăză din singurătate şi asceză. Lumea
poetică se întocmeşte din privirea îndreptată în sus,
spre infinitul speranţei, unde ruga devine strigăt
disperat: „Strigăt fără ecou/ Al vieţii mele durute..”.
(Cuvinte statui); „Ai dor de dor când poţi iubi!/ Eşti
vis şi zbor, nu călător!/ Îţi cer să străluceşti pentru
vecie./ Tu, zeu făcut să poţi iubi.../ Tu porţi în tine-
o galaxie./ N-ai timp, n-ai dreptul de-a muri!/
Întinde-ţi aripile-n soare,/ Tu, vultur falnic de
noroc,/ A lumii mele sărbătoare.../ Fii treaz la vreme
de soroc…” (Vultur de noroc). Expansiunea eului
poetic, dornic de cuceriri martirice îşi ia aliat
diafanul: „Mi-e vârsta/ De-o măsură/ Cu
veacurile.../ Calcaroasa-mi cochilie/ Nu mă mai
ţine.../ Un fir de nisip/ M-a rănit!/ Iar tâmplele/ Îmi
sună seminţele/ Pulberei de stele.../ Din rana
timpului/ Zbor alb/ M-a ţesut!” (Curaj). Multe
secvenţe tulburătoare din această carte Inanna,
motivată de sugestii crispate şi imboldul unei altfel
de comunicări, ne dezvăluie o poetă încercată de
strategii enigmatice, dornică să exploreze o
ezoterică delicată, emisă pe fundal tragic.

„În cerul meu de rouă/ E visu-mi oglindit..”.
Cu Fir de înalt, volumul său recent, nota mistică

devine mai pregnantă, laolaltă cu sentimentul
dureros al zădărniciei şi neputinţei de a depăşi
limite acerbe. E de urmărit o admirabilă aventură
care îşi caută neobosit relaţionări în absolut,
confirmări şi ecleraje explicite, fără emfaze şi
retorici false: „Părinte Ceresc, îţi mulţumesc,/
Pentru tot ce-ai crezut vrednic de mine!/ Primesc!/
Mi-ai dat/ Lacrima în iubire/ Şi în tăcerea ei,/
Înflorit, cuvântul;/ Lumina s-o văd şi în noapte/
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Pentru ca toate,/ Să-mi înalţe gândul” (Psalm).
Spune într-un loc: „Cer de flacără/ Cu sânge/ Varsă
pasărea când plânge.../ Sunt acolo, sunt aici/ Sunt în
taina ce-ai ales...” (Cer de flacără); iar în altă parte
asprul travaliu estetic este susţinut cu tremur şi
disperare: „Nu mă lăsa, Părinte,/ Să-mi mai găsesc
vreo vină./ Din pietrele-n mine aruncate/ Fă-mă
stâncă iubirii...” (Strigăt). De remarcat cifrul glacial
şi rigoarea verbului, strunit ca intensitate candidă:
„Iubire, iarăşi, îţi scriu…/ Mă tem să nu se facă
târziu./ Îţi scriu în zorii ăstei dimineţi,/ C-un dor de-
un infinit de vieţi./ Îţi scriu ca unei eterne Lumini,/
Tu sfinţeşti trecerea mea şi-o alini./ Iubire, cuib de
ceruri –/ Cuvânt Tu sete îmi eşti de ce-i sfânt:/
Steaua mea de cer şi pământ” (Îţi scriu). Reveria se
lasă învinsă de amintire, într-un elan halucinator,
recuperare de latenţe memoriale ce nu se lasă
pierdute: „Cu sfântă lacrimă mă scrii,/ Din sfântă
lume-n care vii…!/ Aduci şi cer, îmi eşti şi stea,/ Ca
lumea să sfinţim prin ea./ Un cântec sfânt îmi creşte
visul/ Şi-i sărbătoare necuprinsul/ Sunt pasăre şi
infinit/ Şi cânt al nostru cânt iubit” (Botez). 

O zonă de puritate se aşterne în tot acest efort de
spiritualizare funestă, temperând exaltarea
meditaţiei fataliste. Remarcabilă în poemele
Constanţei Apetroaie rămâne consecvenţa de
atitudine, care – cu elemente simple, fireşti – dă
peste cap orice urmă de adeziv frivol: „Mai daţi-mi
alb,/ Mereu mi se sfârşeşte…!/ Mai daţi-mi alb/ Să
mă strecor prin vise/ Şi dor de alb să pun/
Cuvintelor nescrise…!/ Mi-e dor de flori/ Şi cântul
lor,/ De starea lor/ Ce-am fost cândva./ Mai daţi-mi
alb de ghiocei/ Lacrimi să-mi port cu ei!” (Mai daţi-
mi alb). Sub aparenţa unei caligrafii de madrigal, se
aşterne o ţesătură spectrală fluidă, purtând amprenta
nestăpânită a neantului: „Aşa să-mi fie mie, de
lumină, viaţa/ Precum aş vrea de cântec să îţi fie…!/
Să-ţi fie zborul, tot, o Poezie/ Şi soarele să-l sorbi,
în cupă, dimineaţa…!/ Din ceruri, o lumină curge
zare,/ Şi sărbătoare peste tot îmi laşi.../ Prin ea se
plimbă liberii mei paşi/ Şi redevin înmiresmată
stare./ Un cosmic cântec ai lăsat anume,/ Să-mi
tulbure-nserarea de mister./ Un tainic dor, sfielnic,
mă răsfaţă,/ Dând fericirii iarăşi nume” (Cântec de
cer). Confesiunea dolorică, nefardată, preferă
ecranul sideral, unde melancolia incantatorie poate
relata în voie meleagul paradisiac: „Plâng!…

Lacrimile se rostogolesc/ Fără stavilă… Nu le
chem, nu le-alung…/ N-am forţă nici pentru una,/
Nu ştiu cine plânge./ Copilul cel cu Rai,/ Sau
Femeia cu Luna în braţe,/ Frumuseţe risipită –/
Mamă, ce-am ţinut strigătul treaz,/ Asurzind
divinitatea/ De teamă să nu-şi închidă ochii.../ De-
atâta plâns/ Lacrimile au înflorit/ Ram de lumină.../
Şi lumina curge/ Ochii îngerilor!” (Femeia cu Luna
în braţe). Dorul de întrunire în „pocalul” poeziei
este suportul unui regim de serenitate duioasă şi
evlavie, cultivând magia fuziunii sfinte a materiilor
preţioase ale iubirii „M-aduse-n taina ta preasfânta
poezie./ Oglinda care eşti: vadul-cuvânt…!/ M-
aduse-n pocalul limbii noastre / Drumul de lacrimi
pe-obrazul ţării, sfânt…!/ Cuvintele-ţi, drapele
pentru mine,/ Sunt lacrimă de frumuseţi, din stea./
Sunt lacrima prin care plâng prin tine/ Toţi
răstigniţii dorului de ea” (Pocalul limbii noastre). 

Fluxul liric divulgă o sensibilitate stabilă,
însetată să afle acel mediu unificator miraculos,
puntea dintre vii şi dispăruţi. Liniştea, amurgul,
reveria, ecourile agonice ale cuvintelor sunt
elementele favorizante marii ficţiuni conective, atât
de invocate şi atât de aşteptate: „O clipă, zbor de-
am fi cu toţii,/ Noi am putea vedea, de-aproape,/
Cum cântă-n cerul slavei lor,/ Cu îngerii, poeţii./
Veniţi cu toţi, prieteni!/ E calea către voi./ E calea
spre iubire,/ De dincolo de ploi” (La nuntă de
cuvinte); „Mi-ar fi de taină, serafică-nserarea/ Dacă
mi-ai spune un Cuvânt…!/ Tăcerile din noi, rouă de
gând, ne-adună/ Şi dor de aripă,/ Ne-a-nălţat/
Visarea!/ Mă simt de legea lumii vinovată/ Că
îndrăznesc/ Ce nu e de-ndrăznit;/ Că inima/
Silabelor deochi le face/ Străbate munţi şi ceruru de
granit.../ Un dor care nu ţine de Pământ/ Ci-n
rădăcinile Cerului/ De cânt!” (Înserare). 

Poeta şi-a găsit un registru al ei, „poemul
mister”, reperul luptei cu destinul, şi înaintează
perseverent pe unda lui existenţială.

„Omul care, urcând trepte spre izvor,/
Reînnoieşte lumea...”

Într-o notă postmodernă, amestec de confesiune
liberă, eseu, notaţie impresionistă, cugetare
ocazională şi consemnare de reverii extreme, îşi
compune creaţia lirică Ana Bondar (n. 6 febr. 1947,
Borca, jud. Neamţ), câteva decenii la rând
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profesoară de biologie la Liceul „M. Sadoveanu”
din aşezarea natală de sub Ceahlău. Din 1976,
realiza la Şcoala din Mădei colecţia preţioasă a unui
muzeu etnografic al Văii Bistriţei, între Dorna şi
Poiana Teiului, cu câteva mii de piese. A făcut şi
puţină gazetărie, a debutat în volum cu Vânare de
vânt, eseuri (2009), urmat mai nou de Pelerini
(2018) şi Solomonarul (Crigarux, 2019), cărţi lirice
dominate de reflexii lucide pe seama stării de
cumpănă a lumii de azi, ezitând derutată între bine
şi rău. între adevăr şi minciună. A avut prilejul să
călătorească mult şi să vadă multe, în varii colţuri
ale planetei, însemnările sale fiind constant atinse
de o discretă undă afectivă, ce vine să stingă marca
zădărniciei – vocea de fond a fiecărei pagini.
Călătorul de azi nu mai e un turist în căutare de
tihnă şi dulce ataraxie, ci duce cu el povara unei
societăţi aflate în derivă, cu privelişti bântuite de
frisoane apocaliptice şi presimţirea dezastrului, pe
fundalul de contrast cu civilizaţiile apuse: „De la
viaţa, locurile/ Şi obiceiurile lor/ Au plecat./ Au
plecat să caute./ Să caute liniştea minţii./ Să caute
înălţarea sufletului./ Să caute uitarea gândurilor./ Să
se caute pe sine/ Sau, pur şi simplu/ Să încerce să
urce o treaptă spre cer,/ Experimentând nulizarea./
Căci plecând din ce-a fost/ Călătorul se transformă
în zero./ Sau chiar în zero barat./ Iar golul din zero
se umple./ Cu renunţări se umple./ Cu răbdare se
umple./ Cu frumuseţe se umple./ Până devine o
sferă/ Plină cu dragoste, cu iertare,/ Cu minunăţii
divine/ Şi frumuseţi umane./ O sferă ce creşte/ Şi
devine stea” (Pelerinii). Altfel spus, pelerinul nu are
decât să remarce cum se năruie identităţile, să asiste
la victoria metisajului şi la desfigurarea frumuseţii
universale, pradă spasmelor teroriste. 

„O nevroză nu e fecundă – spunea Emil Cioran
– decât dacă învăluie în cuprinsul ei sănătatea
cosmică. Pentru a avea ce măcina. În somnul
universului, spiritul şi corelatul lui, viermele, sunt
singurii agenţi dinamici…” (v. Razne). Văzută de o
munteancă din Carpaţii Moldovei, viaţa lumii stă
sub semnul fricii de cel rău, „viermele” tenace, şi al
panicii distructive, care adesea animă absurdul.
Totul e păzit cu arma, atmosfera din preajma
monumentelor e tensionată, ca de război, şi moartea
pândeşte la tot pasul, ca o negaţie supremă: „În
prima zi percepi/ Doar automatul./ Este mare,
negru, metalic/ Şi inspiră teamă./ În ziua a doua/

Arma devine obiect de securitate./ Nu pluteşte în
aer./ Este fixată pe o centură/ Pe care o vezi abia/ În
ziua a treia./ În următoarele două zile/ Percepi
uniforma de culoarea nisipului/ Ce îmbracă un om/
Care abia din ziua a cincea/ Începe să capete chip./
Faţa îi e arsă de soare/ Şi brăzdată de vânt;/ În
următoarea zi,/ Vă priviţi în ochi/ Şi constaţi că sunt
de oţel./ În ziua a opta/ Observi că ştie să
zâmbească./ În următoarea zi/ Vă salutaţi/ Şi beţi
împreună un ceai./ Iar în ziua a zecea/ Vă despărţiţi
cu o strângere de mână./ Automatul a devenit un
accesoriu/ Al unui om/ Care trebuie să ştie să-l
folosească/ Dacă vrea ca el şi alţii/ Să fie lăsaţi să
trăiască” (Zonă de conflict). 

„Vorbesc parcă o altă limbă,/ Constaţi că eşti în
afara lumii/ Şi pleci”

Neliniştile mondialiste domină noul Babel în
care pelerinii rătăcesc spre a contempla nimicnicia
şi deşertul care ameninţă semnele civilizaţiei.
Miturile se golesc de sensuri, iar poezia însăşi pare
un strigăt sugrumat de praful nemilos al pustiului:
„Paralel cu autostrada spre canalul Suez, răsar stâlpi
de înaltă tensiune din nisipul deşertului/ din care pot
răsări şi Fraţii Musulmani.../ Nisip şi munţi de
granit./ Munţi fără nume./ Nefiind nimeni care să le
dea un nume./ Au rămas aşa,/ Nişte munţi fără
nume/ Înconjuraţi de nisipuri fără nume./ Din loc în
loc,/ Apar lacuri de sare/ Şi zăpezi de sare/ Rămase
şi ele fără nume./ Cum oare or exista aşa,/ Neştiute
de nimeni,/ Necălcate de nimeni,/ Nechemate de
nimeni pe nume?/ Hei, tu, deşert de nisip, de granit
şi de sare,/ Cum îndrăzneşti să exişti/ Fără nume/ Să
stai neştiut de hartă/ Între cer, infinit/ Şi marea cea
mare?” (Deşert antropizat). Tot umblând prin lume,
autoarea şi-a format o idee despre mersul vieţii pe
pământ. Poezia? O revoltă rece străbate ca un frison
stihurile, înşiruite într-o slobozire de panică adâncă,
având prilej să aducă vorba şi de titlul unei cărţi de
Ovidiu Hurduzeu care a făcut epocă: „Superputere/
Supereconomie/ Superbogăţie/ Stau ascunse pe
undeva/ După ziduri groase şi lungi/ Precum Marele
Zid Chinezesc./ Manipulare./ Economie de
subzistenţă –/ Sărăcie./ Cuvinte ce nici nu acceptă/
Majuscule,/ Definind masele amorfe/ Ale sclavilor
moderni,/ Fericiţi/ În fabrici şi uzine/ Că muncesc/
Zi şi noapte/ Construind/ Capitalismul comunisto-
socialist/ Multilateral dezvoltat/ De azi şi de mâine,/
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Învăţaţi din faşă/ Că viaţa e muncă.../ Legea lui
Malthus/ Se aplică doar lor,/ Când actorii mânuitori/
Vor undeva un război,/ Orice fel de război/
Economico-alimentar –/ Religios-rasial –/
Meteorologico-climateric/ Sau chiar cu oameni/
Duşi în locuri despre care/ N-aveau habar/ Şi peste
care se-abate/ Aşa, din senin/ O furtună-n deşert./
Regia şi scenariul/ Rămân anonime./ Anonimi sunt
şi actorii-mânuitori./ Doar păpuşile-oameni,/ Pe
scena lumii/ Trăiesc şi visează/ Şi, uneori, mor/
Mutându-şi existenţa/ Undeva, într-o stea/ Cu
paradisuri, înălţimi, nirvane,/ Sau cu Hadesuri dure
şi înfricoşătoare” (Polarizare).

Absolut surprinzătoare francheţea cu care
autoarea spune ceea ce vede în peregrinări.
Versurile sale au vocaţie de manifest publicistic,
sunt aride, abrupte, aspre, dar cu incitaţii polemice
uşor caustice, cu referire la maladiile noului
mileniu. Asta spre deosebire de autismul endemic al
poetului român, care îşi vede liniştit de temele lui
consacrate, fără să-l intereseze prea mult ce e pe-
afară. Nu lipseşte unda nostalgică, susţinută cu
vervă incriminatoare, pentru o vreme în care istoria
recentă începe să fie citită altfel: „Au vrut să
cucerească o ţară –/ I-au ucis conducătorul./ Ţara a
rămas în picioare./ I-au dărâmat fabricile/ Şi
uzinele,/ Au vândut ogoarele –/ Ţara s-a aplecat pe
picioare./ Au împrăştiat copii/ În alte zări şi hotare,/
Le-au distrus şcolile şi spitalele –/ Ţara s-a clătinat
picioare./ Le-au adus predicatori/ De alte religii, zei
noi/ Le-au otrăvit hrana,/ Fântânile, aerul/ Şi
minţile/ Cu violenţă, pornografie/ Şi ură –/ Ţara s-a
îndoit,/ Dar a rămas în picioare./ Pe ruinele
fumegânde,/ Ei dormeau şi râdeau,/ Dansau şi
cântau./ Sufletul liber din ei,/ Sufletul curat/ Nu are
cum să fie atins/ Întinat şi învins./ Pe ultima redută/
A sufletului divin,/ Credinţa/ Ce-i ţine laolaltă.../
Convertindu-i./ Iar ţara s-a ridicat în picioare!”
(Ultima redută).

Scrisă altfel, direct, pe nerăsuflate, din nelinişte
şi tresăriri de indignare, poezia devine document de
conştiinţă în spectacolul vanităţii universale. Ana
Bondar mai crede că după orice călătorie este
necesară o curăţire, o purificare generală a
sufletului, scos din „sarea” sau zdroaba relelor,
sedimentată în atâtea împrejurări. Gândul bun
limpezeşte memoria, face ordine în fişierele
încercărilor ei: „Sufletul l-am spălat/ Cu apa uitării/

Sufletul l-am spălat./ Dar mintea,/ Mintea şi-a adus
aminte./ Cu apa răbdării,/ Sufletul l-am spălat/ Dar
mintea,/ Mintea a stat şi a judecat./ Cu marea de
lacrimi/ A neputinţei/ Sufletul l-am spălat/ Iar el,
sufletul,/ Aşa sărat, s-a scuturat./ Mâini imaginare/
Trăgeau din minte/ Impurităţile adunate,/ O zgură
de oţel./ În apa credinţei/ Scufundatu-l-am iar/ Şi-
aşa/ Am scăpat/ De-o imensă povară” (Curăţenia).
E convinsă că blazarea rămâne marea culpă a
spiritului public, care preferă opţiunea tăcerii: „Stai,
zise viaţa,/ Stai şi admiră/ Sămânţa de ieri/ În ziua
de mâine./ Admiră zborul/ Tăcut şi-mplinit/ Al zilei
care a asfinţit./ Stai, zise viaţa,/ Ascultă şi taci./
Ascultă timpul/ Cum trece cu paşi/ Îngheţaţi-
furişaţi./Să nu-l audă/ Nici soarta de-apoi./ Taci şi
ascultă/ Cum timpul/ Încet şi sigur/ Merge atunci,
înapoi” (Stai). 

Şi uite-aşa descoperim o autoare de mare
sinceritate, punând-şi cugetul şi simţirea în folosul
revelării feţei adevărate a lumii în delirantă
schimbare, unde ne ducem traiul. 
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Nu de mult timp, la Editura Junimea a
apărut un nou volum de povestiri semnate de
Nicolae Spătaru, intitulat Omul izgonit de
ceasuri, autorul fiind scriitor român născut în
nordul Bucovinei, stabilit în Chişinău, trăitor
spiritual pe tot spaţiul spiritual delimitat de
limba română. După cum spuneam şi altă dată,
cel cunoscut mai cu seamă ca poet reuşeşte să
surprindă, la modul superlativ, cu un discurs
narativ de forţă, plin de originalitate, implicit
de prospeţime tematică. Personajele sale
configurează o lume în care spaţiul matricial al
satului (Sinihău) se revarsă într-o modernitate
urbană complementară, prin tineri intelectuali,
oameni de afaceri, studenţi, funcţionari,
oameni simpli. Dar nu profilul personajului
face povestirea, cît un amănunt, o situaţie
uneori insesizabilă, care generează o temă
neaşteptată. Relaţia de complementaritate
amestecă, în chip creator, sat şi oraş,

mentalităţi şi interese; după regulile prozei scurte,
finalurile sunt pe măsură, generînd un nou orizont
(posibil) de aşteptare.

Într-o posibilă textură realistă, povestirile lui
Nicolae Spătaru evadează, frecvent, în lumi
adiacente, delimitate de elementele ale straniului,
oniricului, absurdului. Într-un peisaj literar tot mai
populat, un scriitor care vrea să fie remarcat îşi
delimitează, consecvent, drumul. Format pe baza
unor lecturi de bună calitate, cunoscător avizat al
unor spaţii în care (mai) fiinţează taine, mituri,
eresuri, practici oculte, interese ezoterice, alături de
care se articulează noi ideologii, practici existenţiale,
interese moderniste dublate de un fin umor decantat
peste tot, scriitorul dovedeşte forme aparte de
imaginaţie, unele fixate pe orizonturi deja stoarse de
sevă; că, uneori, sunt trimiteri conştiente spre mari
clasici, acest fapt nu face altceva decît să ridice

valoarea unor texte de bună calitate.
Reluînd ceva spus în altă ocazie, e bine de punctat

(iarăşi) felul în care povestirile sale ridică detaliul,
amănuntul, lucrul aparent mărunt la nivel de
preocupare narativă majoră, avînd puterea de a
schimba destine şi preocupări anodine.

Astfel, în povestirea Cimitirul „Descoperă
nemurirea”, vedem cum se aplică această schemă, pe
seama căreia se dezvoltă apoi o adevărată poetică
narativă: „Pare incredibil, dar sunt cazuri în viaţa
omului cînd intervin diferite evenimente şi el nu-şi dă
seama imediat de importanţa lor. Unii le înţeleg mai
devreme, alţii mai tîrziu. Dar sunt şi cazuri triste, cînd
individul moare fără să mai conştientizeze valoarea
lor adevărată. Şi acest lucru, credeţi-mă, este nespus
de regretabil.” Poziţionarea unui narator aparent
atoate-ştiutor permite povestirii să acumuleze cît mai
mult, relatînd cu pasiunea tot ceea ce putea fi spus.
Varietatea de tipuri devine declanşatoare de story,
deoarece existenţa fiecăruia devine interesantă pentru
celălalt, într-un provocator proces de alteritate
asumată. Iar acest proces se derulează în măsura în
care naratorul adoptă o formă de ambiguitate a
cunoaşterii din care nu se pot selecta ierarhizări.
Totul este mai mult sau mai puţin important, dar cine
decide aşa ceva, într-o lume guvernată de relativism,
pare a clama o voce din off. În această ambiguitate
descriptivă se desfăşoară toată povestirea ce îl are în
centru pe Tudose Friptu, cel care a fost „de cînd s-a
născut şi pînă cînd a devenit şef al echipei de paznici,
un individ mărunţel, insignifiant.” Naratorul se
dovedeşte a fi însă un maestru al formulărilor
necategorice: tatăl personajului a fost un erou, pe
frontul oriental al construirii magistralei Baikal-
Amur; e drept, îşi nuanţează povestitorul, eroismul a
fost ceva mai mult decît s-ar crede:„...zeci de
comsomolişti...s-au culcat în două linii perfect
paralele pe traverse şi, în felul acesta, primul tren a
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reuşit să ajungă la timpul stabilit în staţia Novîi
LeninskII.” Soţia acestuia, mama personajului, e cea
care dozează ambiguităţile: „Familia ei a dat un Erou
al Uniunii Sovietice. [...] cum a putut Vladimir al ei
s-o înşele cu o locomotivă?” De aici şi interpretarea
traseului urmat de copilul născut după moartea
eroului-tată: cu rezultate promiţătoare la şcoală, cu
promisiuni neonorate de a deveni un fizician, cu un
accident ce ţine de o anume lentoare existenţială
soldată cu căderea din pom, la propriu, chiar în cap;
de aici, celelalte date ce îl transformă într-un anti-
erou în toată regula, sortit unei vieţi vegetative
exemplare; şi toate acestea pînă cînd soarta îl
transformă în paznic, apoi în şef al cimitirului cu
nume atît de motivat. Marele merit al textului
porneşte de la minuţiozitatea, plăcerea, jocul estetic
prin care fapte periferice sunt smulse din cotidian,
trecute într-un registru larg de interes, ce reuneşte
elemente ce ţin de naturalism, fantastic temperat,
absurd, umor. În alt cod, al descifrării unor relaţii
„colegiale”, se desfăşoară povestirea Dans albastru.
Plecînd de la date care nu sînt „clişee”, spune
naratorul, e greu de înţeles dispariţia unui prieten/
coleg apropiat: „Noi doi am fost ca doi fraţi. Pentru
că şi eu, şi Vlad am fost copii singuri la părinţi şi
concepuţi tîrziu. Foarte tîrziu. Şi poate că lipsa
fraţilor naturali şi indiferenţa părinţilor noştri,
preocupaţi mai mult de bolile şi problemele lor, ne-au
apropiat atît de mult”. De aici, peste ani, firul
întîmplării o ia razna, pînă dincolo de înţelegerea
personajului principal, intelectual mărunt,
„scriitoraş”, cum avea să fie apostrofat, chiar de
prietenul de demult, ajuns om de afaceri, cu alt ritm
de viaţă, cu alt regim de înţelegere a timpului, cu
norme morale noi sau, mai degrabă, inexistente, spre
totala uimire a celui care, astfel, poate fi, în felul său,
deturnat de pe un anume traseu de viaţă: „– Stai aici,
scriitoraşule. O aştepţi pe Simona. Fără Simona nu
pleci nicăieri nu pleci nicăieri. Mîncaţi. Beţi. Faceţi
ce doriţi. Totu-i plătit...”. O altă formă de relevare a
abjecţiei umane descoperim în Jurnalul cu file albe,
o piesă mai veche revizuită. Problematica
intelectualul tînăr (a cărui imagine e văzută în felurite
ipostaze) ţine de o disponibilitate narativă evidentă în
proza lui Nicolae Spătaru). De această dată, este
vorba de doi tineri plecaţi din lumea satului, tentaţi de
o posibila evoluţie intelectuală, prin studii
universitare. Sunt specifice discuţii de vîrstă, cu
interese comune de studii: însă lucrurile scapă de sub

control, intervenind schimbări ce intră în acea sferă
de fantastic controlat întîlnit în mai multe dintre
povestirile lui Spătaru. Dominant, malefic, sinuos,
imprevizibil, decanul facultăţii (titular al cursului de
folcloristică!), investit inclusiv cu puteri
supranaturale (un fel de supralicitare a regimului de
teroare instituit de acesta în rîndul cursanţilor);
neavînd suficientă rezistenţă fizică şi psihică, unul
dintre prieteni, Dan, va muri. Mai mult de atît însă,
răul proliferează, prietenul supravieţuitor şi chiar
mama celui dispărut fiind prinşi în mrejele
atotputernicului personaj. E o întreagă analiză aici a
strecurării prin viaţă, sortită, frecvent, unui pact cu
diavolul. Nu întîmplător, jurnalul prietenului mort îşi
pierde tot textul, rămînînd cu pagini albe. Apusul
unui biciclete compensează uşoara înclinaţie spre
fantastic cu mult comentariu decorat cu mostre
specifice de umor subţire, ca şi în Ce tip mişto am
fost..., text în care creşte forma de autoironie
sarcastică: „Cine eşti dumneata? Cine te crezi? Cine
sau ce ţi-a dat voie să mergi cu mîinile la spate? Chiar
aşa m-am întrebat. Tranşant. Direct. Eu nu umblu cu
jumătăţi de măsură. Cînd e vorba de persoana mea,
nu mă menajez de loc”. O „scurgere de timp”, o
„boală a timpului” determină conţinutul povestirii ce
dă şi titlul volumului, Omul izgonit de ceasuri. E
textul cel mai rotunjit narativ, aici găsindu-se şi
elemente de descripţie/ comentariu într-un foarte bine
elaborat registru realist, alături de cunoscutele, deja,
mărci ale unui fantastic imediat, decantate în pulsiuni
de ironie, umor, sarcasm existenţial. De aici se poate
desprinde o trăsătură definitorie a prozei scrise de
Nicolae Spătaru, aceea a zugrăvirii defazajului
existenţial, a timpului „cu mai multe viteze”, trăit de
personaje din medii diferite, în forme diferite şi cu
urmări diferite. Meritul povestitorului este
incontestabil şi, la fel de important, posibilitatea de a
se raportării asumate şi original la mari modele estice
(Gogol, Bulgakov, Ilf şi Petrov), la mari scriitori
vest-europeni şi la marii clasici ai povestirii
româneşti. Cu acest nou volum de povestiri, în care
disponibilitate pentru a nara este exemplară, autorul
îşi arată deschiderea posibilă spre roman, piesa care
va valida forţa stilistică şi deschiderea spre universuri
ficţionale de anvergură, pe care, un scriitor realmente
înzestrat, va şti să le gestioneze pe măsura valorii
sale.
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Vocea lui Robert Şerban cunoaşte, în poezie, o
serie de transformări remarcabile ce vădesc evoluţia
conştiinţei vocaţiei literaturii. Strategiile stilistice pe
care le întrebuinţează în stadiile sale de progresie
poetică frapează prin diversitate, iar vasta colecţie de
volume de poezie pe care o semnează face dovada
avatarurilor pe care poemele sale şi le asumă spre a a
sabota incomunicabilul. Cartea de debut, Fireşte că
exagerez (Excelsior, Timişoara, 1994), afişează mai
degrabă o îndrăzneală ludică, orientată spre jocuri de
cuvinte şi ritmuri melodice care supralicitează
imixtiunile cerebralităţii făţişe. Odyssex (Marineasa,
Timişoara, 1996), Timişoara în trei prieteni (Brumar,
Timişoara, 2003), Cinema la mine-acasă (Cartea
Românească, Bucureşti, 2006), O căruţă încărcată cu
nimic (Brumar, Timişoara, 2008), Moartea
parafină (Cartea Româ-nească, Bucureşti, 2010) sau
Puţin sub linie (Cartea Românească, Bucureşti, 2015)
ne apar ca paşi tranzitorii de la tăişul lucios al
lucidităţii către o poezie cu pronunţate reflexe
intimiste. Tehnici expresive ajung să se revendice de la
intensitatea versurilor de scurtă respiraţie, valorificând
un tip de tensiune afectivă vehiculată prin naturaleţea
verbului. 

Recentul volum al lui Robert Şerban, Tehnici de
camuflaj (Tracus Arte, Bucureşti, 2018) plonjează într-
o seducătoare apologie a simplităţii intimiste şi
cadenţează într-o manieră soft micile întâmplări cu
alură prozaică. Sclipirile melancolice, izbucnirile
ironice şi efuziunile sensibilităţii sunt camuflate sub un
înveliş minimalist, atât de restrâns ca formă şi totodată
atât de expansiv prin forţele latente ale sugestiei.
Poetica firescului se prezintă ca un pariu literar riscant,
însă unul pe care autorul acestei colecţii notabile pe
poeme îl câştigă detaşat deoarece acuitatea sa literară
îi permite o explorare neţărmurită a orizonturilor
familiare, naive, astfel încât pare că scrie despre sine şi
pentru sine. Identitatea eventualului destinatar, oricum
necunoscut, al poeziilor nu declanşează desfăşurări
retorice emfatice ori etalări de metafore, ci

accentuează necesitatea imponderabilă a autenticităţii.
Poemul care oferă şi titlul cărţii fixează traiectoriile
sonorităţilor reflexive prilejuite de evenimentul
contemporan, căci „sunt atâtea şi atâtea/ tehnici de
camuflaj/ dar cea mai bună/ tot dragostea pentru
aproapele/ se dovedeşte a fi” (p. 6). Anexele ornante
lipsesc, sunt evitate cu o spontaneitate aproape
sfidătoare, asemenea tendinţelor de idealizare. Poetul
preferă abandonările succesive în reducerea la esenţa
picturală, despovărată de artificii lingvistice
redundante: „scriitorii poartă cu ei/ carneţele caiete
agende/ au prin buzunarele de la pantaloni/ cocoloaşe
de hârtie scrisă/ în cele de la cămăşi/ coli împăturite şi
răsîmpăturite/ în buzunarele de la haine/ au petece de
şerveţele şi colţuri rupte în grabă/ pe care sunt
mâzgălite/ tot felul de înscrisuri ciudate/ scriitorii au
tot timpul hârtie asupra lor/ şi nici unuia nu-i pasă/ că
hârtia se aprinde uşor/ şi arde repede” (O posesiune
periculoasă, p. 19). Fizionomia scriitorului şi
veleităţile actului de a scrie sunt corelate inedit cu
aerul boem respirat prin porii grămezilor de hârtie
scrisă, risipită prin cotloanele hainelor şi prin
profunzimile fiinţei. De-clişeizarea ocupă un spaţiu
însemnat în economia ideatică, slujindu-se cu
sagacitate de instrumentul ironiei. Duplicitatea
oarecum histrionică permite duble chei de lectură, cu
sensuri ce se suprapun, se contopesc sau se confruntă
şi se anulează reciproc, contrabalansând aparenţele
facilului. Robert Şerban speculează strălucit vibraţiile
diafanului prin adoptarea formulei cele mai fericite
pentru a reda şirul direct de gânduri şi instantaneele
ideii de literatură. Stările capătă o plasticitate şi o
densitate resimţită organic, şi scrisul, care circumscrie
tematic un segment important din volum, prilejuiesc
ocazional tribulaţiile conştiinţei: „scriam prost/ şi mi-
era rău/ parcă mergeam cu avionul prin goluri şi/ nu
mai ştiam pe undeam stomacul/ fierea/ inima/ încât
trebuia să stau ceasuri întregi întins în pat/ ca să-mi
revin cât de cât/ credeam că o să crăp” (Tânăr şi
taliban, p. 38. Meditaţia existenţială mixează
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răscolitoare mostre sapienţiale, ce
contracarează tonurile umoristice
condiţionate de acţiunea ironiei: „afli
că s-a sinucis un poet/ şi te întrebi/
unde a găsit omul acela/ atâta putere/
încât/ să fie poet” (Ultima ştire, p.
35). Toate piesele poetice care
compun volumul inspiră aceeaşi
libertate vivantă a expresiei, care
întreţine prospeţimea în frecventarea
textelor. Spectrul dozării geometrice
a elementelor care compun corpul
poeziei se conjugă astfel perfect cu
nuanţele imponderabile ale tensiunii
închise în minimalismul stilului. 

Conţinuturile „tari”, fascinaţia
pentru asocierile surprinzătoare ale
poeticii paradoxului sunt la fel de
puternic reprezentate, punctul de convergenţă al
fericirii şi al spaimelor extrăgându-şi seva vitală din
aceeaşi materie rarefiată lingvistic şi din acelaşi
imbold de a spune şi expune: „îmi vine să urlu fără să
mă opresc/ încât/ peste o mie de ani/ peste un milion
de ani/ urletul meu să meargă din gură în gură/ ca o
înspăimântătoare poveste de dragoste/ ce a salvat
omenirea” (Înspăimântătoarea poveste de dragoste, p.
31). Fondul imprevizibil al dinamicii intime se aşază
obedient lângă întâmplările banale ale cotidianului şi
îngăduie regresiile din câmpul raţiunii spre zona difuză
a înlănţuirilor arbitrare de afecte, iar fluxul liricii se
împleteşte subtil cu impasibilele unde ale prozaicului.
Memoria afectivă sondează conexiunile arbitrare între
prezent şi anumite fragmente din trecutul îndepărtat ori
mai apropiat: „un telefon cu manivelă/ plutea pe
parchetul vălurit/ m-am oprit câteva clipe/ să revăd o
secvenţă din copilărie/ intram/ cu bunica cea mică şi
iute/ în sediul CAP-ului” (Telefon cu manivelă, p. 80.)
Timpul, încă un obiect aflat în centrul reflecţiilor
poetice, nedefinibil nici chiar sub apanajul raţiunii,
devine un surprinzător cadru pentru depănarea unei
armonii sensibile, cu proeminente accente de tandreţe:
„după sfârşitul/ unei iubiri/ viaţa se-nchide/ ca o
umbrelă/ până la ploaia/ următoare” (Timpul probabil,
p. 34). Reverberaţiile autenticităţii capătă intensităţi
care demonstrează că poetul îşi încă resurse pentru a
rămâne uimit în faţa bucăţilor de viaţă pe care le
trăieşte şi le devoalează literar: „tot mai mici/ şi mai
mici/ poeziile pe care le scriu/ de parcă m-aş teme/ de
o lege/ a compensaţiei” (Legea compensaţiei, p. 79).

Intonaţiile sumbre şi ecourile
disparate ale credinţei, deloc
stridente, completează desăvârşit
seria de orizonturi tematice.
Scurtcircuitele retorismului
contemplativ ori reflexiv produce
pasionante efecte lirice: „a avut de
ales/ între o moarte instantanee/ şi o
după-amiază la teatru/ a învins/
oarecum firesc/ curiozitatea”
(Blitzkrieg, p. 23). Izbucnirile
demisionare sunt înăbuşite, în
poemele lui Robert Şerban, cu
energia ritmată a sugestiei artistice,
iar ironia şi autoironia se plasează
pe coordonatele deconstruirii
frondei: „cu versurile tale aţoase/
coşi peticele unei vieţi începute ca

o lambada/ şi continuate/ ani buni ca un vals/ când mai
împleticit când mai blues când mai săltat/ fireşte tu ai
pus muzica/ tu ai schimbat placa ai dat mai tare ai
mixat/ tu ai ţinut firul de wolfram între degete până s-
a făcut lumină” (Retragerea & replierea, p. 66). Notele
poeziei intimiste pigmentează tabloul compozit al
universului familiar cu graţia micilor abandonări pe
teritoriul afectiv: „mă roagă fiu-meu/ să-i spun o
poveste/ apoi mă ia cu mâna dreaptă/ pe după umeri/
ca pe un prieten” (Vântul cel bun, p. 18) Dezertarea de
la încorsetarea semnelor de punctuaţie sporeşte
expansivitatea ideatică şi intensifică refrenul
rafinamentului simplităţii. 

Cu toate că lumile cuprinse în colecţia de poeme ce
formează volumul Tehnici de camuflaj se hrănesc din
ecourile faptului cotidian, mecanicitatea dinamicii
existenţiale şi suflul monocord sunt inexistente. Poezia
de scurtă respiraţie a lui Robert Şerban strecoară, în
strofe minimaliste şi versuri de o simplitate rezonantă,
toate panoramele unei înfiorătoare autenticităţi,
folosindu-se de pretextele oferite de materia prozaică a
banalului. Alternanţele policrome prezente în diferitele
ritmuri existenţiale sunt reduse la viziunea esenţialului
sub mijlocirea unui condei care cultivă nobleţea
originalităţii prin instantanee luate extremităţilor
naturii familiare.  
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„În destinul meu e linişte”

Scriind sub semnul „urgenţei destinale”, în
revărsare de sine şi încercând, ascultându-şi
inima, a muta cerul în suflet, cucerind cerul
lăuntric, Aura Christi ne dezvăluie, de fapt,
izvorul vieţii. Şi Geniul inimii, ca o „carte a
iluminărilor” şi Ostrovul iubirii, dorindu-se o
„carte a cântărilor”, ambele romane în versuri,
construite triadic, propun, în preajma „sfinţilor
de litere” (convocaţi dialogic), o regăsire a

fiinţei. Cu sufletul înflorit, sub o lumină taborică,
sorbind – cu ochii Evei – „nectarul zilei dintâi”, poeta
atinge seninătatea. După ce, în primul „roman”
invocat, coborâse în sine şi apoi în arenă, descoperind
– prin re-amintire – fie o singurătate de început de
lume, fie realul contingent, „dezvrăjit”, în care
oamenii „au stricat legea”, ea se va salva urcând la
Sine. Şi ascultând „murmurul tainelor în sânge”,
renăscând în albia fiinţei; fireşte, sub „raza iubirii”,
îmbăiată în linişte. Avertizându-ne că aedul anonim
şi orb „cântă prin mine”, ca voce exponenţială. Să
observăm că această „hermeneutică a interiorităţii”
(cf. Alexandra Olteanu), redactată febril, îngemănând
suferinţa şi bucuria, traversând îndoieli şi spaime,
ademenind poezia, înregistrează cutremurul fiinţial.
A fost cândva „la răscruce”, aflăm, scriindu-şi
demonii şi „tachinând neantul”: „În mine se răscoală/
herghelii de îngeri,/ armate de himere,/ strânse între
pleoape/ şi sângele mai tot/ scurs din mistere/ în
vajnicii arhangheli/ căzuţi abrupt din cer,/ din pomul
vieţii/ întors spre răsărit/ ori îndoială” (v. La
răscruce). Acum, trudind la o „piramidă de hârtie”,
asaltată de miracole, linişte, har, iubire etc., vrăjită de
viaţă (ca vis) ne asigură: „Cel însetat se regăseşte
când încetează/ să spere şi crede că nu mai e nimic de
găsit”.

Aşadar, cine este, de fapt, Aura Christi? Înainte de

a fi devenit o instituţie, ea este un autor de relief,
trăind cu fanatism cauza literaturii, asumându-şi un
destin literar de mare originalitate şi forţă (cf. V.
Nemoianu). Generoasă, prolifică, bătăioasă,
angajând pătimaş războaie culturale, făcând din
Contemporanul o revistă „de direcţie”, exuberantă şi
fragilă, trecută prin suferinţă, construindu-şi şi
asumându-şi destinul cu o ucenicie fanatică, în
vecinătatea maeştrilor, în creştere ea însăşi, mereu
sporitoare, Aura Christi se dovedeşte o personalitate
robustă, contagioasă, apărând cu fervoare, în
devălmăşia postdecembristă, literatura vie. Eseistă
de largă arie referenţială, atacând – cu nerv polemic
– teme grele, prozatoare de forţă şi poetă de prim
rang, ea s-a construit răbduriu, cu tenacitate,
înaintând „milimetric” (cum s-a confesat).
Ademenind poezia, palpând „esenţa viului”, cercând
a zidi, forţând latenţele, „templul din cuvinte”, poeta
înfruntă „marele rechin, timpul”. Şi dacă, la
începuturi, cu superbie, contempla miracolul de a fi,
în dispoziţie jubilantă, plonjând în mirabil, aşteptând
„potopul ab”, în timp, acumulând traume şi îndoieli,
va afla că experienţa scrisului este o naştere.
Mărturisindu-se, spiritualizându-se, divulgându-se
fără rest, se transparentizează; totul – ne
încredinţează poeta – „e să atingi marginile/
melodioase ale firescului” (v. Totul). Dar viul,
urmând lecţia adoratului Nietzsche, unul dintre
„uriaşi”, e chiar suferinţa, acel ceva dăruit de
suferinţă, ca „mesager al viului”. Nu va ezita să ne
ofere un pilduitor elogiu al suferinţei, adunând
spaime, câştigând sensul tragicului, tonul grav,
recunoscând demonismul cuibărit în subteranele
fiinţei, în iadul-trup. Boala îi dezvăluie, dincolo de
orice ipocrită pudoare, „foamea către fiinţă”,
complicitatea, speranţa firavă închisă „în ziduri de
carne” (v. Ce război, Domine...). Ispăşind vina de a fi,
„ştiind cum miroase sfârşitul”, aşteaptă, sub pleoapa
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cosmică, „marea noapte”. Crescând din „obscurităţile
suferinţei”, scrisul se dovedeşte izbăvitor.
Predestinată suferinţei, dorind-o, poeta scrie pentru a
putea trăi; iubeşte „viul teribil”, „viaţa enormă”,
cotropitoare, excesul. De unde febra scripturală, în
ebuliţie; adică forţa viului, „alunecând” în „neagra
pribegie”, spre moartea „ferecată” în nemernicul
trup. Până la urmă, lirica Aurei Christi creşte sub
acolada unor exerciţii exorcizante, cum s-a observat,
împreunând – la „ora pândei” – rostul, patimile,
spaimele, spovedania. Cândva retractilă, poeta ne
avertiza rugător: „nu mă atingeţi” (v. Noli me
tangere). Acum, în revărsare de sine, cu apetit
anexionist, „îşi scrie demonii” şi ne face părtaşi la
Cartea fiinţei, închipuind o elegie a bietului trup,
„tovarăş de destin, mesager al morţii”. Ancorând,
iată, la râvnitul „ţărm de litere”, urletul devine
rugăciune, iscând un „cutremur în duh”.

Evadată dintr-o provincie suspectată de
oblomovism cultural, basarabeanca Aura Christi (pe
adevăratu-i nume Aurelia Potlog, născută în 12
ianuarie 1967, la Chişinău), foarte atentă şi chiar
„extrem de sensibilă la destinu-i literar” (cum a
mărturisit deseori) a acceptat şi, bineînţeles, şi-a
propus provocarea, mânată de o irepresibilă „pasiune
formatoare” (N. Balotă). Ea cunoaşte, precum puţini
de la noi, marea literatură rusă, închinându-se
„sfântului epileptic” Dostoievski, a făcut o cură
temeinică cu Gombrovicz palpând „starea de
virtualitate” (şi, de aici pornind, forţând latenţele
pentru a trezi – scriptic vorbind – o feminitate
amorfă), a crescut – spiritualiceşte – lângă elegiile lui
Rilke şi a desferecat izvoarele nitzscheanismului; în
fine, fixată la Bucureşti (în 1993) a cunoscut şi a
cultivat şocul „brebanizării”. Afişează, aşadar, o
orgolioasă experienţă spirituală, hrănind o viaţă
„exilată-n poeme”; de unde salahoria literară
neînfrânată şi prolificitatea. Pentru Aura Christi
nimic nu e mai presus de excursul poetic chiar dacă
existenţa e percepută ca fapt mirabil. Exuberantă şi
fragilă, deopotrivă. Dar melancoliile de altădată s-au
dizolvat în tentativa sisifică de a-şi descoperi propria
fiinţă, supusă unui bombardament interogativ;
poemele sale, de factură imnică, jubilativă (cândva)
s-au îmbolnăvit de titanism şi sunt covârşite de
povara suferinţei, pendulând între senzualitate şi
reflecţie. Oricum, surdinizând clocotul unui vitalism
vizitat de îndoieli şi spaime, câştigând sensul
tragicului. Metamorfoza e izbitoare; discursul a

devenit sincopat, auster, de o incantaţie adumbrită,
cerebrând „viaţa de vis”, testând – prin „poemele de
iubire” – temele grave (relaţia cu maestrul,
divinitatea, moartea, poezia) pentru a conchide că,
doar povestită, viaţa e trăită.

Sub inspiratul pseudonim dăruit de Cezar
Ivănescu, Aura Christi a devenit un autor de relief.
Fie că, febril, se livrează liric-cerebralizator,
răsfrângând fulgurant o energie extatică sau un
estetism demonic, la limita insuportabilului, fie că,
devotându-se prozei, vădeşte disponibilitate
reflexivă, aflând în refugiul în sine un martiriu,
deschizând o uşă spre viaţa interioară, spre acele
„adâncuri întortocheate”, semnatara Cercului
sălbatic „arde”, îşi devoalează febra trupului psihic
(„ferecat”), visând transcenderea. Fireşte, pe partitura
unui intelectualism grav, meditativ, cu digitaţii
eseistice şi izbucniri polemice, pendulând între un
scepticism obosit şi foame existenţială, ori
descătuşând energii de „walkirie” (cf. Gh. Grigurcu).

O antologie precum Tragicul visător (2013),
urmând Ochiului devorator (tocmai din 2004), dă
seama tocmai de locul şi rolul acestei poete, căreia
critica îi este datoare. Străină de ingineriile textuale şi
blazarea atâtor confraţi de condei (autosuficienţi,
interşanjabili), Aura Christi se înfruptă din propriile
căderi şi ne comunică, înstrunând coarda gravităţii,
cutremurul fiinţial. Prin tot ce face, cheltuindu-se
fără economie, fanatizată, devotată, înfruntând
linşajul mediatic, apărând reduta Culturii, Aura
Christi, într-o vreme confuză, tulburând – prin
vacarm mediatic – tabloul axiologic, susţine apologia
poeziei.

Mulţi dintre exegeţii Aurei Christi au subliniat
„fulminanta ascensiune” (cf. Eugen Lungu) a poetei.
Penetrantă, Aura Christi a avut şansa de a fi fost
văzută în mediile bucureştene. Dar meritele poetei,
dincolo de suportul valoric, stau şi în tenacitatea
autoconstrucţiei, promovând – programatic –
„ruptura”. Fiindcă Împotriva mea (titlul unui volum
din 1995) dezvăluia astfel de intenţii, urmate cu o
teribilă conştiinciozitate. Acea Aură Christi care
purta „semnul dimineţii pe frunte”, de o vădită
dispoziţie jubilantă, plonjând în mirabil, cutreierată
de „zvâcniri romantice” şi eliberând o poezie vitală,
despletită, s-a estompat, sub asaltul întrebărilor, în
războiul cotidian cu sinele. Chiar dacă un „dor
organic de sine”, pe urmele Mariei Ţvetaeva, o
încearcă repetat. „Miroase etern a început” – ne
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asigura poeta. Gestul inaugurator, marcat de o
tinereţe eruptivă, năvalnică se lasă ghicit în
solemnitatea şi anvergura discursului (amplu,
oracular, pe alocuri pletoric). Dar demonia se
cuibăreşte în cutele textului şi vesteşte scindarea.
Asistăm chiar la o „trăire hipertrofiată a rupturii
interioare” (Oct. Soviany); pe fundalul dilatării Eului,
ghemul de pulsiuni, supus seducţiei demoniace,
îmbracă armura egolatriei. Departe de blazarea
optzecistă, Aura Christi  suportă „rostirea de sine a
golului” şi veninul unei „păci diabolice”. Cu „bruma
de superbie”, coboară în umilinţă râvnind utopia
intangibilităţii. Se vrea o „singurătate nepătrunsă”.
Acest balans între candoare şi perversiune,
aglomerând – la un pol – vise puberale, afişând o
angelitate asexuată sub deviza „nu mă atinge” şi, la
celălalt, dorind „orgasmul puterii” (se poate desluşi
fără efort pecetea brebaniană) îşi găseşte soluţia într-
o salvatoare repliere, poeta lăsându-se scrisă.
Textuarea este o geneză amânată, livrând texte
„provizorii”. Prin astfel de „exerciţii de întuneric”,
ieşind din „bârlogul primordial”, poeta înfruntă
timpul; scriind, deconspirându-se, ea „tachinează
neantul” şi înţelege viaţa ca o operă, „din bezna mea
crescând”: „deocamdată, visez şi scriu”. Experienţa
scrisului este, aşadar, o naştere. Dar poeta, mare
devoratoare de cărţi, ucenicind lângă scriitorii
admiraţi şi construindu-şi, prin complicitate, un
destin literar, face din scris o oază; devine, prin
această baie livrescă, o fiinţă transparentă; mai mult,
se salvează prin scris. Descoperă că, de fapt, poezia
este „esenţa viului”, oferind un concentrat existenţial.
Scrisul este văzut şi trăit ca înlocuitor, discursul şi
destinul se suprapun. Iar poeta cucereşte „fluidul
vivifiant”. Fiindcă singurătatea şi tristeţea acolo
locuiesc, în „golul colcăind de vedenii”; chiar
moartea – ne asigură şi crede nesmintit poeta – poate
fi îmblânzită prin poezie. Ea manifestă curajul
superior de a se mărturisi, fără a se înfricoşa de
ridicol. Or, dezvăluindu-se, ademenind poezia, există
„în intimitatea morţii”; suspendă timpul, alungă
plânsul, recunoscând cu francheţe că e doar
instrumentul: „facă-se voia Ta prin mine” (subl. n.).

Ea îşi asumă cu fervoare condiţia, cade chiar în
fanatism literar. Ar vrea „să se transforme într-un
poem”, să fie „transcrisă” pe curat de o mână
invizibilă; auro-centrismul devine auto-creaţie. Iar
plăpânda-i fiinţă, locuită de spaime este „un munte de
contradicţii” – clamează Aura Christi; ochiul

devorator „înghite” bulimic o lume decăzută,
trezindu-i – prin setea de idealitate – exaltări şi
adoraţie culturală. Ca romancieră, semnatara
tetralogiei Vulturi de noapte cade în diluţie epică; din
nou brebaniana marotă „a cantitativului” evidenţiază
strivitor un discipolat prelungit, livrând romane
greoaie. Dar Aura Christi, devotată întrutotul
literaturii, „îşi scrie demonii” şi sfatul poetei trebuie
deîndată urmat: „Ia cu tine urletul de fiară în
rugăciune transformat”. Or, Poemele alese din
Tragicul visător dau glas trupului, pentru a isca un
„cutremur în duh”: „Bat cu pumnii în zidurile
trupului”, ne asigură poeta, declarând că „disperarea
e un festin”. Trecută prin „darul” suferinţei, sorbind
forţă, va sfârşi prin a o elogia.

Deşi, de regulă, războaiele (inclusiv cele
culturale) sunt purtate de bărbaţi, iată că pe
baricadele Contemporanului, apărând – cu cerbicie şi
apetit polemic – valorile culturii române vii,
veghează o femeie: mignonă, fragilă, entuziastă,
bătăioasă, generoasă, plină de iniţiative, reuşind a
coagula, în viesparul scriitoricesc, o direcţie. Aşa
cum bănuieşte/recunoaşte aproape toată lumea, Aura
Christi a devenit, sub blazon brebanian, o instituţie.

Ultima Aura Christi s-a despărţit de patetismul
excesiv, devastator, atingând „o trăire elevată” (Irina
Petraş);devenind o fiinţă papivoră, ea evită, totuşi,
uscăciunea, artificialul, făcând din poezie (şi
confundându-se cu ea) o realitate „de oţel”. Nu avem
de-a face cu un cultism frigid sau o bardolatrie
gălăgioasă. E vorba de un destin asumat, trăit cu
fervoare şi urmat cu devoţiune. Aura Christi nu mai e
de mult „o mare promisiune”; diagnosticul lui
Nicolae Breban s-a convertit într-o splendidă
certitudine. Pentru Aura Christi viaţa rămâne,
primordial, „un joc de-a poezia”. O „joacă” în care
poeta, „între Iisus şi Dionysos”, ne dezvăluie
cântecul aedului, adăpostit în forul intim, ieşind din
„chilia trupului”; înconjurat de aburul unor lumi
ascunse, cu hotar „indecis”; legând în „romanele în
versuri”, cu un abia întrezărit fir narativ, poemele,
aşezate, ele, în mecanica implacabilă a anotimpurilor.

Aura Christi, atrăgea atenţia Virgil Nemoianu,
este un „caz scandalos”. Într-o vreme a listărilor
canonizante, demne de invazivele „fake news”, cu
ierarhii strâmbe şi „greşite acte de triaj”, cum scria
cărturarul american, Aura Christi se numără printre
„vârfurile scrisului contemporan”. Subscriem.
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Perioada de început a anilor ’60, când literatura
noastră a resimțit o adevărată explozie creatoare după
scleroza dogmatizată de mai bine de un deceniu a
realismului socialist, a deschis un culoar favorabil
afirmării criticilor tineri. Nicolae Manolescu
mărturisește într-un set de editoriale scrise în revista
„România literară” că liberalizarea de la sfârșitul
dictaturii dejiste, care permitea manifestarea
entuziasmului juvenil și a naivităților firești, trăda și
inevitabilele carenţe de informaţie culturală. Este
ceea ce îl determină pe editorialist să fie, până la un
punct, înţelegător cu atitudinea tinerilor critici
afirmați după primul deceniu postdecembrist.
Directorul „României literare” concede că și ei
trăiesc firescul sentiment auroral că literatura o ia,
împreună cu generația lor, încă o dată, de la început,
însă nu este de acord că s-ar putea merge cu
comparațiile mai departe. Dacă, în anii ’60, tinerii
critici apăreau după ce se traversase deșertul stalinist,
actuala garnitură juvenilă vine după o perioadă în
care se crease o adevărată literatură, în ciuda
opreliştilor ideologice. Meritul generaţiei șaizeciste a
constat în faptul că a repus esteticul în drepturile lui
naturale, iar noua generație de critici refuză să
înțeleagă că pledoaria de atunci pentru autonomia
esteticului comporta un caracter politic. 

Prin urmare, sensul schimbării de paradigmă nu
mai poate fi acelaşi după scurgerea unei jumătăți de
secol. Nicolae Manolescu constată în exerciţiul critic
al tinerilor de astăzi o exasperare teoretică şi o
practică antisistem, provocate de intenţia de a impune
perspective şi metode menite să repudieze sistemul
criticii maioresciene. Noua generaţie douămiistă
suferă de un sindrom pe care editorialistul îl numește
„prezenteism”, dar adaugă că nu este vorba despre
ceea ce se înțelege îndeobște în modă prin plutirea în
aerul timpului, ci despre adoptarea unei poziţii

intelectuale şi morale temeinic influențate de o
ideologie importată de peste Ocean. Desigur că
o f(r)actură postmodernă a criticii literare, o
nouă arie de preocupări și anumite procedee
neuzitate înainte sunt inconturnabile în
contextul apariției studiilor culturale. Numai
că astfel de importuri nu sunt adecvate
comentariului curent, al aparițiilor editoriale,
care rămâne ceea a reprezentat dintotdeauna,
adică o sumară analiză în spațiu restrâns, unde
preponderența este a criteriului axiologic.

Prin aplicarea principiilor multiculturalismului
unei cronici literare s-ar risca mutarea centrului de
greutate în apreciere de pe factorul estetic pe
ideologic, cultural, filosofic, feminism ori pe
principiile corectitudinii politice. Nicolae Manolescu
distinge între critica literară şi discursul despre
operele literare, care poate fi asigurat, de pe un teren
de studiu sociologic, din cele mai diverse
perspective. Dar ceea ce rezultă în urma unui astfel
de discurs este un document pentru istoria ideilor, un
raport psihologic/psihiatric sau un pretext pentru
consideraţii morale (cu preponderență discursul
anglo-saxon, cel puţin până la New Criticism, a fost
un astfel de discurs moral). Maniera
multiculturaliştilor de a citi literatura îi ţine departe
de aria autonomă a esteticului, astfel de critici
neputând să înțeleagă că o literatură fără valoare nu
poate conta decât cel mult ca document de epocă. În
atare condiții, „cineva, totuşi, trebuie să citească
literatura şi din plăcere, pentru (doar!) blestemata ei
de valoare estetică. Mai ales dacă vrea să facă puţină
ordine în haosul multiculturalist, unde cele mai
plictisitoare nulităţi sunt studiate cu morgă
ştiinţifică” (Dl. Borbély față cu reacțiunea, în
„România literară”, nr. 25/2002).

Prin urmare, nu se poate concepe viața unei
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literaturi fără practicarea foiletonismului. Pot
coexista și alte abordări, postmoderne sau cum se vor
numi ele, dar acestea nu-i pot confisca rolul
foiletonisticii, care este unul esenţial pentru existenţa
literaturii şi a spiritului critic arondat ei. În acest sens,
opțiunea criticului este clar exprimată: „Şi, dacă e să
aleg între două americanisme, aleg Canonul
occidental. Iar, dintre criticii de peste ocean, pe
Edmund Wilson şi Lionel Trilling. Două vechituri, e
drept. Fără cel mai mic regret după noutatea
multiculturalistă, în oricare dintre versiunile ei”
(Ibidem).

Faptul că istoriile literare (îndeosebi acelea
globale şi estetice) nu ar mai fi de actualitate – așa
cum se pretinde de pe creasta noului val critic
douămiist – constituie un semn de comoditate
intelectuală, în măsura în care nu se pretinde nimic
altceva decât o negare fără alte urmări. Totodată,
această opinie ascunde şi un semn de slăbiciune
epistemică, în măsura în care se evită confruntarea pe
bază de argumente. Or, „În critica literară curajul nu
înseamnă să spui nu, ci să spui da. Aici e toată
greutatea: în asumarea unor valori. N-am pretenţia ca
valorile generaţiei actuale de critici să fie şi ale mele.
N-ar fi normal. Dar am pretenţia să fiu încunoştinţat
de valorile pe care ea le susţine; înainte de a le face
praf pe ale mele. Poate că voi afla, cu această ocazie,
care sunt capodoperele, în proză ori în versuri,
eseurile, studiile în care realitatea socială a zilelor
noastre e zugrăvită fără ocolişuri metaforice, arătată
cu degetul, într-un limbaj tăios ca o lamă şi apelând
la o retorică în stare a constrânge guvernul să
demisioneze. Nu despre asta era vorba? Ca să nu
predice în pustiu, ca să obţină efecte, ca să fie
pragmatici, n-ar trebui ca tinerii critici să lase armele
albe ale cuvintelor şi să pună mâna pe arme de foc?
Abia aştept să citesc romanele şi poemele rezultate
dintr-o astfel de concepţie despre literatură, mai
apropiată de canonadă decât de canon” (Scriitori
vechi și critici noi, în rev. cit., nr. 31/2002).

O teorie care suspendă aprecierea unei opere mai
mult sau mai puțin reușite sub aspect estetic ar putea
fi propice domeniului studiilor multiculturale, dar ea
nu are nicio legătură cu critica literară. Adresarea
directă rămâne la fel de tăioasă, într-o scrisoare
deschisă: „Că teoria cu care vreţi să combateţi
maiorescianismul şi călinescianismul (şi ultimul pe
listă, manolescianismul) zboară ca un avion sanitar
pe deasupra literaturii române, împrăştiind din fugă

substanţe contra dăunătorilor presupuşi, fără un
contact nemijlocit cu pământul aflat dedesubt şi ale
cărui frumuseţi le ignoră. Teoria voastră supune arta
literară unei prese ideologice străine, care îi turteşte
reliefurile şi îi seacă savorile. Literatura se naşte din
literatură, nu din contexte. Şi renaşte la fiecare nouă
lectură. Influenţele, conştiente sau inconştiente,
funcţionează ca nişte catalizatori. Critica e o
comparaţie spontană şi permanentă. E un lanţ
nesfârşit de ipoteze creatoare. Cedaţi farmecului ei,
înainte de a ceda vocilor de sirenă ale teoreticienilor!
La urma urmelor, ştiţi care e diferenţa dintre noi? Mie
îmi place să citesc literatura, vouă, să vorbiţi despre
ea” (Scrisoare deschisă. Metodă fără critică, în rev.
cit., nr. 18/2014).

Desigur că teoretizările îşi au rolul lor pentru
oficierea actului critic, numai că una este dacă ele vin
pe filieră gheristă, şi alta este dacă sunt în
descendență călinesciană. Criticul care consideră
mereu că a avut un mare noroc faptul de a fi debutat
pe o aceeaşi pagină de revistă a „Contemporanului”
în care semna G. Călinescu s-a așezat întotdeauna sub
semnul principiilor sale și se adresează astfel tinerilor
confrați: „Partea proastă este că voi respingeţi tocmai
momentul culminant al teoriei româneşti a criticii şi
istoriei literare, acela reprezentat de Călinescu, şi daţi
înapoi ceasul la sociologismul-vulgar al lui Gherea”
(Ibidem). Apărător al principiilor maioresciene, pe
care le-a practicat timp de peste cincizeci de ani, lui
Nicolae Manolescu îi este frică de fantoma lui
Gherea, care bântuie prin Europa și, implicit, prin
teritoriile adumbrite ale tinerei noastre critici:
„Iertaţi-mă, dar nu văd de ce am renunţa acum la
călinescianism în favoarea unui neogherism
(simplific, ca să vă dau apă la moară!). Am mai avut
ocazia s-o facem, când cu structuralismul, semiotica
şi deconstructivismul. Din naratologie ne-am ales cu
mai multe şi tot n-am devenit naratologi. Întreaga
noastră literatură modernă şi postmodernă a ieşit din
estetismul maiorescian, care a însemnat cernere
valorică şi gratuitate artistică. Când unii critici de la
noi se converteau la structuralism, ei pariau pe o
teorie omogenă şi coerentă. Voi veniţi acum cu
fărâme din mai multe, comună fiind voga studiilor
multiculturale americane, dar nici măcar nu le
asamblaţi cum trebuie. Asta seamănă cu o schimbare
de dragul schimbării, care nu vă ajută însă să fiţi
originali” (Ibidem).

În orice perspectivă s-ar situa actul critic,
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literatura nu este scrisă pentru a o privi cu binoclul
sau cu monoclul („E uşor de scornit teorii antisistem
fără să simţi pământul sub picioare” – Cui i-e frică de
Titu Maiorescu?, în rev. cit., nr. 16/2014), ci pentru a
fi percepută sinestezic: „Critica pretinde colaborarea
mai multor organe: ea pune literatura pe limbă şi o
gustă, o aduce sub nas şi o miroase, o încearcă cu
urechea, o pipăie cu degetele, pe scurt, caută s-o
capteze cu toate simţurile. Asta am dorit să vă învăţ”
(Scrisoare deschisă. Metodă fără critică, în nr. cit.).
O astfel de profesiune de credință nu poate fi
îndatorată decât impresionismului („Nu mai aveţi
nevoie de un dascăl ros de molii ca mine. Eu rămân
ce-am fost: un critic impresionist de modă veche şi
sănătoasă” – Ibidem), ceea ce nu înseamnă că
exercițiul critic se poate dispensa de repere sau de
contexte ferme. Și aceasta întrucât orice istorie
literară este selectivă şi, totodată, contextuală.
Nicolae Manolescu reamintește faptul că, înainte de
G. Călinescu şi de E. Lovinescu, toate istoriile
noastre literare au fost extraestetice, contextuale şi
factuale și că, după aceea, istoricii literari nu au
ignorat contextul social-istoric, ci doar au operat
selectiv în demersurile lor, în funcţie de cum au
apreciat valoarea operelor.

Nicolae Manolescu acceptă existența istoriilor
extraestetice, dar atrage atenția că ele nu pot fi
considerate istorii ale literaturii, ci doar ale feluritelor
contexte. Autorul culegerii de „teme” Desenul din
covor este conștient că în spatele criticii se află
dintotdeauna, și cu atât mai mult în epoca
interdisciplinarităţii, ideologii diferite (estetice,
filosofice, lingvistice, poetice, sociologice, morale,
psihologice, psihanalitice și chiar politologie).
Fiecare dintre ele a avut și își are rolul ei în analiză,
pozitiv sau negativ, unele păcătuind prin inadecvare,
iar altele doar prin exces. Nicolae Manolescu nu mai
pune la socoteală faptul că unii dintre colegii
generației sale refuză să se revizuiască, iar aceia care
o mai fac sunt acuzați de primii de atentat la adresa
patrimoniului literaturii naționale. Or, „Critica
modernă avea o viziune aşa zicând conică despre
opera scriitorului: rotindu-se în jurul axei sale, opera
părea să arate mereu aceeaşi suprafaţă. Ştim azi că
mai potrivită ar fi imaginea rotitoare a unei piramide,
ale cărei muchii despart suprafeţe diferite, chiar dacă
identice” (Conul și piramida, în rev. cit., nr. 11/2003).

După ce vechea gardă de critici a nutrit, graţie
unei lecturi asimilaţioniste, ideea că autorii clasici

sunt contemporanii noştri, tinerii critici vin să spună
că ceea ce ne place nu trebuie să fie neapărat pe
măsura standardelor noastre estetice și că diferenţa
contează mai mult decât asemănarea. Criticii din
tânăra generație scriu aproape exclusiv despre cărțile
generației lor (ceea ce, până la un punct, Nicolae
Manolescu consideră că este normal), numai că ei nu
simt nevoia să le raporteze la operele din trecutul mai
mult sau mai puțin îndepărtat. Chiar dacă ei
reproșează generației anterioare de critici
dezinteresul faţă de factorii sociologici şi istorici,
carenţa perspectivei comparatiste și preponderența
analogiei în detrimentul studierii influenţelor directe,
principiile istoriei literare au dispărut din
preocupările lor. Ceea ce ar putea să pară o sfidare
(pierderea actualității istoriilor literare) îi lasă
impresia celui mai important istoric literar din
contemporaneitate a fi mai degrabă incapacitatea de a
cuprinde întregul literaturii. 

Editorialistul „României literare” este ferm
convins că se mai pot scrie istorii literare la începutul
secolului al XXI-lea, deoarece critica nu și-a
schimbat obiectivele clasice în era internetului. În
domeniul istoriei literare, nu s-a întâmplat nimic
crucial care să împiedice în principiu scrierea unor
astfel de cărţi. Făcându-se avocatul diavolului,
Nicolae Manolescu plusează, observând că
informaţia acumulată (în cazul în speţă cantitatea de
cărţi adunate pe biroul istoricului literar) este mult
mai bogată şi mai variată decât a fost vreodată în
trecut. Însă această cantitate de informaţie nu
împiedică întru nimic efortul critic, atâta vreme cât o
istorie a literaturii nu este exhaustivă, nu are rolul
unui dicționar, ci este rod al unei selecţii. O istorie a
literaturii presupune o triere riguroasă care nu poate
fi decât personală și lasă pe de lături ipoteza că astăzi
nu se mai pot concepe decât întreprinderi ale
colectivelor de cercetare. Asumarea opțiunilor și a
răspunderii – fundamentate pe talent, pe intuiţie și pe
experienţă – trebuie să fie individuale, iar nu lăsate în
seama tuturor. 

Dovada tuturor celor expuse în setul de editoriale
din care am citat mai sus este adusă de Nicolae
Manolescu prin puterea exemplului personal: Istoria
critică a literaturii române. 5 secole de literatură,
ajunsă în pragul celei de a doua ediții.
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Aşa cum am arătat în numărul precedent
al revistei, în istoria „descriptivă” a
literaturii române din epoca premodernă
publicată recent (2019), Mircea Anghelescu
pleacă de la observaţia că literatura
„înregistrează nuanţele sensibilităţii care
separă o epocă de alta” (Lucien Febvre),
exegetul considerând necesară „o
investigaţie a fondului general de carte” din
perioada vizată în spiritul „lecturii la
distanţă” (distant reading) teoretizate de
Franco Moretti, lucru care ar conferi
studiului literar o binevenită componentă
sociologică. Chiar dacă e de acord cu opinia
(împărtăşită printre alţii de un Călinescu sau
un Harold Bloom) că imaginea cea mai
complexă a unei epoci o dau totuşi marii

scriitori, şi nu „puzderia de minori”, universitarul
bucureştean atribuie scriitorilor de pluton
(imitatorilor, epigonilor, plagiatorilor), am văzut,
un rol la fel de însemnat, de catalizatori culturali,
fără de care valorile autentice nu s-ar impune cu
acelaşi succes în conştiinţa publicului. Foarte
preţuiţi vor fi fost, suntem informaţi, scriitori ca
Louis d’Ussieux (autor al unei Istorii a lui
Raimond şi a Mărinei, amorezaţi, tradusă în 1808
de Ioan Gorovei, bunicul lui Arthur Gorovei,
folcloristul), Baculard d’Arnaud sau Vincent
Voiture – „romanţul” ultimului, Istoria lui
Alţibiadis şi a Zelindei, fiind transpusă pe
româneşte de un anume Iordache Darie
Dărmănescu încă din 1783 şi circulând mai apoi
în 5 copii manuscrise. În schimb autorii canonici
vor stârni în epocă, la noi, un interes mult mai mic
decât ceilalţi, deja menţionaţi, Ioan Cantacuzino

(poetul-cărturar care a trăit mai mult în exil)
tălmăcind din Pope, Rousseau sau Montesquieu,
Iancu Văcărescu din Racine, iar Asachi – din
Goethe şi Petrarca. Publicul cititor cerea însă,
cum am văzut, „romanţuri”, poveşti cât mai
senzaţionale şi emoţionante, şi nu capodopere.

Cât priveşte poezia, înainte de culegerea lui
Heliade Rădulescu, Dintr-ale lui A. De Lamartin
(1831), care constituie, ni se spune, „actul de
naştere al romantismului românesc”, Mircea
Anghelescu menţionează şi Plângerea sau
gândurile cele de noapte ale lui Young, tradus în
1819 de Lazăr Asachi, tatăl cunoscutului scriitor
şi îndrumător cultural de mai târziu (tot el traduce
şi Bordeiul indienesc, al lui Bernardin de Saint
Pierre – preferinţă oarecum neaşteptată, având în
vedere că scriitorul francez devenise faimos graţie
mişcătorului său „romanţ” Paul et Virginie). Un
loc aparte în preferinţele publicului devorator de
poveşti senzaţionale şi sentimentale îl ocupă mai
apoi literatura sapienţială, cele mai citite fiind
cugetările contelui Oxenstiern, care au inspirat pe
Eminescu în Glossă şi care au circulat intens în
mediile călugăreşti, traducerea românească
datorându-se, suntem informaţi, „interesului
episcopului de Roman”, Leon Gheuca. Antim
Ivireanul publicase şi el un volum de Pilde
filosofeşti, o culegere similară apărând mai apoi la
Buda sub semnătura lui Dinicu Golescu,
menţionabile fiind şi adaptarea făcută de un
anume Vasile Gergely din Ciocotiş, Maramureş
(tipărită la Viena în 1817 cu titlul Omul de lume),
după un manual german de bune maniere.
Concluzia la care ajunge profesorul Anghelescu
după trecerea în revistă a acestor scrieri uitate e că
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traducerile, în pofida opiniei curente, izbutesc
declanşeze efortul creator şi să producă la rândul
lor o literatură, căci ele „sunt spaţiul în care
scriitorii unei culturi în curs de asimilare a
experienţelor necesare se mişcă mai uşor, fac ei
înşişi descoperiri şi verifică efectul emoţional,
artistic al diverselor variante”.

Literatură şi credinţă. Naivitatea ca stare de
graie a lirismului

Autorul prezentului studiu insistă apoi asupra
legăturilor dintre literatură şi credinţă, arătând
cum fervoarea sentimentului religios a declanşat
(la fel ca travaliul de tălmăcire a textului sacru),
în multe cazuri, creativitatea poetică. Lectura
Antologiei poeziei naive, alcătuită de profesorul
clujean Gheorghe Perian, precum şi a poeziilor lui
Samuil Micu („cel mai important poet religios al
epocii iluministe din Transilvania”) editate de
Ioan Chindriş, îi prilejuieşte exegetului o
mărturisită jubilaţie estetică, pe care ţine să o
împărtăşească şi prezumtivilor săi cititori. Şi bine
face, căci entuziasmul devine treptat contagios,
mai ales atunci când ne cad sub ochi năstruşnicele
versificări ale „sucitului” Ioan Prale, considerat
un precursor încă nerecunoscut al maeştrilor
literaturii absurdului, invenţiile sale lexicale din
Psaltirea publicată în 1827 conturând „sugestia
unei limbi care-şi depăşeşte gramatica şi deraiază
permanent de la logica unei limbi comune”, într-
o manieră ce aminteşte de Urmuz, Tzara, Grigore
Cugler sau de părintele Mihai Avramescu
(Jonathan X. Uranus). 

Alături de Dionisie Eclesiarhul şi Chesarie din
Râmnic (cărora istoricul literar le schiţează şi
biografia, pentru a ilustra maniera în care viaţa îşi
pune pecetea asupra operei), Mircea Anghelescu
insistă asupra figurii lui Gherasim Putneanul,
unul dintre cei mai talentaţi autori de proză
omiletică din literatura noastră de la sfârşitul
secolului al XVIII-lea. Trebuie spus cu acest
prilej că atât din textul Cuvântului despre Ştefan
cel Mare (reprodus în Lepturariul lui Aron
Pumnul, de unde îl va fi citit Eminescu), cât şi din
Propovedaniile lui Petru Maior (publicate la
Buda, în 1809) sau din Predoslovia la Psaltirea

din 1779 a episcopului Chesarie Râmniceanul se
desprinde ideea (asupra căreia atrage atenţia
exegetul în repetate rânduri) că determinismul
religios nu împiedică, ci favorizează creativitatea
literară şi, o dată cu ea, şi „construcţia identitară,
coagularea naţională şi aşezarea în structuri
sociale”.

Dintre poeţii reprezentativi pentru sfârşitul
secolului al XVIII-lea şi începutul celui următor,
Mircea Anghelescu îi menţionează, acordându-le
o atenţie specială, pe Ioan Cantacuzino, Alecu
Văcărescu, Costache Conachi şi Ion Budai
Deleanu (cel mai important), după care vin, în
pluton, Vasile Aaron (care localizează Mesiada
lui Klopstock, dar scrie el însuşi un poem
original, Reporta din vis, descoperit în 1868 şi
publicat abia în 1981 într-o culegere de
documente literare), Ioan Barac (autorul Istoriei
prea frumosului Argir şi a prea frumoasei Elena),
Alecu Beldiman, N. Dimachi, Barbu Paris
Mumuleanu şi Daniil Scavinschi (pe care Mircea
Anghelescu îl consideră „un autor hazliu dar cam
vulgar”, cum judicios îl caracteriza Maiorescu, un
scriitor căruia lecturile în cheie simbolic-erudită
nu i se potrivesc). Istoricul literar ţine să
precizeze că de o mare celebritate pare să se fi
bucurat pe vremea aceea, ca scriitor, şi Asachi,
din moment ce Kogălniceanu îl considera deja, în
1837, „cel mai mare poet al românilor din câţi
trăiesc”. Poeţii cu adevărat valoroşi ai perioadei
respective nu s-au bucurat totuşi de gloria literară,
scrierile lor circulând într-un mediu restrâns şi
fiind publicate mult mai târziu – exemplul cel mai
concludent fiind Ţiganiada lui Budai Deleanu,
creaţie ce marchează (prin parodierea eposului
eroic) o evidentă mutaţie de gust şi de
sensibilitate în raport cu literatura epocii, ancorată
în tiparele melodramei şi ale cântecului de lume
(din Metastasio traduc, de pildă, şi Budai
Deleanu, şi Ioan Cantacuzino).  

Comentariul critic vehiculează aici tot
soiul de amănunte de istorie literară, care pun în
lumină aspecte trecute de obicei cu vederea, cum
ar fi observaţia că „încercările literare ale lui
Matei Milu sau Millo, bunicul celebrului actor de
la mijlocul sec. XIX”, ar constitui „un posibil
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model pentru Conachi” (I. Tanoviceanu). Demnă
de reţinut mi s-a părut mai apoi comparaţia
poemului Răsuflarea, semnat de Ioan
Cantacuzino, cu Testamentul lui Ienăchiţă
Văcărescu, textele fiind, în opinia exegetului, de o
valoare estetică sensibil egală. Despre autorul
volumului Poesii noo aflăm de asemenea că a dus
o viaţă aspră, de militar („n-a fost căsătorit” şi
„era ciupit de vărsat” – informaţiile sunt preluate
din biografia alcătuită de Bălcescu), ceea ce a
imprimat liricii sale o notă mai satirică şi mai
sentenţioasă în raport cu tonalitatea idilic-
sentimentală a poeziei lui Alecu Văcărescu,
considerat de Vasile Popp în prefaţa la Psaltirea
lui Prale „nemuritorul acela Ovidie al românilor”.
Interesant e că Mircea Anghelescu justifică
preferinţa pentru idilism tot prin cauze biografice,
fiul lui Ienăchiţă ducând mult timp o viaţă
aristocratică, de copil alintat (admirator al lui
Petrarca şi traducător inspirat al Erotocritului, era
foarte educat, ştia franceză, greacă şi italiană). Iar
psihologia aceasta de beizadea l-ar fi făcut pe
Alecu Văcărescu să dispreţuiască, mallarméan,
les mots de tribu, şi să-şi inventeze o limbă doar
pentru el şi pentru un cerc restrâns de iniţiaţi. „Eu
n-am fost stihurgos pentru gustul lumii, decât
pentru trebuinţele mele”, afirma el într-un loc,
împărtăşind ca atare convingerea (atribuită lui
Thomas Gray) că „limba poeziei nu poate fi limba
curentă a epocii”. Vedem aşadar că şi poezia, la
fel ca proza, încearcă de la bun început să
concilieze realismul cu idealizarea, răspunzând
astfel sensibilităţii acestei epoci de tranziţie, de
romantism incipient, captiv încă în formele
convenţionale ale clasicismului. 

Istoria, călătoriile, teatrul
Dacă „romanţurile” şi poezia epocii exprimă o

evidentă tendinţă idealizantă, care l-a determinat
pe Călinescu să afirme că poeţii Văcăreşti şi
Conachi vehiculează o concepţie superioară
(platoniciană) despre amor şi femeie, în linia unui
petrarchism autohtonizat, opţiunea pentru
autenticitate şi realism trebuie căutată în alte
genuri, precum istoria, memorialul de călătorie şi
teatrul, cărora Mircea Anghelescu le consacră, în

finalul volumului, câte un capitol aparte. În cap.
Istoria scrisă şi istoria trăită: de la Chesarie
Râmniceanul la Eufrosin Poteca, exegetul insistă
asupra importanţei determinismului biografic (la
care recurg mai toate interpretările sale) în
configurarea unei anumite viziuni asupra istoriei.
Chesarie din Râmnic, de pildă, care nu a scris
decât câteva prefeţe (la Mineie şi la Psaltire),
izbuteşte să exprime totuşi „o concepţie
evoluţionistă”, el fiind „primul cărturar autohton
a cărui viziune îmbrăţişează întreaga noastră
istorie”. Lucrul nu ar fi fost posibil, afirmă autorul
prezentei lucrări, dacă prelatul nu ar fi trăit într-o
regiune ferită de pericole şi invazii, undeva, pe
culmile munţilor. Nu la fel de norocos a fost însă
Dionisie Eclesiarhul, care, nevoit fiind să trăiască
la Craiova (oraş de câmpie, jefuit mereu de
invadatori), rămâne tributar unei viziuni mult mai
concrete, bântuite de superstiţii ce însufleţesc
deseori perspectiva, dilatând-o fantastic cu
imagini terifiante, de apocalips. Concluzia pe care
o putem trage din exemplele de mai sus e că o
existenţă trăită sub semnul provizoratului ar fi
mai prielnică literaturii decât ştiinţei – observaţie
verificată şi în cazul lui Ienăchiţă Văcărescu, a
cărui Istorie a preaputernicilor împăraţi otomani
se apropie mai mult de roman şi de autobiografie
decât de istoria propriu-zisă. Înclinaţia către
mărturisirea autobiografică e încă şi mai vădită la
călugărul-filosof Eufrosin Poteca, figură ilustră a
generaţiei paşoptiste, care afirmă în jurnalul său,
cu o sinceritate rar întâlnită, că nu numai
„dragostea învăţăturii” i-a călăuzit mereu viaţa, ci
şi – lucru deloc demn de dispreţ! – „dragostea
fetelor” (din acest motiv poate, Călinescu îi
schiţează un portret excesiv de caricatural în
Istorie...). De la istorie la jurnal, literatura câştigă
aşadar infinit în autenticitate.

Cât priveşte geneza istoriei cărţii şi a literaturii
româneşti, Mircea Anghelescu identifică drept
texte fondatoare acea listă de „bărbaţi învăţaţi din
neamul românilor”, alcătuită şi inserată de Samuil
Micu într-o lucrare din 1778 cu titlul Brevis
historica notitia originis et progressus nationis,
precum şi introducerea la Psaltirea lui Ioan Prale
(Braşov, 1827) realizată de doctorul Vasile Popp
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(„doctor în medicină şi în filosofie de la Viena,
din 1817” – ni se atrage atenţia, nu care cumva să
credem că şi-ar fi trecut doctoratul în filologie!),
acelaşi autor publicând mai apoi o Disertaţie
despre tipografiile româneşti (Sibiu, 1838). Odată
identificate textele fondatoare, istoria literaturii ca
gen critic cu exigenţe specifice va lua avânt,
ajungând la realizări notabile abia la sfârşitul
celui de al XIX-lea veac.

Călătoriile au contribuit de asemenea la
cunoaşterea realităţii concrete (experienţă
crucială pentru orice scriitor), criticul menţionând
drept reprezentative pentru epoca în discuţie
notele egumenului Venedict de la Moldoviţa şi ale
bănăţeanului Mihail Popovici, precum şi cele
rezultate de pe urma delegaţiei boierilor
moldoveni la Istanbul, din 1822, sau
consemnările lui Asachi în urma voiajelor sale la
Viena, în Italia sau în Rusia. Emblematică pentru
genul în cauză rămâne însă Însemnare a
călătoriei mele, a lui Dinicu Golescu, care nu a
avut din păcate niciun impact asupra scriitorilor
vremii, fiind publicată mult mai târziu, la fel ca
atâtea opere remarcabile din trecut. Însemnările
acestea, afirmă Mircea Anghelescu, nu sunt totuşi
„jurnalul efectiv al călătoriei”, ci „un memorial
reconstituit pe baza unor note” – ceea ce explică
de altfel şi remarcabila lor calitate literară. O altă
observaţie demnă de reţinut e că jurnalul de
călătorie ca gen „ţine loc informaţiilor furnizate
de presă”, sfârşitul secolului al XIX-lea, când
presa cunoaşte un avânt formidabil, marcând
totodată şi un deficit de prestigiu al unor astfel de
însemnări. 

Pe lângă poezie şi proză, teatrul a avut un rol
încă şi mai important în educarea sensibilităţii şi
gustului public, fiind considerat încă de la bun
început un element-cheie în modernizarea
societăţii româneşti. Întreţinând încă de la origini
legături complexe „cu religia şi cu colectivitatea”,
teatrul a cunoscut la noi realizări notabile
începând cu epoca paşoptistă, graţie eforturilor
susţinute ale lui Gheorghe Asachi şi Heliade
Rădulescu. Înainte de înfiinţarea
Conservatoarelor de Artă Dramatică, realizări
demne de menţionat sunt puţine, autorul

prezentului studiu amintind piesa în limba latină
Occisio Gregorii in Moldavia Vodae tragedice
expressa (publicată în colecţia „Restituiri” de la
editura „Dacia”, coordonată de Mircea Zaciu),
precum şi cele în limba română, adică Mirtil şi
Hloe (jucată în 1816, la Iaşi), Giudecata
Femeilor, de Conachi, Comedia vremii, de
Costache Facca, de o circulaţie mai restrânsă
bucurându-se Elisaveta sau cei surghiuniţi în
Siberia, piesă tradusă de un anume Axente
Roşculescu, al cărei manuscris pare să fi fost la un
moment dat şi în posesia lui Eminescu. 

Optând cu modestie pentru o manieră
„descriptivă” de interpretare, ferită de
subiectivităţi, Mircea Anghelescu izbuteşte să
rescrie de fapt, urmând exemplul lui Iorga, un alt
fel de „istorie” literară, în forma unui studiu
cultural erudit şi plăcut totodată, în care
descoperim cu uimire o mulţime de lucruri noi
despre o literatură frecventată azi doar de
specialişti. O literatură care, citită cu ochi
proaspăt şi fără prejudecăţi, dar şi cu sensibilitate
bibliofilă, de colecţionar, parcă abia acum se
trezeşte la viaţă, dovedindu-ne că trecutul nu-i
motiv de ruşine. Cum actualitatea literară nu-mi
lasă nici pe departe aceeaşi impresie, aştept cu
nerăbdare continuarea!
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Deşi îşi păstrează mereu autenticitatea dureroasă pe
care o aminteam scriind, în articolul din august a.c.,
despre albumul lui Chris Simion-Mercurian, confesiunile
de criză ale scriitoarelor nedrept de tinere obligate, de un
diagnostic necruţător, să traverseze un adevărat infern nu
numai corporal, sunt în general texte hibride, aglutinante,
din moment ce în ele se pot relativ uşor decela urme ale
discursurilor specifice altor discipline sau chiar domenii:
socio-politic, cultural şi în special medical. Adesea, cel
mai vizibil indice discursiv comun este contaminarea
limbajului confesiv cu cel medical. Mutatis mutandis,
putem privi orice boală individuală teribilă printr-o
perspectivă precum aceea a lui Charles E. Rosenberg,
care defineşte o boală colectivă precum ciuma ca pe „o
ocazie şi o agendă pentru un discurs în curs privind
relaţia dintre politica guvernamentală, responsabilitatea
medicală şi culpabilitatea individuală”1.

Şi cancerul, poate cea mai temută boală individuală,
îşi asumă funcţia de revelator contextual2, din moment ce
fiecare pacient erijat în scriitor nu ezită să înregistreze nu
atît simptomatologia, cît tratamentul îngrozitor, pre- sau
post-operator, într-o manieră aproape… medicală,
contextualizîndu-şi experienţele spitaliceşti într-o
manieră fidelă, care îi permite cititorului inclusiv
plasarea exactă în istoria medicală a cancerului. Spre
ilustrare, iată doar fişa întocmită de Loredana Caia: „E o
boală grea şi pentru că are un leac la fel de fioros ca şi
numele în sine al bolii: chimioterapia. Iar chimioterapia
aceasta, deşi te poate vindeca şi ştii că îţi este soluţia
salvatoare, poate chiar singura soluţie salvatoare, are
totuşi efectele ei secundare multiple, de necontestat, care
o fac să fie privită cu reticenţă. [...] Majoritatea dintre ele
sunt temporare, dar sunt şi unele permanente. Dintre ele,
cele mai cunoscute sunt: pierderea părului, greaţă, vomă,
ameţeli, dureri atroce de cap, febră, frisoane, transpiraţii,
modificări ale culorii pielii, înnegrirea unghiilor, ruperea
si căderea unghiilor, dureri de oase (a se citi că stai pe pat
şi simţi că ţi se rupe tibia de durere), fragilizarea venelor,
afectarea vezicii urinare, constipaţie sau diaree, pierderea
poftei de mîncare, afte bucale, afectarea smalţului
dinţilor, anemie, funcţii locomotorii afectate, dureri
abdominale, reacţii alergice… Ca să nu mai vorbim de

distrugerea iremediabilă a oricărei emoţii pozitive şi a
celui din urmă sentiment de linişte sufletească. Nu
degeaba a fost comparată, de însuşi inventatorul ei, cu un
elefant într-un magazin de porţelanuri”3.

Invarianţii structurali (cf. Adrian Marino) ai
reprezentării cancerului vizează frecvent definirea bolii
(alteritate demonică), impactul ei halucinant asupra
corpului, fizic sau psihic (devastare, cu toată seria
sinonimică), lupta medicală cu agresorul (intervenţie,
radio- şi chimioterapie), soluţiile de supravieţuire
spirituală (recluziune, scris, dar şi credinţă). Sensul
pattern-ului reprezentării cancerale este însă strîns legat
de avatarurile, surprinzătoare sau previzibile, ale acestei
forme de alteritate corporală. Pentru că, deşi nu îşi
propune explicit, fiecare autoare de text ce poate fi citit
ca un cancer narrative ajunge să circumscrie, pe spaţii de
întindere variabilă, profilul ameninţător al duşmanului
care atacă insidios. Cu excepţia albumului de artă al lui
Chris Simion, conceput, după cum am văzut, ca un elogiu
al corpului feminin finalmente învingător, veritabilul
Suprapersonaj al textelor la care mă refer este cancerul.
Indiferent de aparenţele narative sau lirice pe care le
îmbracă opera confesivă (pe spaţii întinse, unele putînd fi
citite ca basme construite în jurul clişeelor tematice ori
structurale cunoscute, altele ca secvenţe de doliu turnat
pe tipare poetice, într-o scriitură similară, ca finalitate,
tulburătorului Kaddish al lui Leon Wieseltier), cancerul
rămîne temutul ei catalizator, agresorul întotdeauna
prezent, străinul găzduit fără voie într-un spaţiu intim
transformat în cîmp de luptă: „Boala este trăită ca un corp
străin în care el [pacientul, n. mea, E. Ilie] nu se
recunoaşte, şi contra căruia este invitat «să se lupte».
Perceperea ca a lui a acestei aventuri poate întîrzia sau
niciodată sosi. El mărşăluieşte alături de ea ca şi cum ar
fi un altul”4.

Cele mai comune reprezentări ale cancerului îl
echivalează, ca aici, cu duşmanul/ agresorul/ teribilul
invadator. Firesc, dacă ţinem cont de faptul că, după cum
ştim, valorificat frecvent în reprezentarea lui este
imaginarul militar/ războinic. Spaţiul corporal este
reprezentat frecvent ca un teritoriu asediat, celulele
tumorale ca nişte agresori teribili, deşi invizibili etc. etc.
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Spre deosebire de alte maladii a căror simptomatologie –
vizibilă, căci exterioară/ transferată şi la suprafaţa
corpului, aşadar la nivelul pielii – impune, pe durata în
general scurtă de manifestare, asocierea cu spaţiul, mai
lesne decît cea cu timpul, cancerul îi fură fiinţei atît
timpul de existenţă, cît şi spaţiul corporal. Din acest
motiv, Susan Sontag, opunînd-o unei boli a timpului ca
tuberculoza, numeşte cancerul o boală a spaţiului:
„Tuberculoza este o boală a timpului, ea grăbeşte viaţa, o
scoate în evidenţă, o spiritualizează. Atît în engleză, cît şi
în franceză tuberculoza «galopează». Cancerul are faze,
mai degrabă decît mers; el este, în cele din urmă,
terminal. Cancerul lucrează încet, insidios; eufemismul
standard în anunţurile mortuare e că cineva «a murit după
o boală îndelungată».[...] Metaforic vorbind, cancerul nu
e atît o boală a timpului, cît o boală sau o patologie a
spaţiului. Metaforele sale principale se referă la
topografie (cancerul «se propagă». «proliferează» sau «e
răspîndit»; tumorile sunt, chirurgical, «extirpate»), iar
cea mai înspăimîntătoare urmare a lui, ca şi a morţii, e
mutilarea sau amputarea unei părţi din trup”5.

În plus, între locuirea în sens strict, concret, ca
aşezare/ situare a fiinţei într-un spaţiu exterior, şi locuirea
corpului de către agentul patologic mai există o legătură
cu totul distinctă în cele două tipuri de maladii:
tuberculoza îşi poate transforma mediul exterior în aliat
(evoluţia sa putînd fi influenţată şi de spaţiul exterior şi
climatul în care locuieşte bolnavul), pe cînd, odată
instalat, cancerul nu mai poate fi determinat (amînat sau
grăbit) de mutarea bolnavului într-un spaţiu ori altul: „Se
credea că bolnavul de tuberculoză poate fi ajutat,
vindecat chiar, printr-o schimbare de mediu. Exista ideea
că tuberculoza era o boală umedă, o boală a oraşelor
jilave şi reci. [...] Dar nici o schimbare a mediului
ambiant nu pare să-i fie de folos bolnavului de cancer.
Lupta se duce înlăuntrul corpului fiecăruia”6.

Dacă alte forme de terapie implicînd deopotrivă
corpul fizic şi cel spiritual se pot desfăşura şi în
intimitatea salvatoare, la care fiinţa poate avea acces şi în
spaţiile de elecţie – desigur, private – chinuitoarea luptă
cu o boală precum cancerul nu are nici o şansă de cîştig
atunci cînd se duce în afara spitalului. Aici, în blocurile
ATI, în sălile de intervenţie, chimioterapie, radioterapie
ş.a.m.d., corpul bolnav este supus la tot felul de probe de
anduranţă la capătul cărora poate cîştiga (sau măcar speră
să cîştige) măcar cîteva luni, cîţiva ani sau, în cazurile
cele mai fericite, o viaţă. Rolul spaţiului spitalicesc în
orice ego-analiză de traumă este din acest motiv unul
esenţial, după cum ne-a confirmat recent antropologul
Vintilă Mihăilescu în neliniştitoarea sa odisee nu numai
corporală intitulată chiar În căutarea corpului pierdut. O
ego-analiză a spitalului. Nucleele de sens revelator sunt
şi aici articulate în jurul întregii lumi, atent segmentate, a

spitalului, unde se poate/ trebuie locuit simultan privat şi
public, intim-revelator şi social-expus. Reflecţiile ce
includ astfel de schiţe topografice trebuie totuşi să aibă
un miez identitar, ne arată secvenţa În-chipuiri ale
corpului: „Ei bine, Spitalul este un spaţiu în care faci
cunoştinţă, într-un mod cam radical, cu corpul tău. N-aş
spune nici corpul tău «adevărat», nici «real»,, ci pur şi
corpul tău de-mascat. Şi eşti surprins, eşti derutat, eşti
revoltat. Durerea simplu corpul tău de-mascat. Şi eşti
surprins, eşti derutat, eşti revoltat. Durerea asta din coşul
pieptului nu este nimic altceva decît o durere în coşul
pieptului, o durere care există pentru că este aşa cum este.
Nu are niciun sens suplimentar, nu înseamnă nimic mai
mult decît o senzaţie de durere, este de o trivialitate
insultătoare; nu are nicio «poveste» aparte – drept care te
grăbeşti să-i găseşti una... Dar durerea rămîne acolo, de o
placiditate jignitoare la adresa întregii tale demnităţi
umane. Din această situaţie se naşte o perplexitate care
m-a lovit în multe ore tîrzii ale nopţii: cine este, de fapt,
subiectul suferinţei?”7.

La fel ca invarianţii structurali enumeraţi mai sus,
această chestionare funciarmente tragică a propriei
identităţi de către bolnavul ce nu se mai recunoaşte ţine,
fireşte, de genul proxim al reprezentării carcerale. Pentru
a releva diferenţele specifice, voi analiza succint, in
numărul următor, două jurnale feminine de o frumuseţe
dureroasă fără egal, semnate de scriitoare care, în faţa
propriilor corpor(e)alităţi devastate, şi-au mai găsit tăria
de a le proteja fragilitatea reflectînd-o estetic.

Note:
1. Charles E. Rosenberg, Framing disease: illness,

society and history, apud Cristina Vidruţiu, Imaginarul
epidemic. Reprezentări istorice şi metaforice ale ciumei în
literatură, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012, p. 40.

2. Preluând opinia lui Rosenberg, Cristina Vidruţiu
vede în ciumă „un revelator al unui anumit context istoric
(medical, politic, cultural)” – Ibidem.

3. Loredana Caia, Despre dragoste şi alţi demoni,
Cuvînt înainte de Dumitru-Constantin Ducan, Editura
Şcoala Ardeleană, 2017, pp. 81-82.

4. Christian Biot, Françoise Guinard et Françoise
Hortala, Mourir vivant, Les Ēditions de l’Atelier/ Éditions
Ouvrières, Paris, 1996, p. 152.

5. Susan Sontag, Boala ca metaforă. Sida şi metaforele
ei, traducere, prefaţă şi tabel cronologic de Aurel Sasu,
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995, p. 22.

6. Ibidem, p. 23.
7. Vintilă Mihăilescu, În căutarea corpului pierdut. O

ego-analiză a spitalului, Editura Polirom, Iaşi, 2019, pp.
230-231.
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Dacă e să vorbim despre figura poetului lipsit de
popularitatea centrului, care nu poate fi numit un star
al vieţii literare, dar care îşi trăieşte poezia la modul
acerb, fiind un creator fertil şi profund, atunci se cade
să vorbim şi despre poetul Ion Tudor Iovian. Unei
opere considerabile care îşi conturează universul în
regim constant încă de la debutul din revista Ateneu,
din 1968 – iar în volum, în 1983, cu Pădurea de Pini
(Cartea Românească), după ce în 1982 Editura
Junimea din Iaşi îi publică placheta Să aruncăm în
aer tristeţea –, i se adaugă în 2018 volumul şi omul
n-a mai scos niciun cuvânt, apărut la Editura
Bibliotecii „C. Sturdza” din Bacău. 

Între aceşti doi poli, Ion Tudor Iovian – pe numele
său Ivan Ioan – publică volume de poezie precum
Presiunea luminii (Cartea Românească, 1987),
După-amiază cu scaun gol (Ed. Plumb, 1996),
Şoricelul Kafka pe foaia de hârtie (mica vicioasă
poezia) (Ed. Axa, Botoşani, 1999), Pagini alese.
Doar o înfiorare între cuvinte (Ed. Plumb, 2001),
Baby-secol. Elegii, după victorie, la tobă, cinele şi
corn englez (Editura Casa Scriitorilor, 2004). Anul
2012 este marcat de publicarea, în colecţia „Opera
omnia” a Editurii Tipo Moldova din Iaşi, a volumului
antologic Îţi voi injecta poezie în sânge. Acestuia îi
mai urmează Vedere de pe pod în infranegru. Poezii
gris-piper sau Şi va veni Apocalipsa textului (Ed.
Junimea, Iaşi, 2012). Aşadar, şi omul n-a mai scos
niciun cuvânt este volumul de poeme cu numărul
zece al lui Ion Tudor Iovian (fără să includem şi
cartea de eseuri Gherla imaginarului arghezian din
2003), ale cărui cărţi au avut parte de fiecare dată de
o receptare entuziastă din partea criticii, fără a se
bucura, din nefericire – nu doar pentru el însuşi, ci şi
pentru cititori – şi de o popularitate prea largă. În
acest context, al receptării, vorbeşte Adrian Jicu în
Prefaţa volumului de faţă despre paradoxul care a
marcat opera poetică a lui Ion Tudor Iovian.

şi omul n-a mai scos niciun cuvânt continuă

unitar creaţia lirică a lui Ion Tudor Iovian, o creaţie
care stă sub semnul frământării existenţiale şi
totodată al unei frământări de ordin creator. Senzaţia
sfârşitului de lume întreţinută încă de la titlul
volumului apasă asupra omului. Totul se conturează
într-o escatologie latentă, a cărei concretizare
amânată nu face decât să augmenteze apocalipticul
care a pus stăpânire pe lume. Ion Tudor Iovian ni se
dezvăluie, încă o dată, ca un neoexpresionist. Ne
oprim chiar la poemul care dă şi titlul volumului – şi
subintitulat (flori de mai atinse de negru-septembrie)
– pentru a surprinde un astfel de tablou în
desfăşurare: „mărul lui Adam a-nţepenit/ când luna
şi-a trecut tăişul/ prin barba nerasă/ cu un fel de
plânset-scrâşnet care îţi îngheaţă sângele-n vine/ şi nu
s-a văzut împunsătura anilor/ şi omuleţii nopţii au
vărsat din camioane mult trecut/ zile fără istorie/ şi
mult întuneric şi frig şi urât şi amar/ şi nu s-a mai ivit/
lumina aceea atât de rece atât de străină/ sub/ care ne-
am iubit şi ne-am sfâşiat unul pe altul”. 

Poezia lui Ion Tudor Iovian dă glas unui
expresionism interiorizat, resimţit la modul visceral,
extras dintr-un univers fragmentarizat (chiar şi la
nivel grafic, în dispunerea versurilor în pagină,
fragmentarismul capătă concreteţe): „asta e tot -/ în
jur doar verde şi albastru cu picăţele vineţii şi/
moarte/ depărtări mirosind a pâine şi frică/ în
mijlocul şoselei/ o flacără de toamnă care dă să se
stingă/ dar nu se stinge/ de parcă ar fi fost acolo de o
mie de ani/ un scâncet peste măsură de îndurat care
se/ târăşte pe asfalt/ inundă/ verdele posomorât de pe
câmp/ inundă sufletul/ cerul înalt în prăvălire lentă
peste câmpul/ de sticlă pisată/ [...]/ un ghemotoc/ un
scâncet care îţi frânge inima/ şi un strop de lumină
foarte rece/ care dă să se stingă şi chiar se stinge/ şi
din el lipăie şi păsările şi soarele şi câmpul verde/
bătând în vineţiu/ şi tristeţea grea/ [...]/ apoi/ nu se
mai aude niciun scrâşnet pe inimă/ doar/ fâşâitul
uscat şi rece al porumbiştilor prin/ care se joacă
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vântul de-a baba oarba/ cu moartea –/ nefericita de ea
ştirba de ea urâta şi strâmba şi/ borţoasa de ea gata să
fete omuleţi care nu lasă/ umbră nici sânge nici
nume” (albastru cu picăţele vineţii şi moarte).

Artist complex, versurile sale nu sunt singurele
care dau glas spaimei, existenţei violentate,
pătimirilor interiorizate. Poemele volumului de faţă
sunt însoţite de o serie de desene, schiţe (vezi aceeaşi
stare de fragmentar, absenţa siguranţei, a întregului),
realizate de poetul însuşi, care, în alb-negru, vorbesc
despre aceleaşi anxietăţi existenţiale, despre aceleaşi
spaime şi viziuni apocaliptice. Excepţie în registrul
cromatic concret face tabloul de pe copertă, în care
trei siluete umane – violentate, dezindividualizate –
gravitează într-o mare de albastru-violet, în căutarea
unui sens pierdut al existenţei, căutare care pare a nu
avea altă destinaţie decât neantul. În această spirală
care nu are, în cuvintele lui Ion Tudor Iovian chiar
din acest volum, decât „o singură ieşire”, reacţia
umană care mai poate avea vreun sens este de a nu
mai scoate niciun cuvânt. 

Criza lumii aduce după sine, în mod iminent,
criza cuvântului. Incapacitatea de a mai scrie care se
instaurează în acest univers, neputinţa de a mai
scoate vreun cuvânt se arată pe „foaia murdară de
prea mult alb funebru” („deux étions et n’avions
qu’un seul coeur”). În poemul menţionat, în
scenariul apocaliptic care pune stăpânire pe lume,
iubirea şi creaţia nu pot coexista. Doar risipirea
primei poate lăsa loc pentru revenirea cuvintelor:
„dar alături erai tu – acum nu mai eşti – acum e doar/
zidul care nu mai sfârşeşte/ dintre tine şi umbra ta pe
foaia muşcată deja de/ negru:/ «deux étions et
n’avions qu’un seul coeur»/ dat tu –/ dar eu –/ pe
foaia de hârtie muşcată deja de negru/ dă în floare/
frica”. Imaginea „albului funebru”, care revine pe
alocuri pe parcursul volumului îl bântuie pe poetul a
cărui funcţie creatoare este anihilată în tensiunea
existenţială instaurată, redus fiind la dimensiunea
omului, care se resimte de neputinţă.

Însă acest doliu creator nu poate fi de lungă
durată, căci Poezia este intrinsecă fiinţei. Poetul este
predestinat scrisului, pe care îl resimte adesea ca pe
un blestem. Volumul se deschide cu această stare care
tulbură: „m-a privit lung cumva înfricoşat/ de parcă
ar fi văzut pe faţa mea/ scrijelat adânc/ un text cu
litere vii în durerile facerii/ despre singurătate/ despre
spaima de a fi/ despre vina de a exista/ m-a privit de
parcă/ între două bătăi de pleoape s-ar fi ţesut pe dos/

toată povestea acestei lumi/ de parcă ar fi trebuit să
plec pentru totdeauna/ cu textul acela în zvârcolire/
neîncheiat” (cuvintele noastre de toate zilele
sângeră). Poezia aduce în atenţie marile întrebări
asupra existenţei, asupra lumii, încolţind în conştiinţa
poetului îndoiala, problematizarea, transformându-l
într-un creator „pe dos”, care caută să des-compună
lumea pentru a-i găsi sensul: „da da pasărea aceea/ e
un semn de întrebare înfipt în carne adânc –/ şi se tot
înmulţeşte/ aşa vine/ – zice – pe tăcute fără să te
întrebe fără să te privească/ ştiu că eşti acolo – zice –/
în sufragerie la măsuţa de mahon pătată într-un colţ/
cu o ceaşcă de ceai de iasmin în faţă/ şi priveşti în
gol/ în/ golul/ căscat/ chiar în sufragerie/ în viaţa ta/
în textul/ în care literele încă n-au îngheţat/ şi
cuvintele noastre de toate zilele/ sângeră/ şi produc
tot mai multă irealitate” (cuvintele noastre de toate
zilele sângeră).

Creaţia este tot „mica vicioasă poezia” care „îl
trăgea de mânecă” pe Ion Tudor Iovian şi în volume
anterioare. Continuă în şi omul n-a mai scos niciun
cuvânt ipostazierea poeziei ca obsesie, ca viciu căruia
poetul nu îi poate scăpa, „blestem” care nu concepe o
existenţă a poetului în afara zonei ei de influenţă. O
întreagă tradiţie planează deasupra poetului şi a
creaţiei care aşteaptă să capete contururi, o tradiţie
interiorizată de acesta până la confuzia planurilor
creaţie-existenţă, prima invadând universul celei de-
a doua. Toate pornesc dinspre „birtul Nevermore”, ca
spaţiu originar, leagăn al poeziei (moderne): „şi ea/
mica vicioasă poezia/ mă trage de mânecă îşi apropie
buzele umede/ în flăcări deja/ de lobul urechii/
tocmai când vreau să mă duc cu băieţii «la/ una
mică»/ la birtul Nevermore/ ca să uit de toţi şi de
toate/ să-mi beau porţia de cer şi de fiere să-mi beau
minţile/ şi ea îmi face semn cu arătătorul/ să o urmez
– fie ce-o fi –/ în turnul ei de fildeş pitit într-o iarnă
de poveste d’antan/ undeva sub muntele Venus/ deja
vraişte/ în care e frig şi e târziu şi ecoul aduce muzici
tare ciudate” (şi ea mica vicioasă mă trage de
mânecă). Poe, Baudelaire, Rimbaud, Maiakovski,
Villon, cărora li se alătură Eminescu, Blaga, Arghezi,
Doinaş, Brumaru reprezintă mai mult decât o
înşiruire de nume de poeţi pe care poetul îi
frecventează; sunt tot atâtea universuri interiorizate
de acesta, care i-au invadat existenţa.

Poezia are o capacitate de introspecţie intruzivă
chiar, este capabilă de a pătrunde până în cele mai
adânci „spaţii” ale poetului: „şi ea pofticioasă şi rea/
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umblă cu gheara învelită-n mătăsuri/ prin sufletele
celor în care lumina s-a stins astă-noapte/ şi-i frig şi-
i tare târziu/ şi speranţă nu mai există/ [...]/ şi ea
deschide/ scrinul/ cu secrete ruşinoase şi scrisorele în
sepia trimise/ spre viitorul/ Nevermore” (şi ea
ticăloasa şi draga de ea mica vicioasă poezia). Viaţa
însăşi este nimic altceva decât un text scăpat de sub
control, căruia nu i se mai recunoaşte autorul. Poetul
trăieşte, astfel, cu „spaima că nu sunt nici măcar/ o
virgulă/ în textul ăsta încâlcit care e viaţa mea fără
trecut fără viitor” (îmi mai rămăseseră 5 fiole de
morfină), el nu mai are control nici măcar asupra
cuvintelor – „nu te mai pot ascunde în cuvinte”
(astăzi, II (variantă ironic-amară dată prin mult
piper sare şi sticlă pisată). 

Deopotrivă cu atestarea primordialită₫ii poeziei
în universul existen₫ial al poetului, acesta din urmă
manifestă, à la Wilde, şi conştiinţa inutilităţii artei:
„dacă prin circumvoluţiunile creierului/ aleargă
coşmaderi injectaţi de Iovian cu poezie/ şi de atunci/
dimineţile miros a rai deschis dar asta nu schimbă/
nimic în lume” (s.a.). Vocaţia poetică acaparează însă
totul în interiorul şi în jurul poetului, viaţă şi creaţie
deopotrivă: „dacă eu scriu/ ca să generez existenţă în
lumea asta care trage să moară/ care şi-a uitat poeţii
şi limba în care Dumnezeu visează” (în infranegru
II). Poetul expune propriile motivaţii în privinţa
scrisului, care, în ciuda inutilităţii sale la scară
universală, se dovedeşte vital la nivel individual. Într-
o serie a artelor poetice din acest volum, un poem
precum aceasta nu este o pipă pune, cum altfel,
problema reprezentării în artă, precum şi a relaţiei
dintre creator („aceasta este – zice Iov –/ urma
radioactivă a literelor de plumb cu care îşi scrie/
poemele din viitor/ Iovian/ direct pe creierul obosit
fără orizont al omului fără/ trecut fără însuşiri”) şi
receptorul său („mon hypocrite lecteur/ mon
hypocrite voyeur”).

Realitatea privită în „urâtul/ şi spaima/ şi vina” ei
(poem cu bisturiu înfipt între litere) obscurizează
frumuseţea, claustrează fiinţa. Apocalipticul
acaparează deopotrivă dimensiunea umanului şi pe
cea a divinului. Vorbim de divinitatea christică,
supusă fatalităţii, neputincioasă („dar nu-l poţi opri
pe aproapele tău să-ţi dea/ sărutul morţii/ ca răul lui
să dea în floare” – ai uitat să tragi uşa după Tine
Doamne când Te-ai dus să Te odihneşti în grădină).
Sacrificiul christic cunoaşte un echivalent şi în planul
creaţiei, „cuvintele-miei tăiate la gât”, „cuvintele

pătate de murdăria zilei”, cuvinte de sacrificiu în
procesul de căutare a unui sens. Gravitatea situaţiei
este contracarată de incapacitatea umană de a o
sesiza, de a răspunde crizei divinităţii, axându-se pe
elemente futile ale vieţii de zi cu zi, reprezentate
simbolic de „mititeii aioşi” sau „ecstasy”. În notă
expresionistă, refuzul semnelor divinului transformă
existenţa într-o serie de „săli de aşteptare ale
spaimei”, care conduc spre un singur posibil final:
„în INFRANEGRU”.

Într-un orăşel de provincie situat pe drumul care
leagă Bacăul de Piatra-Neamţ dă contur Ion Tudor
Iovian viziunilor sale apocaliptice asupra existenţei.
Pe alocuri maladiv, spasmotic, acest univers
iovianian îşi găseşte vocea în frământările creatoare.
Neoexpresionismul dă glas căutărilor unui sens
pornite dinspre om şi dinspre poet deopotrivă. şi omul
n-a mai scos niciun cuvânt continuă creaţia unui poet
cu o viziune unitară, coerentă, cum este cea conturată
de Ion Tudor Iovian.
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Nu ştiu dacă titlul cărţii lui Stelian Tănase trimite voit
la rezonanţele erotice ale cifrei 69 sau dacă pur şi simplu
aşa i-a ieşit numărătoarea. Cert e că Repertoarul amorului.
69 de poveşti de dragoste din istoria lumii (Hyperliteratura,
Timişoara, 2019) antologhează tot atâtea cupluri care şi-au
înscris tribulaţiile afective în istoria cancanului mondial. E
vorba de existenţele din spatele marii scene a lumii, de
acolo de unde detaliile ne sunt deloc, mai puţin sau altfel
cunoscute, în ciuda a ceea ce ştim de la istoricii oficiali sau
de la ziariştii temerari de totdeauna. De la Dante – Beatrice
la Hitler – Eva Braun, de la Luxiţa Florescu – Nicolae
Bălcescu la Regina Maria – Barbu Ştirbey, Joe Boyle şi la
Friedgard Toma – Emil Cioran, de la Isadora Duncan –
Serghei Esenin şi Hortensia Racoviţă – Alexandru
Odobescu la Nadejda Aliuleva – Stalin şi la Nadejda – Osip
Mandelştam. Starlete de cinema, aristocraţi, spioni,
militari, şefi de stat, regi, dictatori, artişti, scriitori sunt tot
atâtea „extracţii” sociale ale protagoniştilor antologiei lui
Stelian Tănase, ceea ce arată că amorul tumultuos n-a
practicat niciodată discriminări de profesie, de vârstă, de
rasă sau de etnie. Unele nume sunt, desigur, de rezonanţă,
altele sunt cunoscute mai degrabă specialiştilor. De Bonnie
Parker – Clyde Barrow, Inessa Armand – Lenin sau Maria
Walewska – Napoleon Bonaparte a auzit mai toată lumea,
dar nu ştiu câţi au auzit, de pildă, de cupluri precum Rose
de Waldeck – Johann von Revenstein, Wallis Simpson –
Edward de Windsor sau Arletty – Hans Jürgen Soehring. În
tot cazul, informaţiile noi (unele chiar spectaculoase – a se
vedea, de exemplu, împrejurările de alcov din noaptea
abdicării lui Cuza) sunt întotdeauna binevenite şi, slavă
Domnului!, măcar enumerate, ele apar din belşug în toate
poveştile din volum.

Ce-ar fi de remarcat (şi, dintr-un punct de vedere, de
reproşat) e caracterul de „şantier” al antologiei, aspectul de
fugitiv, de provizoriu, de „notiţe de lucru”, adică diferenţa
dintre ceea ce aştepţi – poveşti de iubire captivante, care să
curgă cât de cât şi să-ţi satisfacă pofta de monden (ar fi fost
bine dacă ar fi existat răspunsuri la toate întrebările legate
de amor, propuse explicit în „Postfaţa” autorului) – şi ceea
ce primeşti – succinte şi rapide treceri în revistă ale unor
date şi detalii esenţiale, pentru fiecare poveste. În foarte
puţine cazuri capitolele depăşesc 2-3 pagini (formatul cărţii
e oricum mic) – Maruca Cantacuzino, Cella Delavrancea –

Nae Ionescu, de pildă, sau Ana de Bourbon Parma – Regele
Mihai − şi simţi cât de promiţător ar fi fost dacă şi celelalte
cupluri ar fi fost tratate măcar aşa. Autorul operează cu un
stil jurnalistic, alert, adesea paratactic, cumulativ,
rezumativ la maxim, colocvial pe alocuri („Lica s-a
combinat cu Gheorghe Plăcinţeanu”), cu puţine comentarii
personale, ceea ce taie din elanul marilor devoalări
presupuse („Nimeni nu pierde, fiecare participant la acest
teatru de bulevard în marea tradiţie pariziană iese în câştig.
Aplauze!” ori: „Uneori biografia unui scriitor ajută cărţile,
alteori dimpotrivă. O poveste de iubire care stârneşte şi azi
curiozitate şi interes”). Cititorul are în faţă aproape de
fiecare dată un linear de date, locuri, nume, evenimente şi
fapte care, alăturate fără criterii clare, nu reuşesc să redea
pulsaţia unei intrigi amoroase mai cu greutate.

Există, totuşi, destule circumstanţe atenuante. Cartea,
aşa cum autorul însuşi recunoaşte, e rezultatul unor
documentaţii pentru romane precedente şi nu s-a dorit
deloc un manual consistent despre afaceri amoroase
celebre. Fixate în aceeaşi „Postfaţă”, temele cărţii se
concentrează pe „ce e dincolo de gardul vecinului”, pe
tipologii înseriabile precum soţul, soţia, curtezana şi
concubina, pe „sexul în afara căsătoriei”, pe riscurile
adulterului, pe imprevizibilul rizibil sau dramatic al vieţii
şi pe „raportul cu puterea” de toate felurile. Într-un cuvânt,
pe ceea ce nu se prea spune, în cazul marilor iubiri. „Lista
e departe de a fi completă. Am selectat numai 69 de fişe
(s.m., AGR), ale căror istorii mi s-au părut esenţiale pentru
subiect. De ce? Pentru că fiecare ascunde ceva neştirbit de
timp. Acel detaliu care nu seamănă cu nimic altceva şi face
povestea demnă de a fi scrisă”. 

Avem de-a face, aşadar, cu un dicţionar al amorurilor
celebre, licite ori ba, cu eboşe de viitoare scenarii sau
romane, nicidecum cu poveşti lămuritoare prin coerenţă,
decoruri şi intrigi. Ele deocamdată s-au adunat schematic
sub forma precipitată a unei antologii ordonate alfabetic ad
usum delphini, ca să preiau una dintre expresiile deja
folosite. Flerul dovedit de istoric şi de ficţionar al lui
Stelian Tănase va face, probabil, ca din ele să rezulte
viitoare naraţiuni mai ample, de se va putea. De nu, cu
toate aşteptările sugerate de titlu lăsate în suspensie,
spunem că e bine deocamdată şi atât. Sunt de aflat destule,
oricum.
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Învăţătură, cultură, educaţie. Iată un trinom
definitoriu, hotărâtor în formarea, structurarea şi
iluminarea minţii omeneşti. Factorii
instituţionali principali care trebuie să
conlucreze la îndeplinirea acestor deziderate
sunt familia, şcoala şi biserica. În acest fel se
ajunge la ceea ce se numeşte edificarea
personalităţii umane, o edificare armonioasă, aşa
cum este de dorit. Edificarea personalităţii
umane are, fireşte, un parcurs individual şi unul
istoric. Cel dintâi se înscrie în al doilea proces,
cel istoric, uzând de toate apanajele sale.
Învăţământul, cultura, biserica au o creştere, o
evoluţie istorică. Evident, în timp, salturile,
deosebirile sunt substanţiale. 

Însăşi formularea temei alese ne-a trimis cu
gândul la un moment aproape uitat din istoria
culturii şi spiritualităţii româneşti, anume la ceea
ce s-a numit şi a apărut sub denumirea de Foaie
pentru minte, inimă şi literatură. A fost un

supliment al publicaţiei Gazeta de Transilvania şi a
văzut lumina tiparului între 2 iulie 1835 şi 24 februarie
1865, aşadar vreme de 30 de ani, ceea ce pentru
mijlocul veacului al XIX-lea românesc este o reală
performanţă. Mai mult, acest supliment dimpreună cu
gazeta, a apărut la Braşov, într-un burg transilvan unde
spiritul românesc năzuia să se impună în faţa altei
culturi urbane mai vechi, recte cea germană/ săsească.
Implicit Gazeta de Transilvania a fost şi o tribună de
lansare şi de întreţinere a literaturii şi culturii româneşti
şi, pe această cale, a spiritualităţii vii a românilor din
sudul celei de a treia provincii istorice. Publicaţiile
aduse în discuţie au fost conduse de George Bariţ, o
personalitate puternică şi un militant neobosit pentru
afirmarea românismului într-o regiune în care, aşa cum
se ştie, celelalte naţionalităţi deţinuseră vreme de
secole, primatul politic şi cultural. Din 1850,
continuatorul lui George Bariţ a fost Iacob Mureşanu.

Prin cele două publicaţii au fost constant vizate mai
multe obiective vitale pentru românii transilvăneni:
emanciparea culturală şi naţională, propăşirea
economică a românilor, combaterea dictatului politic
inclusiv prin susţinerea ideilor revoluţionare de la 1848,
rolul educativ şi civic al teatrului, nevoia stringentă a
unei mai bune organizări a învăţământului, eforturi
constante pentru unitatea şi cultivarea limbii române,
dezvoltarea literaturii originale în limba română,
alcătuirea şi răspândirea unor culegeri folclorice
reprezentative. S-au bucurat de colaborarea unor
personalităţi din toate cele trei provincii istorice: Ion
Heliade-Rădulescu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar
Bolliac, Ion Ghica, Alecu Russo, Costache Negruzzi,
Ion Ionescu de la Brad, Andrei Mureşanu. Acesta era
efectiv colectivul redacţional al revistei săptămânale
Gazeta de Transilvania şi al suplimentului Foaie pentru
minte inimă şi literatură. Au fost difuzate peste Carpaţi
prin străduinţa librarului Iosif Romanov din Bucureşti1. 

Iată aşadar cum, „uniţi în cuget şi simţiri”, oameni
de seamă de pe tot cuprinsul viitorului stat unitar
România, gânditori şi creatori de limbă română, au
susţinut şi fortificat prin aceleaşi mijloace publicistice,
literare şi culturale edificiul spiritual naţional. Un
edificiu ce nu putea fi susţinut în afara sentimentelor
naţionale şi a spiritualităţii creştine ortodoxe.

Braşovul a fost cam în aceeaşi perioadă şi locul
unde mitropolitul Andrei Şaguna (1808-1873) a pus
bazele unei însemnate instituţii de învăţământ. Familia
sa a fost de origine aromână, provenind din sudul
Dunării, de la Grabova, din apropiere de vestita aşezare
aromână, Moscopole, din Albania. Numele de botez a
fost Anastasiu, Andrei fiind ales odată cu călugărirea, în
1833. Anastasiu (Andrei) a urmat gimnaziul unui ordin
călugăresc catolic din Pesta. Tot la Pesta a studiat
filozofia şi dreptul. Din 1829 a urmat teologia la Vârşeţ,
actualmente oraş din Banatul sârbesc.

În domeniul învăţământului numele lui Andrei
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Şaguna este legat, aşa cum am sugerat deja, de fondarea
Gimnaziului românesc din Braşov ce este azi cunoscut
sub denumirea de Colegiul Naţional „Andrei
Şaguna”.Este considerat şi în zilele noastre ca al
cincilea cel mai bun colegiu românesc. Tot sub
oblăduirea lui Andrei Şaguna a fost întemeiat şi
Gimnaziul românesc de la Brad şi, încă o preocupare
lăudabilă, începând din 1854 s-au pus bazele a peste
800 de şcoli confesionale româneşti. În 1855 a apărut o
şcoală superioară de teologie şi pedagogie care este în
funcţiune şi azi şi poartă numele de Seminarul
Andreian. O minte iluminată nu putea aşadar decât să se
dedice nobilei campanii de iluminare a clerului şi a
poporului. Atunci când a fost hirotonit episcop, la 18
aprilie 1848, la Karlowitz, Andrei Şaguna a rostit un
legământ pe care l-a urmat tot restul vieţii:

„Se cere de la mine, ca prin ocârmuirea mea, să se
pună în lucrare reînvierea diecezei noastre transilvane,
şi reînvierea aceasta să corespundă trebuinţei bisericii,
mântuirii poporului şi spiritului timpului”.

În spiritul timpului, înaltul ierarh a luat parte la
mişcarea revoluţionară transilvăneană, numărându-se
printre participanţii la marea adunare populară din 3
mai 1848, de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj. Şi nu
oricum: a prezidat, alături de Ioan Lemeni, episcopul
greco-catolic de la acea dată, Adunarea populară de pe
Câmpia Libertăţii. Apoi s-a aflat în fruntea delegaţiei
care a dus la Viena petiţia revoluţionarilor, pentru a fi
înmânată împăratului Franz Josef. O a doua petiţie, de
fapt un memoriu, a fost concepută la sfârşitul anului
1848 şi adusă de asemenea la cunoştinţa împăratului
austriac.În acel document istoric se sublinia ideea
unităţii românilor din Transilvania, Banat, Bucovina şi
din ţinuturile vecine cu Ungaria.

Centrul activităţii lui Andrei Şaguna a fost însă
oraşul Sibiu. În primăvara anului 1850 înaltul ierarh a
depus eforturi pentru organizarea unui congres
bisericesc la care a luat parte chiar Avram Iancu. Tot în
1850, vara, s-a inaugurat, iarăşi la Sibiu, pe banii
episcopului, o tipografie unde s-au tipărit, pe lângă
cărţile bisericeşti, abecedare şi cărţi laice. După nici trei
ani, la 1 ianuarie 1853, bineînţeles că la Sibiu, se pun
bazele Telegrafului român, unica publicaţie românească
ce se bucură de o apariţie neîntreruptă până astăzi. În
1861, mitropolitul ortodox Andrei Şaguna şi cel greco-
catolic Alexandru Sterca-Şuluţiu au organizat şi condus
la Sibiu o conferinţă naţională în cadrul căreia românii
au fost declaraţi naţiune liberă iar cei care îi dezbinau
au fost anatemizaţi.Mitropolitul transilvan nu a uitat să
ajute învăţământul în limba română: în 1870, din
resurse proprii, dăruieşte 2000 de florini şcolii din

Brad, Hunedoara, şi sprijină tipărirea a 25 de titluri de
manuale pentru şcoli. S-a implicat cu dăruire şi în
iluminarea moţilor din Munţii Apuseni, unde starea
învăţământului era deplorabilă. Acolo s-a constatat o
penurie de localuri pentru şcoli, de manuale şi de
învăţători care se aflau în imposibilitatea de a
achiziţiona cunoştinţe din lipsa instituţiilor de profil. În
urma informărilor venite din protopopiate realitatea i-a
devenit cunoscută şi a putut să adopte cele mai potrivite
măsuri pentru remediere. Andrei Şaguna a sprijinit
totodată şi înfiinţarea Societăţii culturale transilvane
„Astra”, al cărui prim preşedinte a fost. Ar mai fi de
menţionat şi faptul că Mitropolia ortodoxă din
Transilvania a fost cea dintâi în care reprezentanţi ai
laicilor au fost majoritari în conducerea sinodală a
bisericii şi, de asemenea, a fost prima autonomă în
raport cu statul.

Iluminatul înalt ierarh, Andrei Şaguna, totodată
unul din cei mai mari patrioţi ardeleni, a răposat întru
Domnul la 28 iunie 1873, la Răşinari, unde a şi fost
înmormântat, în cripta sa. Memoria lui este vie între
locuitorii din zona Sibiu şi din tot sudul Ardealului, iar
cuvintele mitropolitului Antonie Plămădeală îl
caracterizează cel mai bine:

„Şaguna a fost un dangăt de clopot care a trezit din
amorţire conştiinţe şi destine, a redat speranţe şi
vigoare, a pus plugul în brazdă şi a desţelenit ceea ce
ameninţa să devină pârloagă”2.

La Gimnaziul românesc din Şcheii Braşovului
(Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”) de-a lungul
vremii au urmat studiile personalităţi de prim rang ale
culturii şi spiritualităţii naţionale: Ciprian Porumbescu,
Titu Maiorescu, Nicolae Teclu, Gheorghe Dima, Vasile
Goldiş, Octavian Goga, Lucian Blaga, Gheorghe
Bogdan-Duică, Ion Muşlea, Onisifor Ghibu, Emil
Petrovici, Emil Cioran, Eugen Jebeleanu, Dimitrie
Macrea, Dumitru Stăniloaie, Andrei Oţetea, Alexandru
Surdu, Ion-Aurel Pop.49 dintre foştii absolvenţi şi
profesori au fost membri ai Academiei Române.

Titu Maiorescu, unul din iluminaţii care au trecut pe
la Gimnaziul „Andrei Şaguna”, s-a născut la Craiova, în
15 februarie1840, chiar în perioada când, tot la Braşov,
apăreau Gazeta de Transilvania şi Foaie pentru minte,
inimă şi literatură. Tatăl său, Ioan Maiorescu, era
originar dintr-o familie de ţărani din aşezarea transilvană
Bucerdea-Grânoasă. Primul lui nume a fost Trifu, dar a
ales pe acela de Maiorescu pentru a sublinia înrudirea,
prin familia mamei sale, cu Petru Maior, unul din corifeii
Şcolii Ardelene. Ioan Maiorescu a venit la Craiova ca
profesor la Şcoala Centrală din oraş. A contribuit la
dezvoltarea unui sistem modern de învăţământ, mai ales
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în calitate de inspector al zonei Oltenia. În 1848, Ioan
Maiorescu a jucat un rol activ în stabilirea unor relaţii de
apropiere între revoluţionarii din Ţara Românească şi cei
din Transilvania. Împreună cu familia, soţia Maria
născută Popazu şi cei doi copii, Emilia şi Titu, a trecut
prin Bucureşti, Blaj, Sibiu, iar la Braşov a rămas un timp
mai îndelungat. Aici Titu a frecventat cursurile
gimnaziului românesc, absolvind clasa a cincea (1850-
1851). Între 1846 şi 1848 Titu Maiorescu urmase şcoala
primară la Craiova, iar de la 1848 la 1850 Şcoala
protodiaconului Iosif Barac din Braşov. Dacă intrăm în
amănunte, semnalăm că la înfiinţarea gimnaziului
braşovean, în 1850, un rol semnificativ l-a avut Ion
Popazu, unchiul său pe linie maternă. Din 1851, sub
directa îndrumare a mitropolitului Andrei Şaguna,
gimnaziul a cunoscut o dezvoltare notabilă. După
absolvirea Academiei Theresianum din Viena, Titu
Maiorescu a studiat filologia, filosofia şi dreptul la
universităţile din Berlin, Viena şi Paris.

Revenit în ţară s-a aşezat mai întâi la Iaşi, unde a
înfiinţat cenaclul literar „Junimea” (1863) şi revista
Convorbiri literare (1867). A fost o contribuţie
hotărâtoare la dezvoltarea literaturii române, pentru
început mai cu seamă în regiunea Moldovei. În Istoria
literaturii române de la origini până în prezent G.
Călinescu a făcut o observaţie deosebit de interesantă.
El spune că „Până la întemeierea «Junimii», literatura
română este scrisă aproape numai de boieri, de marii
boieri la început, de boierii de clasa a doua în epoca
bonjuristă şi de boierii şi dascălii intraţi în mica boierie
[...] în deceniul de după revoluţie.[…] Chemarea la
creaţie a clasei ţărăneşti şi punerea acesteia în prezenţa
directă a aristocraţilor este opera «Junimii».[…]
«Junimea» în aspectul literar se confundă cu persoana
lui Titu Maiorescu”3. Mai departe, G. Călinescu
remarcă un amănunt în general neglijat atunci când
vorbim de Titu Maiorescu, anume faptul că el a
recunoscut originile ţărăneşti ale tatălui său, Ioan
Maiorescu: „Eu sunt fiu de profesor, dar tatăl meu,
profesorul, era fiu de ţăran şi eu sunt dar nepot de
ţăran...”4. Fiu de profesor, Titu Maiorescu a fost
profesor universitar, parlamentar, membru în câteva
guverne al României înainte de primul război mondial,
inclusiv prim ministru în 1912-1913 şi nu în ultimul
rând critic de direcţie de importanţă crucială în istoria
literaturii române. Unele din principiile gândirii sale
critice au rămas valabile până astăzi, iar cei care şi le-
au însuşit şi aplicat în analizele lor se numesc, pe bună
dreptate, maiorescieni. Între ei, cel mai de seamă este
Nicolae Manolescu care şi-a susţinut teza de doctorat
cu tema Opera lui Titu Maiorescu. Aceasta se regăseşte

la originea volumului Contradicţia lui Maiorescu, care
a cunoscut până acum cel puţin trei ediţii. În Istoria
critică a literaturii române. 5 secole de literatură, N.
Manolescu a introdus un capitol intitulat A treia
generaţie maioresciană. Sunt repartizaţi aici critici,
eseişti şi istorici literari precum Paul Zarifopol,
Perpessicius, Mihai Ralea, Tudor Vianu, Pompiliu
Constantinescu, Vladimir Streinu, Şerban Cioculescu
ş.a. Când scrie despre Titu Maiorescu îl încadrează
firesc în secţiunea Junimismul – 1867-1889. Prima
bătălie canonică. Cu Maiorescu a început deci să se
afirme gândirea critică sistematică în literatura noastră.
O concluzie de justeţe, menită să corecteze anumite
erori în înţelegerea lui Titu Maiorescu, este formulată
cu simplitate şi limpezime:

„Dacă ne întoarcem la esenţa concepţiei
maioresciene asupra artei, observăm că ea a jucat, la
rândul ei, un rol cu mult mai însemnat decât au fost
dispuşi să creadă chiar susţinătorii ei din secolul XX. În
lipsa ei vădită de sofisticare, în simplismul ei câteodată,
concepţia aceasta are merite majore în evoluţia spre
modernitate a literaturii noastre.[…] Maiorescu a pus
capăt utilitarismului artistic, militantismelor de tot felul
dragi generaţiei romantice. El e cel dintâi care afirmă
clar la noi că arta nu e nici morală, nici imorală,
ghidându-se după criterii proprii, interne. Concepţia lui
neutilitaristă deschide drum modernităţii mai ales în
poezie...”5.

Desenul din covor, din covorul culturii române din
secolul XIX, cuprinde motive educative, formative şi
creative ce provin din Gazeta de Transilvania şi Foaie
pentru minte, inimă şi literatură, continuă cu
prodigioasa operă de edificare educaţională şi spirituală
a neuitatului mitropolit Andrei Şaguna şi se încheie,
într-o anume latură, cu gândirea eficientă şi perspicace
a unei personalităţi de talia lui Titu Maiorescu. Toate
aceste motive au avut efect de iluminare şi se
încadrează armonios în frumoasa şi trainică ţesătură a
culturii şi spiritualităţii româneşti din primul veac de
afirmare istorică majoră a poporului nostru.

Note:

1. ro.wikipedia.org./wiki/Foaie_pentru_minte,_inimă
_şi_literatura.

2. ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Şaguna.
3. V. G. Călinescu, Istoria literaturii române de la

origini până în prezent, Editura „Minerva”, Bucureşti,
1988, p. 397.

4. Apud G. Călinescu, op. cit., p. 397.
5. Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii

române. 5 secole de literatură, Editura „Paralela 45!”,
2008, p. 376.
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Perioada interbelică se distinge de alte delimitări
pe care istoria literară le-a imprimat în conştiinţa
publicului larg cel puţin printr-un amănunt, de fond,
dar şi de formă: importanţa fără precedent acordată
romancierilor şi, prin urmare, romanului ca specie.
Se conştientizează atunci lipsurile pe care proza ro -
mânească le avea în domeniu şi se încearcă o
depăşire a com plexului înapoierii prin tendinţele de
aliniere la modernismul occidentalizant. În cadrul
acestui proces, romanul ca evoluţie sintagmatică şi
paradigmatică ajunge practic să „ardă” etapele,
regrupând opere din cele mai diferite ca substanţă şi
construcţie. Conştienţi că literatura română nu are în
spate o istorie roma nescă proprie, interbelicii
inventează şi suplinesc, prin maximum de formule,
un vid contrazis doar de rare excepţii (Dimitrie
Cantemir, Nicolae Filimon, Duiliu Zamfirescu etc.).
Multe dintre categoriile pe care teoria literară le-a
transferat romanului îşi fac apariţia acum, unele
dintre ele pentru prima oară, iar publicarea lor este
strâns legată de numele şi chiar reputaţia unui autor.
Aşa de pildă, romanul de analiză poartă mărcile unei
Hortensia Papadat-Bengescu, unui Camil Petrescu,
Anton Holban sau Gib Mihăescu; romanul obiectiv
se alătură, cu pre cădere pe linia tematicii rurale,
personalităţii lui Liviu Rebreanu; romanul de
moravuri are un prolific reprezentant în persoana lui
Cezar Petrescu sau a lui Ionel Teodoreanu; romanul
istoric e echivalent cu Sadoveanu, în timp ce o
parodie totală a mijloa celor şi formei româneşti,
absentă, la acel moment, din spaţiul european,
mergând chiar spre ideea de antiliteratură, trebuie
căutată sub numele Urmuz. Dar există şi numeroase
romane care fac trecerea spre metaroman, repudiind
publicul neiniţiat şi primite, nu de puţine ori, dacă nu
printr-o tăcere, cel puţin prin acte de „neîndreptăţire”
din partea criticii. Literatură singulară, inclasabilă, cu

un pronunţat caracter estetizant, în interiorul căreia
provoacă „plăcerea” textului şi decriptarea altor
modele decât cel francez (expresionismul german
fiind un mărturisit punct de plecare al
controversatelor texte ce-i aparţin lui H. Bonciu), o
dau romancieri precum Mateiu Caragiale, M. Blecher
sau Tudor Arghezi. La fel, clasificările cuprind date
din cele mai distinctive, în funcţie de temă, structură,
forme, sensuri (romanele de mis tere, de călătorie sau
ale periferiei nu sunt nici ele absente); ideea de
„şcoală” se scrie practic o dată cu istoria cenaclului
„Sburătorul”. 

Toate instanţele caracteristice „promovării”
fenomenului literar (chiar şi cele retrograde) se
implică activ (fiecare în felul ei) pentru a inventa
necesara specificitate a romanului românesc modern.
Lupte de culise, ierarhii întotdeauna discutabile şi
con testabile, aruncarea în necunoscut din complexul
inferiorităţii faţă de marile literaturi ale lumii...
descriu starea de mijloc, poietică şi totuşi confuză,
sub auspiciile căreia avea să irupă, nu cu foarte mult
timp în urmă, romanul, transformat într-o repre -
zentare fundamentală a literarităţii. 

Perioada interbelică, în care specia literară de care
vorbim capătă consistenţa unui gen în sine, e
comparabilă, din acest punct de vedere, cu etapa în
care romanul avea să-şi capete legitimitatea şi, mai
mult, să facă dovada unor tendinţe de „expansiune”
din Europa Occidentală în Rusia, adică secolul al
XIX-lea. Dacă la origini romanul fusese considerat
un „gen bastard”, născut în urma înlănţuirii genurilor
nobile – epopeea şi tragedia, conform clasificărilor
practicate de vechii greci – şi a celui mai puţin serios
– comedia –, de astă dată magma sa pare a cuprinde
efecte de real care antrenează „viaţa” unei întregi so -
cietăţi, complex şi ierarhizat alcătuite (de la
burghezie şi aristo craţia nobiliară la „apele tulburi”,
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dar suculente din psihologia comportamentală ale
proletariatului), deci câştigă un public dens, la fel de
diferenţiat ca erudiţie pe cât de variate tematic sunt
ope rele în cauză. Majoritatea cercetătorilor cad de
acord în a aprecia că poate fi constatată o tendinţă
evolutivă internă, de „mondiali zare” a genului care,
altădată minor, îşi declamă dominanţa. Şi la noi
premisele erau, oricum, demne de luat în seamă: de la
per sonajele-măşti din Istoria hieroglifică a lui
Dimitrie Cantemir la notele realiste, cu accente
idilice şi polemice, din Ciocoii vechi şi noi ale lui
Nicolae Filimon până la Mara lui Slavici şi Ciclul
Comăneştenilor al lui Duiliu Zamfirescu. Dar
estetismul unui Mateiu Caragiale, complexitatea unui
M. Blecher şi chiar neînserierea, caracterul în
definitiv inclasabil al atâtor autori interbelici, descriu
un fenomen mult mai amplu. Iar diferenţa temporală
de aproape un secol în construirea acestei dominanţe
a speciei nu trebuie să deranjeze neapărat, pentru că
nu atestă o înapoiere a literaturii române, ci o mai
târzie, dar mai bine stă pânită aliniere la universal
(prin acesta înţelegând şi inovaţiile de tot felul la
nivelul procedeelor), în cunoştinţă de cauză şi ar -
borând chiar – idealist şi naiv – dorinţa de
transgresare a modelor şi modelelor. După expresia
lui G. Călinescu, înainte de a fi na ţională, orice
literatură trebuie să fie universală, iar romanul
interbelic va conferi această trăsătură – nemărturisită,
din pă cate, întotdeauna şi prin traduceri pe măsură în
limbi de circulaţie – literaturii noastre.

Se scrisese, e adevărat, roman şi până în perioada
interbe lică, dar nu fuseseră epuizate aspectul
programatic, teoretizarea, nu se indusese încă o reală
conştiinţă valorică în rândul publi cului. Momentul
interbelic, cu oscilările sale între obiectivitate
(Rebreanu, G. Călinescu) şi subiectivitate (Camil
Petrescu, Max Blecher, Hortensia Papadat-
Bengescu), este sinonimul unei litera turi europene în
care sunt prezenţi un Proust, un Gide, un James
Joyce, un Kafka, un Thomas Mann, o Virginia Woolf
şi enu merarea nu se opreşte, fireşte, aici. Scrierile
autorilor respectivi şi ale multora pe care nu i-am
adus aici în discuţie îşi surprind publicul, în primul
rând, prin instituirea unei falii între realitatea socială,
reprezentată decorativ, şi conştiinţa apartenenţei la o
„altfel de lume”, explorabilă – temporal, spaţial şi nu
numai – doar în registrul interiorizării, al eului
dominat de spaime, angoase şi insuficient lui însuşi.
Limbajul erudit, pe lângă vor birea comună, îşi intră

în drepturi. Metaromanul se dovedeşte, în multe
cazuri, la fel de activ din punctul de vedere al
construcţiei pe cât fusese, odinioară, clasica intrigă.
Tradiţionala meditaţie asupra condiţiei umane este
depăşită de trimiterile pure la „arta de a scrie un
roman”, iar reprezentarea realistă, înlocuită de cea
sim bolică, alegorică sau chiar de parabolă. În această
ordine de idei, trebuie să notăm că literatura
europeană a perioadei interbelice soluţionase
problematica romanului în perimetrul intrinsec şi în
aria receptorilor săi, dar şi teoretic, prin prefeţe,
postfeţe şi adiacentele lucrări de specialitate.

O dată cu încheierea primului război mondial
(începutul anilor ’20), şi în societatea literară
românească s-au produs semnificative mutaţii.
Romancierii interbelici vor să convingă şi să fie
adulaţi, iar cei care nu mărturisesc vizarea unui
„succes grabnic”, cum numea Rebreanu efemera
glorie, ascund o doză serioasă de ipocrizie. Vidul
romanesc trebuia să fie umplut cât de repede şi nu cu
producţii de duzină, chiar dacă unii au ţinut, mai mult
decât alţii, capul de afiş al revistelor literare, al
premiilor şi reeditărilor rar valorizante. Aşa se
impune romancierul ca profesionist, cel care scrie
pentru a-şi cultiva firescul vocaţiei. Mai puţin
cunoscuţi/abordabili sunt cei pentru care literatura
devine, involuntar, un modus vivendi, precum M.
Blecher, faţă de care critica a încercat să opereze
tardive corecţii. Totodată se încearcă educarea, în
spiritul judecării estetice a operei de artă, a unui
public de-abia format, la începutul carierei sale de
cititor. Anumite date1, care ar îndreptăţi mai degrabă
o cercetare socio logică, vin şi în sprijinul
argumentării propunerilor noastre. Gustul pentru
ficţiune, altădată apanajul exclusiv al elitei, se di -
seminează în suficient de multe categorii încât să
capteze şi in teresul provinciei. De fapt, evoluţia
literaturii din perioada dintre cele două războaie
concurează, la modul cel mai serios posibil, evoluţia
radicală a receptării. Ritmul freneziei cu care sunt
trăiţi aşa-numiţii années folles îi molipseşte şi pe
cititori, fideli ascul tători ai epigramelor lui Păstorel
Teodoreanu şi cititori ai publi cisticii lui Eugen
Ionescu ori ai arghezienelor Bilete de papagal. Toate
acestea în timp ce elita scriitoricească se transformă,
treptat, într-o castă la fel de pestriţă ca şi micul Paris. 

Deşi fusese până la acel moment lipsit de o
tradiţie substan ţială, cum avea, de pildă, nuvelistica
românească, romanul do mină – atât numeric, cât şi

9696 CONVORBIRI  LITERARE



prin modificări la paradigma recep tării – majoritatea
celorlalte „sertare” literare. În plus, discuţiile în jurul
acestui subiect abundă în epocă, o dovadă în plus a
conştientizării faptului că acest câmp de creaţie
rămăsese, cumva, arid. În special M. Ralea pare să
pună just problema, în articolul „De ce nu avem
roman?”2, chiar dacă aplicând teoria evolu ţionistă a
lui Brunetière cu privire la evoluţia genurilor. Con -
cluzia articolului său e azi arhicunoscută; de fapt,
mulţi dintre cei care o folosesc în scopuri didactice
„uită” să-şi precizeze sursa: neavând o epopee în
adevăratul sens al cuvântului3 (sau măcar poeme
epice de tipul celor „comise” în Evul Mediu occi -
dental, precum Tristan şi Isolda, Cântecul Cidului
sau Cântecul lui Roland), imaginarul literar
românesc s-a dezvoltat sub im periul formal al
baladei, ajungând, mai târziu, să se cristalizeze în
numeroase nuvele. „Un gen importat târziu faţă de
altul, care se găseşte de mult în tradiţia naţională, este
cu mult mai arti ficial”, mai ales într-o literatură
relativ tânără faţă de celelalte, în care deci
„asimilarea genului importat nu s-a produs încă”4.
Iată, din nou, la lucru funcţia extrem de importantă
acordată re ceptării. Căci, asemenea celuilalt mare
adept al filozofiei evolu ţioniste, Lovinescu, Ralea
constată că „romanul nu apare decât într-o societate”
ai cărei membri au atins deja un necesar grad de
„diferenţiere”, astfel încât „fiecare om din cuprinsul
ei să fie în felul lui o individualitate”.

Arta romanului interbelic este semnatara unui act
de per sonalizare in extremis: nu face concesii şi îşi
impune sieşi o ma turizare crucială, pentru că schimbă
totul, permiţând, totodată, totul: pluralitatea
perspectivelor, varietatea tematicii, multiplicarea
punctului de vedere, „rolul” jucat de cititor în
receptarea operei, complexitatea personajelor,
abordarea stilistică şi, nu în ultimul rând, chiar
condiţia scriitorului şi a cărţii între două războaie
mondiale.

Deceniul al treilea (1920-1930), deschis de
apariţia, în 1920, a controversatului Ion, e martorul
unei duble relaţii cauză-efect: „Socialul, Istoria,
Politica copleşesc Literarul, îl ase diază, determinând
modificări de structură”5; Literarul, la rândul lui,
produce un imaginar care modifică numeroase
conştiinţe şi transformă scriitorii în formatori de
opinii, ajungând să reper cuteze asupra politicului,
socialului etc. Un „joc” lipsit de clişee, asumat, care
va atrage consecinţe, aşteptând parcă apogeul din

deceniul următor (1930-1940) şi anticipând criza
umanului, de gradarea de mai târziu, din timpul celui
de-al doilea război mon dial. Sub presiunea istoriei, se
pare că, într adevăr, timpul „nu a mai avut răbdare”:
romanul interbelic românesc va cuprinde, de fapt – şi
performanţa este meritorie –, în perimetrul a două
de cenii (cu aproximaţie), două secole de roman
european6. Realismul secolului al XIX-lea şi
proustianismul secolului XX emerg într-o istorie
literară care îi pune la un loc pe Sadoveanu, G.
Ibrăileanu, Gib Mihăescu, Rebreanu, Blecher şi
Hortensia Papadat-Bengescu, pentru a nu numi decât
câţiva.

Aşadar, romanul ca supravieţuitor, ca mod de
existenţă. Acestui moment şi personalităţilor pe care
ni le evocă simpla pomenire a denumirii consacrate
în istoria literară li se datorează închegarea, ca gen, a
epicului în formulele despre care, deşi mai mult decât
uzitate în Occident, unde făcuseră o carieră de acum
în curs de demonetizare, publicul avid de carte din
România nu avea decât o vagă idee, şi asta în cazurile
fericite. Probabil că, pe termen lung, acest complex al
permanentei raportări la Occident chiar ne-a salvat:
neconcordanţele, vizionar admonestate de Titu
Maiorescu prin „teoria formelor fără fond”, au
provocat spiritul de aliniere, de aderenţă la nou (nu
numai al literaturii, cât al întregii noastre culturi şi
civilizaţii).

Partea bună a crizei generate de tensiunea istorică
trebuie căutată tocmai în instaurarea unei psihologii
româneşti de func ţionare a pieţii editoriale. Modelele
necesitau o implantare cum „scrie la carte” pe un
teritoriu nu întotdeauna cultivat. Ea s-a produs printr-
o concentrare inteligentă, chiar dirijată, a tuturor
mijloacelor de care dispunea statul pentru
„umplerea” tradiţiona lului vid cultural: factorul
politic (cel care înfiinţase Fundaţiile Culturale
Regale, dar şi biblioteci de renume, printre care cea
universitară ieşeană), eminamente catalizator,
sprijină decisiv7 tot ceea ce înseamnă procesul
editorial şi diseminarea cărţii înspre cititor. Plăcerea
de a istorisi, pe linia unui Creangă (din Amintiri…)
sau a unui Sadoveanu (din Hanu-Ancuţei), se modi -
ficase deja sub influenţa unei legi nescrise: cea a
cererii şi ofertei. Influenţa editorilor joacă şi ea un rol
important, la care trebuie să apelăm dacă vrem să fim
în posesia a cât mai multe date din tabloul epocii. Nu
sunt puţini cei care le propun scrii torilor să abordeze
romanul, modificând astfel paradigma inspi raţie-
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creaţie, întrucât romanul e mai pe placul celor care
cumpără o carte, chiar şi în condiţiile unui preţ
exorbitant. Mai rari sunt scriitorii care s-o
recunoască, iar printre ei, Tudor Arghezi8.

Punând între paranteze propriile noastre
curiozităţi lite rare, educarea lectorilor rămâne unul
din centrele de interes tocmai pentru că este intim
legată de promovarea noii specii româneşti. Scriitori,
traducători, editori, librari... Cu toţii înţeleg una din
lecţiile de bază ale apropierii cărţii de publicul său:
înnoirea, alinierea (în cazul de faţă, a subiectului, a
mijloacelor stilistice şi a cumulului de personaje etc.)
la valorile occidentale au o miză cu bătaie lungă,
influenţând evoluţia unei specii literare (căci
Moromeţii lui Marin Preda ar fi fost, poate, mai greu
de scris în absenţa precedentelor Ion sau Răscoala, ca
să dăm doar un caz). Niciodată până atunci dorinţa de
aderare la valorile europene (confirmată, dacă vreţi,
şi la nivel politic, prin modificările aduse sistemului
electoral) nu avusese o importanţă cu implicaţii mai
profunde. Propunând sincronizarea cu literatura
europeană, E. Lovinescu va provoca, dându-şi seama
de am ploarea fenomenului, mutaţii cu deosebire
tocmai în interiorul speciilor literare. Cel mai
interesant fenomen (prin amploarea pe care o ia,
transformându-se dintr-un gen secundar într-un gen
în sine, cu o axiologie proprie şi cu un public, de cele
mai multe ori, rafinat) ne trimite, fără îndoială, către
roman.

O sincronizare dorită, permisă de împrejurări şi
pregătită de ideologi de prestigiu, s-a produs deci,
fiind vizibilă chiar în inima comerţului românesc de
carte: tirajele romanelor cresc, chiar şi plagiatul are
parte de o vremelnică glorie, multe din tex tele de
largă circulaţie în epocă fiind „traduceri” ale unor
texte cunoscute, îndeosebi din limbile franceză şi
germană, fără a se atinge totuşi culmile secolului al
XIX-lea. Iar publicul, la rându-i, se trezeşte într-un
continuu proces de emulaţie – se educă şi se
autoeducă, e de-acum unul etajat. „Insistenţele”, dacă
le putem numi folosind un asemenea termen, în
direcţia înnoirii formulei, a tiparelor creative pot fi
căutate în două direcţii: cea dintâi le aparţine
editorilor, principalii „vinovaţi” care impun comerţul
şi în sfera cărţii; cea de-a doua ţine de procesul de
mentalitate, trimiţându-ne cu gândul la activitatea
intens polemică a criticilor din epocă, dar şi a
scriitorilor propriu-zişi.

Prin urmare, editurile îşi îndreaptă programele

către mai multe categorii de vârstă şi de opţiuni de
lectură (într-un astfel de context se încadrează şi
Istoria literaturii române dela origini până în prezent
a lui G. Călinescu, care figurează, ca proiect, pe lunga
listă de „culturalizare” naţională propusă de
Alexandru Rosetti9). În unele cazuri, strategi
editoriali fac din scriitorii provinciali vedete de
capitală, în altele, răstoarnă autori consideraţi
intangibili.

Pentru că nici atunci lucrurile nu au stat altfel
decât astăzi: creatorul (prin care înţelegem un
scriitor/un grup/o direcţie literară ce modelează
opinia unui editor şi/sau un editor care im pune
formule autorilor pe care se decide să-i publice) şi
consu matorul îşi fac apariţia în calitate de noi (şi nu
mai puţin discutabile) entităţi care dirijează producţia
de carte înspre abundenţa romanelor. Pentru că
„romanul oferă fiecărei familii de spirite hrana
predilectă: spiritelor pozitive – studiile sociale;
sufletelor sensibile – jocul crud şi delicat al analizei
psihologice, reînnoită în secolul XX de cufundarea în
adâncurile abisale; omului care are instinctul
propriului său destin – o perpetuă interogare asupra
condiţiei umane sau inumanităţii lumii; şi, de
asemenea, tuturor deopo trivă, deliciile infantile ale
povestirii patetice, ale aventurii şi basmului.
Confesor, comisar politic, guvernantă, ziarist al
faptului de actualitate, mag şi ezoterist, romanul
joacă orice rol într-o artă universală ce tinde a se
substitui tuturor artelor li terare şi care poate constitui
în zilele noastre o formă gene ralizată de cultură”10. 

De la romanele istorice la Paginile bizare ale lui
Urmuz, de la cele elitiste, care sondează
inconştientul, la cele care fac deliciul maselor, printre
care romanele de mistere, cu un statut intermediar,
între traducere, repovestire şi plagiat. Aceeaşi lege a
cazuisticii universale arată cum scriitori consideraţi
„marginali” în epocă – sau cel puţin marginalizaţi,
din diferite considerente, de congenerii lor (factorului
etnic îi putem astăzi „mulţumi”, cum se ştie, pentru a-
l fi îndepărtat, o bună perioadă de timp, pe Blecher
din manuale şi nu numai) – au devenit peste secole
„centrul”, în timp ce alţii, mai citiţi şi mai discutaţi
între 1918 şi 1944, trec acum de partea cealaltă, ca
scriitori periferici.

I-am putea include în cea din urmă categorie pe
autorii de romane cu mare priză la public, care au
lansat, prin tematica ope relor propuse, adevărate
mode. De pildă, romanul inspirat din pe riferia
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„marelui oraş”, cu personaje care creionează
caragialesca mahala, are extrem de mulţi adepţi, ale
căror nume nu ne mai spun astăzi mare lucru. Unul
dintre aceştia, dovedind înclinaţii de tragedian, e
Carol Ardeleanu cu Diplomatul, tăbăcarul şi ac triţa.
Nici mediul studenţesc nu le este străin romancierilor
se cundari, în goana lor după creaţia de „oameni”
autentici: Un om supărător al lui Al. Cazaban ridică
din anonimat şi o asemenea categorie tematică „în
formare”. Un anume V. Demetrius este autorul
Oraşului bucuriei şi al lui Matei Dumbărău, romane
ale căror protagonişti, simbolici pentru burghezia
clişeizată de după cel de-al doilea război mondial, se
supun tipologiei balcanice a politicianului
demagog11. Miza demascării unei „soţietăţi corupte şi
fără prinţip” se regăseşte şi în romanul În cetatea
idealului de Dem. Theodorescu; autorului, devenit
instrument de propagandă, nu i-a fost deloc greu să
facă pasul spre „lupta de clasă” în Sub flamura roşie.

Spre deosebire de uitaţii romancieri de mai sus,
alte nume sonore, detaşabile din preteiforma mulţime
romanescă prin forţa inventivităţii epice sau chiar
prin patetismul căutat al situaţiilor în care-şi pun eroii
ultrasentimentali, aparţin acelor scriitori de real
succes care au şi astăzi adepţii lor. O trăsătură
comună îi leagă pe cei la care ne vom referi în
continuare: orgoliul creatorului de „cursă lungă”,
construit pe modelul unor scriitori de largă respi raţie
epică, precum Tolstoi sau Balzac şi adaptând formula
ro manului-fluviu, de genul unui Forsyte Saga, fie la
provincia, fie la oraşul românesc, şi ele posesoare de
protagonişti pe măsură. Rezultatul: romane-ciclu, în
două sau trei volume, înţesate de intrigă şi personaje,
care îl fascinează pe cititorul mai puţin dispus să-şi
ancoreze „speculaţiile” interpretative în metafizic. 

E vorba, mai întâi, de Ionel Teodoreanu, al cărui
ciclu La Medeleni, un Bildungsroman deschizător de
drumuri, „cu tot metaforismul excesiv, în pofida
idilizării târgului moldovenesc patriarhal, rămâne
una dintre cele mai reuşite tentative de re constituire a
universului infantil şi adolescentin”12. E vorba, mai
apoi, de G.M. Zamfirescu, autorul Maidanului cu
dragoste, roman publicat, în acelaşi an 1933, în două
volume şi care, împreună cu Sfânta mare neruşinare,
Cântecul destinelor şi Bariera, structurează un ciclu
istorisind, în opinia lui Ov.S. Crohmălniceanu, „o
lungă şi exaltată confesiune autobiografică, făcută
într-o manieră înfrigurată şi exaltată [...], o copilărie
marcată de cadrul vieţii suburbane, munca epuizantă,

prostituţia, boala, veşnicele bătăi şi scandaluri,
limbajul deşănţat, febra ero tică şi furia criminală”. Şi,
nu în ultimul rând, Cezar Petrescu, un romancier prin
excelenţă al timpului său, „asumându-şi, cu o
luciditate amară, rolul de martor în peste treizeci de
romane, al căror ansamblu tinde să constituie o
comedie umană a societăţii româneşti din primele
decenii ale secolului XX”13. Din ambiţia balzaciană
transferată pe tărâm bucureştean, ne-au rămas cicluri
„compartimentate tematic”, precum Război şi pace,
Târgurile unde se moare, „Capitala care ucide” şi
altele. Să nu-l uităm, în rezumativul nostru excurs,
nici pe Mihail Drumeş, pe care, fie şi numai dintr-un
considerent şi tot ne vedem nevoiţi să-l amintim:
romanul său Invitaţia la vals, apărut în 1936 – un
altfel de pat procustian, mult mai melodramatic – a
fost declarat romanul românesc cu cele mai multe
reeditări. 

Note:
1. Toate datele de marketing al cărţii actuale au un

corespondent în epocă: soluţiile se verifică prin aderenţa la
singura instanţă care contează cu ade vărat, marele public.
Şi, cum câştigase teren ideea de viaţă reală din spatele
fiinţelor de hârtie, scriitorii înşişi sunt vedete, iar vieţile lor
amoroase (scandalul monden, căutat, de altfel, şi în multe
romane cu priză la public) reuşesc să îndrepte atenţia
publicului spre lectură, stârnindu-i curiozitatea, „foamea”
de adevăr. Câţi cititori au putut, oare, lăsa din mână Patul
lui Procust o dată ce dăduseră crezare acelor zvonuri care
îl plasau pe Camil Petrescu sub vraja actriţei Leny Caler,
celebră în epocă, sub fascinaţia unei persoane ce pare să fi
incarnat „în aceeaşi măsură şi modelul doamnei T., şi
modelul Emiliei”? O incursiune printre cancanurile epocii
face Ioana Pârvulescu în monografia pe care o dedică
Bucureştiului. La capitolul „Modele şi personaje”, dintre
toţi interbelicii conduce detaşat Camil Petrescu (vezi
Întoarcere în Bucureştiul interbelic, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2003, pp. 103-108).

2. M.D. Ralea, în Viaţa Românească, aprilie 1927,
apud Dinu Pillat, Mozaic istorico-literar, Editura Albatros,
Bucureşti 1998, p. 89.

3. Se omite aici Ţiganiada lui Budai-Deleanu, poate
din cauza conţinutului parodic, tributar modelelor.

4. Dinu Pillat, op. cit., p. 90.
5. Z. Ornea, Tradiţionalism şi modernitate în deceniul

al treilea, Editura Eminescu, Bucureşti, 1980, p. 23.
6. O precizare se impune: ne raportăm la romanul

european ca etalon con siderându-l moneda culturală a
Europei. „Descoperirile sale, efectuate în limbi diferite, îi
aparţin Europei ca întreg”, scria Kundera în a sa Artă a
romanului. Cazuistica îl îndreptăţeşte: debutul romanului,
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produs o dată cu Don Quijote de la Mancha, e numai
deschiderea porţii spre aventură. Eroii lui, tipologii sau
personaje atipice, încep prin a se lupta cu morile de vânt ale
unui spaţiu fără graniţe. De-abia realismul le va limita
perspectiva: prin aria largă de desfăşurare (Anglia, Franţa,
Rusia etc.) şi prin simultaneitatea temporală (secolul al
XIX-lea), orizontul de aşteptare al publicului se în chide: la
Balzac, de pildă, aventurierul se deghizează în parvenit şi-
şi poartă luptele la adăpostul instituţiilor sociale, în
periferiile rău-famate sau în centrul oraşului, dar al
Oraşului cu majusculă. Pentru că oraşul simboli zează,
deopotrivă, poliţia, armata, justiţia, statul, crima, Comedia
umană pe care o desenează istoria. În perioada interbelică
însă, călătoria aventuroasă cade pradă, uşor-uşor,
circumstanţelor. Destinul romanului se supune, para doxal,
parodierii lui. Pâlnia şi Stamate (roman în patru părţi),
garantează, profetic, supravieţuirea unei specii: păstrând
structurile uzuale ale frazei, autorul o goleşte de sens,
ajungând la o strictă mecanicitate a textului.

7. Dintre iniţiativele lăudabile, anul 1933, totodată
(coincidenţă sau nu?) şi anul apariţiei unora dintre
capodoperele literaturii române, o aduce pe cea care a atras
numărul cel mai mare de cititori: organizarea, în capitală, a
unui târg naţional de carte, deschis publicului larg, dar
bucurându-se din plin şi de participarea a numeroşi autori,
patroni de librării, de edituri ori de ziare şi reviste. În 1934,
scena festivistă câştigă noi adepţi şi în provincie, unde vor
fi organizate manifestări similare şi simultane. Iar târgul se
desfăşoară timp de „o săptămână a cărţii”. Pretutindeni
„sunt panouri şi firme proaspăt pictate care anunţă ZIUA
CĂRŢII şi RABAT DE 20% pentru orice exemplar
cumpărat”. Iar dacă nici reducerile nu sunt suficient de
convingă toare, atunci ţelul trebuie atins fie prin trimiteri
patriotice inscripţionate pe afişe viu imprimate (citim,
împreună cu Ioana Pârvulescu, într-un afiş dintr-o vitrină
bucureşteană care înfăţişează „harta României mari
acoperită de o carte deschisă: citiţi BIBLIOTECA PENTRU
TOŢI, 7 lei – alcătueşte o cultură complectă”, iar mai jos,
„un deget pus pe o carte: Citeşte româneşte!”), fie prin
subtile şi filozofice jocuri de cuvinte („un profil de bărbat
legat la ochi: omul care nu citeşte trăieşte în întuneric”,
deşi are de jur-împrejurul său cărţi pe toate gusturile) sau
măcar prin nevinovate ironii cum e cea din afişul librăriei
Alcalay, în care „un cap de măgar domină una dintre
vitrine; dedesubt, cu litere de-o şchioapă: numai eu nu
citesc” (Ioana Pârvulescu, op. cit., p. 220).

8. Care îi mărturisea lui Mihail Sebastian că romanul
Ochii Maicii Domnului e, de fapt, unul scris la comandă:
„E o carte pe care o datorez în mare parte editorului meu:
lui Ocneanu. Dacă nu era surâsul lui şi atmosfera în care m -
a învelit el, nu scriam cartea. El a scris-o, nu eu” (vezi
Ioana Pârvulescu, op. cit., p. 231).

9. Coordonator al proaspetei, pe-atunci, edituri
înfiinţate de Fundaţia pentru Literatură şi Artă Carol II,
acesta îşi va expune programul editorial în România

literară a aceluiaşi an, din fericire fast pentru literatura
română, 1933. „Biblioteca Enciclopedică”, a doua colecţie
anunţată de el, „urmează să cuprindă, teoretic, cărţi de
cunoştinţe variate despre România. Practic, sub această
siglă, Rosetti are în vedere cărţi de istorie şi de istorie
literară: G. Călinescu, Istoria literaturii române, patru
volume, Istoria Românilor sub direcţia profesorului Const.
C. Giurescu, N. Cartojan cu Cărţile populare româneşti, E.
Lovinescu, Evoluţia literaturii dramatice româneşti”
(Ioana Pârvulescu, op. cit., p. 230).

10. R.-M. Albérès, Istoria romanului modern, traducere
de Leonid Dimov, prefaţă de Nicolae Balotă, EPLU,
Bucureşti, 1968, p. 3.

11. Mai multe date veţi găsi, într-un tabel cronologic, în
I.C. Chiţimia, Al. Dima (coord.), Literatura română,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979.

12. Ibidem, p. 362.
13. Dinu Pillat, „Dilemele de creaţie ale romanului în

conştiinţa noastră estetică dintre cele două războaie
mondiale”, în op. cit., pp. 81-82.
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Zona avangardelor literare şi artistice pentru
cercetătorul Petre Răileanu prin studiile şi
activitatea susţinută de-a lungul anilor, a reprezentat
permanent nu doar o direcţie de referinţă, un
domeniu de specializare, cât mai mult un proiect
larg cultural preocupat de problematica zonelor de
interferenţă a două culturi, faţă de care
angajamentul rămâne similar, odată cu stabilirea
definitivă în 1992 a autorului în Franţa. Autorul
unor studii şi volume atât de limbă franceză, cât şi
de limbă română, Petre Răileanu a repus pe prima
pagină nume din cele mai vocale ale
avangardismului românesc, precum Benjamine
Fondane, Tristan Tzara ori Gherasim Luca. Studiul
monografic pe care criticul îl dedică
suprarealistului Gherasim Luca în 2004, apărut
iniţial în spaţiul francez în cadrul unei colecţii
iniţiate şi coordonate de teoreticianul Basarab
Nicolescu, apare un an mai târziu şi în variantă
românească, la editura Junimea, Iaşi. Asupra
aceluiaşi Gherasim Luca revine cercetătorul şi cu
ocazia ultimului volum editat şi publicat de această
dată direct în română, lansat în primăvara acestui
an, ca proiect monografic extins aşezat în această
variantă în orizontul unei viziuni integratoare,
aproape vizionare, pe care însuşi scriitorul care a
urmat calea exilului l-a conceput ca pe o formă de a
demarca şi de a înlătura definitiv graniţele dintre
viaţă şi scris, dintre ontos şi logos, şi pe care, cu
aceeaşi reacţie faţă de dialectica lumilor, o aplică în
egală măsură istoriei personale. De aceea,
Gherasim Luca poezie ontofonie (Editura Tracus
Arte, Bucureşti, 2019) depăşeşte la rându-i
graniţele unei monografii obişnuite şi redeschide nu
atât dosarul unei vieţi de scriitor, a scriitorului exilat
şi a operei sale, cât a suprarealistului care dictează
singur ritmurile amestecate ale lui a trăi, a scrie şi

a muri, neputând deveni astfel pentru criticul de azi
decât ,,o fantomă, în cel mai bun caz o ficţiune
distilată de opera sa” (p. 16), după cum însuşi
autorul studiului consemnează. 

Pe cuprinsul întregului volum, căutând să aducă
în lumină cu prilejul fiecărui alt capitol o nouă faţă
a ceea ce biografia unui destin asumat suprarealist
ascunde, criticul radiografiază pentru început însăşi
dinamica esenţială a acestui fenomen literar şi
artistic întâi de toate european, şi mai apoi
românesc. Pe un fundal al neconformismului
estetic, cu inventarul acesta de teme şi obsesii
(automatismul psihic pur, atotputernicia visului,
hazardul obiectiv, mediumnitatea etc.),
suprarealismul românesc găseşte pe curprinsul
întregului studiu ecourile sale cele mai puternice,
plasându-se într-o primă instanţă a volumului, în
chiar climatul cultural şi literar al unei epoci în care
ascensiunea curentelor tradiţionaliste şi naţionaliste
concură cu o puternică nevoie de afirmare şi racord
la mişcarea mai amplă europeană. De la
problematica unei adaptări a acestor noi tendinţe,
obturate constant pe de o parte de o mentalitate
predominant tradiţională, pe de cealaltă parte de
chiar situaţia unei societăţi aflate abia la
începuturile civilizaţiei moderne, fenomenul situării
în planul a două realităţi mai ales la nivel larg
european (a Europei de Vest şi a Europei de Est),
reatribuie într-unul din capitolele preliminare ale
acestui volum, Avangarda din România. Căruţa şi
calul-putere, realităţilor de la începutul secolului al
XX-lea, simbolurile a două economii şi totodată a
două tendinţe distincte, ,,căruţa” şi ,,calul-putere”,
folosite la origine de Fernand Braudel pentru a
distinge Europa occidentală de cea orientală. În
climatul literar şi cultural românesc tensionat al
acestui început de secol, activitatea publicistică
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febrilă ocupă un loc aparte în economia volumului,
căci, trecând prin principalele publicaţii de profil
(Contimporanul, 75HP, Punct, Integral, Urmuz,
unu ori Alge), actualizând această dimensiune
esenţială în existenţa avangardelor, pe care
literatura manifestelor o joacă, autorul trasează
însuşi profilul larg al avangardelor, dublat în
permanenţă şi de manifestările din domeniul
celorlalte arte, a artelor vizuale, în special. 

Odată stabilite aceste date preliminare ale
studiului, demersul trasării biografiei lui Gherasim
Luca porneşte un joc invers al negării şi
reconstrucţiei pe care însuşi scriitorul, cu ocazia
unei solicitări în redactarea unei note
autobiografice, îl iniţia în 1958: ,,E dificil de închis
o viaţă într-o biografie, aceasta fiind în mod fatal
deformată, literară şi fals mitică.” (p. 19). O
biografie înţeleasă ,,ca relaţie exclusiv simbolică cu
viaţa” (p. 21) orientează volumul înspre linia unui
suprarealism ,,învestit şi trăit”, în care se
proiectează această nevoie a unei construcţii de
sine, a unei mitologii personale, ce îşi găseşte
originile nu într-o naştere biologică reală,
calendaristică, ci exclusiv într-una poetică şi
simbolică. Deplasările principalilor indici
biografici, ca numele ori data naşterii, lansează
astfel în capitolul Un nume şi o rătăcire, chiar
începutul acestei mitologii personale ce se va
răsfrânge ulterior în programul ontopoetic al
autorului, ce va cuprinde toate celelalte aspecte ale
existenţei sale. 

Ca istoric literar ce urmează calea
documentelor, autorul volumului reconstruieşte
într-o primă instanţă anii debutului la revista Alge
(Anii de la Alge. Poezie şi revoltă), înregistrând
printre altele profilul ambivalent al tânărului
avangardist pe care S. Perahim i-l trasează cu
ocazia celui de-al doilea număr al revistei.
Semnalmentele familiarizării cu normele poeziei
moderne (deconstrucţia sintaxei, reînnoirea
limbajului poetic, prezenţa câtorva figuri recurente
ca prostituata, câinele şi vagabondul, tema
frecventă a mutilării trupului etc., ce amintesc
pentru început de activitatea avangardiştilor de la
unu, Tzara, Vinea, Voronca, Saşa Pană) analizate în
cele câteva texte ale debutului, decurg în paralel cu
problematica angajamentului de stânga a poetului şi

scepticismul ulterior în faţa ideologiilor puse în
relaţie cu paradisul promis, fixat textual cu
precădere în poemul-afiş La Clé, câţiva ani mai
târziu, în1960. 

Se marchează în această direcţie pragurile
destinului poetic al lui Gherasim Luca, anunţându-
se astfel marea întâlnire cu suprarealismul, cu
precădere prin poemul în proză Roman de dragoste
din 1933, unde influenţele şi lecturile suprarealiste,
nu doar descoperite la modul real, ci şi intuite
printr-o serie de experienţe de profunzime, devin
mărturia faptului că marea întâlnire cu ,,familia sa
spirituală” se înfăptuise deja. Aşadar, în economia
volumului, două sunt capitolele care reuşesc să
concentreze pe deplin programul ontopoetic
inventat de avangardistul de origine română pentru
sine. Câtă vreme ,,acordând chiar poeziei statutul de
viaţă în viaţă, Luca nu acceptă suprarealismul, nici
pentru el, nici pentru ceilalţi decât ca pe o
necesitate organică de evadare din anumite cadre
ale poeziei” (p. 102), programul acestuia trebuie
căutat în adevărata sa expresie mai ales în legătură
cu anii de existenţă ai grupării suprarealiste române,
din care acesta face parte alături de Victor Brauner,
Gellu Naum ori D. Trost (capitolul Grupul
suprarealist român sau ,,viaţa în viaţă”) şi în câteva
texte de referinţă (capitolul Vampirul pasiv, o nouă
ordine poetică a lumii). 

Ca puncte pilon ale cercetării întreprinse de
autorul Petre Răileanu, cele două capitole rescriu
existenţa grupării ca un provizorat care, ,,când
dezmembrat, când reunit”, îşi extinde existenţa
întreprinsă prin prisma textelor colective (cu
manifestele cunoscute, Critica mizeriei şi
Dialectique de la dialectique) şi dincolo de
marginile sale cronologice, până chiar în anii ‘50.
Aşezat sub semnul paradoxului în ceea ce priveşte
modul de rezistenţă al grupului a cărei activitate se
desfăşoară chiar şi în lipsa unei reviste proprii,
diagnosticat dincolo de liniile sale fondatoare
teoretice şi metodologice şi prin prisma
divergenţelor practicate în interiorul grupării din
pricina afinităţilor distincte pe care membrii le
dezvoltă între ei (cazul Gherasim Luca şi Gellu
Naum, spre exemplu), grupul suprarealist român
găseşte în acest capitol în chiar dimensiunea unor
practici, jocuri şi discuţii colective o formă de
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repunere în mişcare a fluxului care circulă în şi între
textele acestora. De la analizele cu substraturi
aproape psihanalitice care citesc în coincidenţele
biografice dintre Gellu Naum şi Gherasim Luca,
ambii orfani de tată, o ,,formă de întâlnire” a două
destine, care dezvoltă totuşi efecte diferite asupra
celor două voci poetice distincte, la felul în care o
experienţă ori o cercetare practică realizată de un
singur membru al grupului ,,câştigă progresiv,
adeziunea celorlalţi, până a-i reuni pe toţi” (p. 143),
cum este cazul cercetărilor asupra imaginilor
realizate de D. Trost, viaţa grupului repune în
mişcare totodată experienţele ontopoetice ale
suprarealiştilor din interiorul grupării.

Aşadar, paralelismul dintre obiect şi vis susţinut
de Gherasim Luca înfăţişează în capitolul dedicat
Vampirului pasiv (capitolul Vampirul pasiv, o nouă
ordine poetică a lumii) interesul aparte pentru
confecţionarea obiectelor şi gestul de a le oferi ca
forme de vizionarism şi de acţiuni magice, pe care
înşişi membrii grupării suprarealiste de la Bucureşti
le practicau în cadrul unor jocuri particulare de
decorare şi autodecorare. Că există în toate aceste
jocuri şi practici colective nuclee de experienţe care
determină pe suprarealistul român să conceapă o
serie de forme diferite de declinare a obiectelor, o
arată autorul studiului atunci când întreprinde o
analiză a obiectului-fetiş ca ,,mijloc de comunicare
înafara limbajului”, făcând prezentă realitatea pe
care o înlocuieşte. În cadrul acestui joc al pasiunilor
,,situat la răscrucea dintre a trăi şi a scrie” stă
totodată şi reprezentarea comunităţii însăşi, căci
între Vampirul pasiv şi Medium de Gellu Naum,
două texte scrise aproape simultan, circulă aproape
aceleaşi obiecte, cu realizări textuale diferite, căci
,,tubul de sticlă, cifra 7 şi mosorul plat de aţă” ce
par a aduce cu un blazon medieval în textul lui
Gherasim Luca, este glisat în textul celuilalt scriitor
suprarealist înspre însemnele preţioase ale
obiectelor medievale autentice. Câtă vreme există,
aşadar, dezvoltată o interferenţă de teme, motive şi
limbaj, există totodată o creaţie colectivă ilustrând,
susţine autorul studiului, atât domeniul creaţiei
textuale, cât şi pe cel al improvizaţiilor de
performance. 

Capitolele orientate înspre această mitologie a
cotidianului, deschid ulterior, spre finalul

volumului, o analiză care, părăsind textul propriu-
zis, recentrează în demersul criticului textul-
imagine şi principiul cubomaniei pe care Gherasim
Luca îl utilizează într-o serie de tablouri, şi nu în
ultimul rând, textul-obiect, precum şi spectacolele
sonore pe care autorul suprarealist le înregistrează
în anii parizieni, cu un nou accent pe explorarea
materiei sonore pe care limba franceză, ca limbă în
care acesta îşi stabileşte ulterior şi exilul lingvistic,
o oferă scriitorului român.

Programul ontopoetic inventat de Gherasim
Luca şi extins în toate aspectele existenţei sale,
regăseşte în volumului cercetătorului Petre
Răileanu, Gherasim Luma poezie ontofonie,
adevăratele direcţii ale suprarealistului român: pe
de o parte desprinderea omului de traiectoria
destinului, de fatalitatea însăşi a acestuia; iar pe de
cealaltă parte, reinventarea propriului univers,
instituirea însăşi a unui mod poetic de a fi. În
marginile acestei existenţe dincolo de graniţele
lumilor, volumul urmează traseul tuturor acestor
aventuri spirituale, aşa cum orice experienţă, fie că
este vorba de anii de la gruparea suprarealistă
română, tentativele repetate de sinucidere ale
scriitorului, exilul în spaţiul francez şi exilul
lingvistic, le prilejuieşte. Revenind după volumul
dedicat în 2004, la Gherasim Luca şi textele sale,
căutând să se situeze cât mai exact în substanţa cea
mai concentrată, în chiar ,,intimitatea operei
complexe a acestui autor”, cercetătorul Petre
Răileanu prilejuieşte permanent pe cuprinsul
studiului său o reîntâlnire, dincolo de viaţă şi scris,
cu unul dintre cei mai surprinzători suprarealişti
bilingvi de origine română, urmând să lase pentru
finalul volumului său o ultimă, inedită şi de preţ
întâlnire, ea însăşi aproape suprarealistă. În
conversaţie cu soţia scriitorului Gherasim Luca
(capitolul Gherasim Luca este o femeie), o ultimă
experienţă se întrevede: iar aceasta este una de
esenţă, dincolo de viaţă, de moarte, de scris, aşa
cum, aflat încă de la început în chiar căutarea ei,
volumul trebuie să se şi încheie. 
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Luca îşi va descoperi o armă imbatabilă, cea a
scrisului, dar nu oricum, ci una perfect adecvată
momentului istoric. Modul său de a face jurnalistică
îl arată suveran, superior Marii cobre, care înţelege
asta şi-l va utiliza ca atare în voinţa ei metafizică de
putere, întrupată în dictatura proletariatului. Îi şi
explică de ce Marx a ajuns inevitabil la dictatura
proletariatului, spre a pune capăt oboselii seculare
a democraţiei occidentale. Ligia i le spune în vreme
ce el se simte „ca un câine sau ca un sclav nubian”,
ca obligaţie socială, or, la ea devine voinţă de
putere: „la mine ţin de fiinţă, înţelegi? De ce ţi le
înşir? Ca să mă aud vorbind” (p. 141). Puterea pură
îşi este suficientă sieşi, nu dialoghează cu nimeni,
fiind monologală, autarhică: ca să mă aud vorbind.
La argumentul fiinţei, Luca e bântuit de „o
furnicătură de frică, dar şi de furie traversându-i
întreg corpul” (p. 142). Paradoxal, asta realizează în
articolele sale şi H.L.B., în a cărui stilistică Ligia
întrezăreşte puterea pură a golului existenţial. Flori
îl va avertiza: „dumneata, Luca, ai de ales între dl.
Nistor şi dna sau tovarăşa Fărcaşiu” (p. 153). Pe
niciunul, decide Luca în gând, căci pe dânsul l-a
ales stilul. Dar nu cel al lui Nistor, ci al sublimei
limbi de lemn, cu care începe gloria lui Bejan, încă
de la debutul celui de al patrulea capitol: „Lipsa de
conţinut a textelor sale sărea în ochi mai ales printr-
un fel de «orgoliu al golului», stilul nu era doar
pompos, ca altele, ci şi încleiat, ca să zicem aşa, de
o savoare specială, ce răzbătea şi se revărsa aproape
peste cuvinte şi fraze”, apropiindu-se „de un soi de
ritual”, „cu epitete dintre cele mai potrivite”,
neaşteptate, „dar existente totdeauna într-unul sau
altul din comunicatele «de sus» sau în descrierile
tovarăşilor din conducere”, imprimând textului „un
fel de satisfacţie, poate chiar mândrie de a folosi
limba scrisă arătându-i nu capacitatea de a
«exprima»”, nici „arta de a minţi” (cum pretindeau

duşmanii), „ci aceea de a «tăcea» în modul cel mai
«elocvent», mai «sonor», mai agresiv chiar,
cultivând încet-încet ceea ce se va numi ceva mai
târziu «misterul» noii orânduiri” (p. 219). Stilul
acesta formidabil, al golului negru, ca al pătratului
lui Malevici, o fascinează pe Ligia, folosindu-l în
comunicatele şi în rapoartele la care lucra împreună
cu Luca: „Un fel de «naivitate curată a stilului», o
impetuozitate francă a golului de înţelesuri, o
autoîncântare în fraze care nu spuneau nimic, aşa
cum e, într-un anume fel… tăcerea! Odihnitoare şi
aproape surprinzătoare după o gălăgie debordantă,
uneori asurzitoare…” O tăcere neaducând liniştea,
ci spaima. Sau ridicată, prin perfecţiune, la rang de
muzică: „Un fel de gong care răsuna dintr-o sursă
necunoscută, o «emfază stilistică» ce se baza într-
atât pe poncifele şi clişeele «pieptănate» însă cu o
grijă expresă, încât dădeau cumva senzaţia unui nou
şi «original» rafinament” (p. 240).

Altfel spus, Bejan inventase cinismul nimicului
biruitor („exerciţii de cinism”, le va cataloga
Iclozan, p. 250), profund rezonante în modul de
exprimare al tovarăşilor de sus, oglindind
ambiguitatea sa existenţială: „Luca era bineînţeles
«total» de partea noii conduceri a societăţii, dar ar
fi preferat să se afle, cum se spune, în «cealaltă
tabără», a dlui Nistor” (p. 220). Acceptă, tacit,
asalturile noii Securităţi, cu tentativele de a fi
racolat într-un păinjeniş-labirint diferit de al vechii
Siguranţe, cu „împrumuturi” aduse tot din Răsărit.
De altfel, cu scriitura lui, reuşeşte, în rapoartele
către Securitate, inclusiv în cele despre Ligia, să-i
inducă în eroare pe ofiţerii de contact. La intenţia
de a se retrage din anturajul acesteia,
sublocotenentul Gore îl avertizează că „tovarăşa
Fărcaşiu ar suferi mult, munca, eficienţa ar avea de
suferit, s-a obişnuit cu dumneata, te are la mare
preţ. Vrea să te prezinte unor foruri înalte, te-a citat
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de curând la o întâlnire cu Biroul de conducere al
Partidului” (p. 234). Luca se consolează cu gândul
că nu numai tovarăşa Ligia, ci şi Don Quijote a avut
nevoie de un „câine” de pază, scutierul Sancho
Panza (p. 263). Mai mult de atât, se vede răsplătită
şi Leni, numită secretar de partid şi şefă a
Institutului, în vreme ce articolele lui Luca erau
citate în „Scânteia”, ba chiar plagiate de unii
tovarăşi (p. 244).

Simultan, Luca simte necesitatea refugiului în
compania lui Nistor şi a lui Flori, pe care-i
întâlneşte în vila Elizei Polihroniade, rămasă
singură după ce soţul ei Claudiu Polihroniade
trădase Mişcarea Legionară trecând de partea
Mareşalului Antonescu, pentru ca apoi să fugă la
Paris. La vila Elizei, îl întâlneşte şi pe grădinarul
casei, Petre Fiorese, un ins ciudat, cultivat, cu care
se împrieteneşte (în condiţiile în care pe Nistor îl
vedea tot mai rar). Acesta-i vorbeşte de răzbunare
împotriva trădătorilor, crezând că-l poate face
părtaş la gândurile sale şi pe Luca, cu atât mai mult,
cu cât era vorba de legionari. Într-o seară, cu o
şampanie în mână, Bejan îl caută pe Fiorese în
căsuţa din fundul parcului unde obişnuia să doarmă.
A găsit uşa închisă, dar ştiind unde ţine cheia, intră
în casă să-i lase câteva rânduri prin care-l invita la
un biftec şi la o şampanie în faţa vilei Polihroniade.
Întâmplător, Luca atinge un teanc de file albe care
cad pe jos, între care şi mai multe pagini scrise, în
care desluşeşte, fără să vrea, numele său şi pe al
Elizei Polihroniade. Constată, curios, că era un fel
de raport clocotind de ură, adresat Securităţii (sau
aşa ceva), cu intenţii vădite de răzbunare pe familia
Polihroniade, implicându-l şi pe Bejan. Pe Luca l-a
izbit antiteza dintre scriitura inflamată lui Petre şi
stilul său neutru. Uluit, Luca reuşeşte să adoarmă
abia spre dimineaţă, „cu un sentiment de stupoare,
de frică şi de scârbă greu de rumegat” (p. 305).
După trei zile de fierbere, merge la căsuţa
grădinarului şi izbeşte puternic cu bocancii în uşă.
Alarmat, Petre deschide, iar Luca îl bruschează,
întrebându-l ce are de gând cu execrabilele note
(„gunoaie”) care ar duce-o direct în temniţă pe
stăpâna vilei? Fiorese îi răspunde cu duritate, cu
acuze grave la adresa căii pe care a apucat
intempestivul vizitator, catalogându-l ca fiind un
intelectual trădător, incapabil să înţeleagă jertfa
morţii legionare înşelată de indivizi precum

Claudiu Polihroniade. Luca izbucneşte în plâns,
simţindu-se pentru prima oară cumplit de singur:
„semn al singurătăţii definitive şi al neputinţei
totale, al pierderii oricărei credinţe” (p. 321). Brusc,
Luca pune mâna pe un cuţit mare de bucătărie şi-l
străpunge pe primejdiosul său dojenitor, simţindu-
se acum stăpân pe dosarul demascator al lui Petre şi
izbăvit de spaimă. Urmează însă înfiorarea crimei,
ca gest raskolnikovian (p. 415), gratuit, pe care nici
măcar nu-l poate recunoaşte că ar fi fost făptuit de
el. Panicat, în acelaşi timp, se duce la Flori căreia îi
împărtăşeşte ce s-a întâmplat. Uimită, aceasta îl
sfătuieşte să nu apeleze la noua poliţie, aranjând să
ardă cadavrul într-un crematoriu, ca fiind al unui
necunoscut om al străzii.

Acum, frica se redublează: „Frică, stinghereală
faţă de Flori şi devoţiune crescută, totală, inflamată
faţă de Ligia, care nu contenea să-l admire, la
rândul ei. Simţind că se întâmplase o schimbare,
neînţelegând-o şi atribuindu-şi-o sieşi”: „– Nu
cumva… te-ai îndrăgostit… micule?” (p. 350). Şi
avea dreptate, fiindcă Luca, răvăşit de incredibile
impulsuri afective, ucisese, ieşind din
„neutralitatea” stilului său scriptural şi existenţial.
O slăbiciune uriaşă, protejată, acum, de cealaltă
femeie, de Flori, iubita lui Nistor. Nu întâmplător
Ligia i se confesează în acea clipă, mărturisindu-i
că ea a iubit, cândva, o singură dată, fiind „crunt…
jefuită” de acel bărbat (p. 354). De aceea, e perfect
imună în faţa iubirii, aşa cum se crede şi Luca între
cele trei femei: Leni, Ligia, Flori.

Surprinzător, dar Luca abia după crima săvârşită
se vede, într-un monolog dialogat, autoironic,
„Copt pentru noua societate «revoluţionară», care
înlocuieşte justiţia veche a popoarelor Europei cu…
răzbunarea, bunul plac al unora constituiţi într-un
grup mic şi strâns organizaţi, crima, da-da, sub
faldurile străvezii ale «noii morale» etc. etc.” (p.
358). Simte, totuşi, fiorul fugii lui Cain de după
fratricid.

Lucrările „Comisiei agricole” se apropie de
sfârşit. De partea lui Nistor încă se mai postează
unii specialişti, ingineri, care uzau de prestigiul
unor Blaga şi Crainic, iar de partea Ligiei –
Kremlinul şi tovarăşii îmbătaţi de stilul jurnalisticii
lui Luca. De altfel, Ligia are ca modele feminine pe
Krupskaia şi pe luptătoarea antifranchistă
Passionaria. În budoar, Marea cobră hrăneşte frica
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lui Luca, frică „feciorelnică”, „formă de respect
excesiv”. La şedinţa finală a Comisiei sunt
convocaţi numai unii „reprezentanţi”, nu şi grupul
Nistor, din care şapte fuseseră deja cercetaţi, în
urma unor denunţuri, vreo douăzeci la număr, din
toate colţurile republicii, denunţuri în care Luca
recunoaşte, îngrozit, un „text «teoretic»” al
partidului semnat chiar de el. Pe de altă parte, unul
dintre acuzaţi a fost găsit mort într-un accident (p.
420). Cât priveşte pe Nistor, a fost invitat, în
termeni „tovărăşeşti”, să i se explice că
internaţionalismul primează în faţa naţionalului.
Şi, cu îngăduinţă, a fost lăsat să-şi ia o vacanţă la
Cluj, împreună cu Flori, care tocmai îşi sărbătorea
licenţa, înscriindu-se la alte două facultăţi, istorie şi
filosofie. Modelul destinului Lucreţiu Pătrăşcanu
devine vizibil. Estimp, în presă apar, la adresa lui
Nistor, etichetări precum „duşman”, „agent” cu
legături în rândurile foştilor legionari etc. Masele
cereau o jertfă cu care să se hrănească. O ştia foarte
bine tovarăşa Ligia, care-l însărcinează pe Luca să-
i dea de urmă şi să-l invite la Bucureşti. Îl asigură
pe Nistor că nu Ligia e vinovată de atacurile din
presă, dimpotrivă, ea vrea să-l apere. Mai mult, se
vorbea, la nivel înalt, de o şedinţă restrânsă spre a
produce concilierea între cele două tabere din
„Comisia agricolă”. Un articol al lui Luca are
răsunet în Occident, dar Flori îl numeşte „Iudă”,
identificare pe care el însuşi o gândise în ceasurile
de singurătate: „Cui… cui, pentru numele lui
Dumnezeu, cui pot eu, în ceasul acesta să mai cer
iertare?!...” (p. 663). Dar nu are soluţie decât să
urmeze drumul de câine, drumul fricii (p. 667), în
vreme ce Ligia Fărcaşiu este aleasă membru al
Comitetului Central al Partidului.

După prima întâlnire, Nistor îl invită pe Luca să
participe la o dezbatere cu studenţii de la
Politehnica clujeană. În acele zile, tânărul este
familiarizat cu noua religie concepută de Ion Nistor,
Zeul Ne-Înţelegerii, antiteza Zeului Stalin,
atotputernicul, necruţătorul, acesta din urmă
semănând cu Dumnezeul Vechiului Testament. Iar
la continuarea disputelor, când Luca se lasă
angrenat, pentru prima oară, într-o beţie, Nistor îi
aminteşte de o întrebare pusă cândva de tatăl său,
Vasile, preot greco-catolic dintr-un sat din nordul
Transilvaniei, care le-a pus copiilor, în sala de clasă,

o întrebare stranie, cu răspuns cinic: „pentru ce
credeţi voi că a făcut Dumnezeu lumea asta?” Şi tot
el a răspuns: „Vă spun eu, mă! Păi… ca să-L admire
şi să-L slăvească la nesfârşit! Da, feţii mei şi nu mai
tot râcâiţi cu bocancii şi cu opincile podelele, aţi
auzit bine ce-am spus şi iată, repet: ca să-L
slăvească pe el însuşi la nesfârşit!” (p. 614). O
asemenea întrebare ar trebui să-i pună, acum, zice
Nistor, şi tinerelului Luca, dar întrebarea este nu
numai dificilă, ci „pur şi simplu imposibilă” (p.
615). Iar dacă i-a amintit-o, e fiindcă el, necoptul, a
acceptat misiunea încredinţată de „zeiţa” Fărcaşiu:
„la ce mi-ai comunicat sau transmis dumneata am
să-ţi răspund mâine, altădată sau deloc; numai că
vreau să ştii că, aşa cum nu cred o vorbă din ce ţi-a
băgat în scăfârlie madama sau tovarăşa noastră
Fărcaşiu, în dumneata, însă, continui, nu ştiu de ce,
să am toată încrederea” (p. 618). În consecinţă, îi
poate vorbi de marea lui „descoperire”, aceea a
unui „nou zeu”, pe care l-a numit Ne-Înţelegere,
deşi pare că îl propulsează pe el, Nistor, în rândul
sectanţilor. Ne amintim că Heidegger, după ce a pus
capăt metafizicii tradiţionale, care paria pe credinţa
în Dumnezeu, în ultimii ani de viaţă a ajuns la
concluzia că numai un Zeu ne mai poate salva.
Poate că era zeul Ne-Înţelegere al lui Nistor, cel ce
depăşise metafizica puterii încifrate în Stalin şi în
copia lui feminină, Fărcaşiu Ligia, fiind acum
identificat ca vinovat, tocmai bun să fie jertfit: „Nu-
nu, băiete, nu există nici un fel de vină şi nici
vinovaţi, avem însă nevoie de aceste cuvinte,
parole, invective, condamnări, sentinţe, demascări,
etc., pentru a pune în marş… ha-ha, pot să-i zic…
noua putere absolută, noul Zeu! O numim o nouă
eră, deoarece încă suntem prea sfioşi şi neînvăţaţi
ucenici în crâncenă supuşenie, ascultare, în marea
artă a sclaviei voluntare şi care are nevoie de spinări
lunecoase, milioane şi de bolboroseli înfricate,
tulburi şi insistente, nesfârşite cu care să săpăm şi
să pardosim harnici, ca vechii egipteni, la treptele
tronului. Sau la săparea culoarelor, a labirintului
vreunei piramide” (p. 623). De aceea, conchide
Nistor, ca un nou Zarathustra, stăpân pe o nouă
logică, „beat de noua sa libertate” în faţa neantului
negru: „Ne-Înţelegerea este forma cea mai înaltă,
mai adevărat-adevărată a înţelegerii” (p. 639, 642).

Cu această ne-înţelegere înţeleasă pare să se
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întoarcă Luca în budoarul Marii Cobre, urmând,
mai departe, aparent, drumul de câine zăvorât în
cuşcă, în vreme ce Nistor este aruncat la câini,
Ligia atingând apogeul puterii sale de membru plin
al Comitetului Central. Acum, îl recheamă pe Luca
în budoarul mov, anunţându-şi victoria deplină,
căci Nistor va răspunde cu viaţa. Făcuse deja
demersuri pentru ca sentinţa de 25 de ani de
puşcărie să fie revizuită în pedeapsa capitală
lucreţiană: „Şi cu asta te vom salva şi pe tine, te
vom ajuta să continui, să ne rămâi credincios”,
desigur, ca un câine (p. 672). Era în vocea zeiţei
revoluţionare teamă că încă e leneş „în adulaţia
frumoasei” statui a libertăţii, încă nevindecat de
frică: „Încă ţi-e frică, văd, se pare că ţi-este atât de
frică încât te şi îneacă, da, frica asta de mine care
însă nu mă supără şi pe care eu am botezat-o, ţii
minte şi încă cu o maximă indulgenţă – adoraţie?!
Ai uitat… zăpăcitule?!... Ingratule!” (p. 673). 

A sosit însă clipa supremă, când adoraţia poate
deveni posesiune de bărbat: „Netrebnicule mic, da,
cine ştie, poate te voi lăsa să-mi călăreşti şi trupul
meu splendid, unic, da, cine ştie, dar… înainte de
asta, ridică-te, aşază-te pe pat deasupra mea şi să-mi
resfiri coama mea, acolo unde se află forţa mea şi
care este, acum şi a ta, ca un semn al feminităţii
mele, te asigur, încă vii, puternice, lacome, de ce nu
şi care-şi aşteaptă, mai ştii, logodnicul. El însuşi,
unicul, vrednicul… ha, ha, da-da, cucernicul” (p.
674). Horaţiu Luca Bejan nu aşteptă un alt îndemn:
„cucernic cum i se poruncise şi harnic, îi desfăcu
bogata coamă ce era, într-adevăr grea, plină,
sclipitoare şi încărcată parcă numai de propria-i
viaţă, dar şi de propria-i voinţă. Îi resfiră cu calm şi
cu oarecare metodă, grijă, şuviţele mari, pline, pe
umeri, îşi afundă capul cum făcuse adineauri între
genunchii şi coapsele ei, în părul şi coama ei mare,
abundentă, îmbibată de un parfum tare, copleşitor,
de mosc, de un ulei ce urca până în tavan, apoi le
adună, şuviţele negre, toate, într-un singur şuvoi pe
care îl legă la un capăt al şalului de mătase, iar
celălalt capăt, el însuşi extrem de lung, îl înfăşură în
jurul unei sârme subţiri, împletită în trei pe care o
scoase din buzunarul interior al vestei sale şi ca un
ultim omagiu, îl înfăşură, uşurel, grijuliu mereu, în
jurul gâtului. / Apoi… strânse! Iute, scurt şi cu o
putere pe care nu şi-o bănuia. Cu o forţă ce conţinea
o bună parte din disperarea şi din furia lui în timp

ce şuieră, bolborosind printre dinţi, printre măsele:/
– Mi-ai omorât, îmi omori prietenul! Năpârcă!” (p.
675). Şi cu aceasta, „Bejan, el însuşi se nărui, încă
cu sârma subţire, împletită, în mână, înclinându-se
pe o parte, ca o plantă ce se mişcă şi se apleacă de
parcă se frânge într-o pală de vânt, o izbitură
deodată prea puternică şi dură, cu totul neaşteptată”
(p. 676).

Este suprema voluptate a fricii ce sfârşeşte
povestea lui Luca şi a Marii Cobre, ca reflex straniu
al Ne-Înţelegerii înţelese, zeul întrevăzut de Nistor
în periplul său transilvănean ultim: „Şi astfel se
încheie, într-o glorie amară, zisa colectivizare,
furtul pământului, al vitelor şi uneltelor de la ţărani,
de la gospodarii satului românesc, umiliţi, terfeliţi
în mândria lor ce o purtau de la părinţi, moşi şi
străbuni, ca un fel de credinţă” (Ibidem).

Carte brebaniană, prin excelenţă, narată
complex şi furtunos, cu o voluptate calmă şi kynică,
Frica este capodopera romanescă a năruirii nu
numai a celei mai viguroase şi mai importante clase
sociale româneşti, prin fantasma ideologică a
colectivizării, dar şi a schimbării radicale a cursului
istoriei româneşti şi europene, aducătoare la
probabilă împlinire a ceea ce Oswald Spengler
profetiza a fi declinul Occidentului, cel nepăsător la
catastrofalul experiment din imperiul întemeiat de
Ivan cel Groaznic şi dus pe culmi de Iosif
Vissarionovici Stalin. Nicolae Breban nu este, în
pofida grozăviilor istoriei, un prizonier al neantului
valah, arătând, în epilog, credinţa în arheul
eminescian al românităţii, semn că demnitatea
ţăranului român nu a pierit: „Şi atunci vom cânta
încă o dată şi ne vom recunoaşte cu uşurinţă
auzindu-ne, în sunetul silabelor acelui idiom ce
vine din străfundurile timpului şi care nu ne-a
părăsit. Şi Domni cu adevărat şi drepţi pe un
pământ generos, răbdător cu noi şi cu toate ale
lumii şi ale Fiinţei. Jertfind în zile însemnate pentru
cei ce au suferit, sfinţii acestui pământ, cei pe care
ne rezemăm, stâlpi ai înţelesului şi ai
Neînţelesului”.
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Prozator, dramaturg, scenarist, poet,
Dumitru Radu Popescu este şi un eseist de
forţă comparabil şi din acest punct de
vedere cu latinoamericanii Alejo
Carpentier, Carlos Fuentes sau Mario
Vargas Llosa. Nu am în vedere doar
diversitatea formulelor abordate, cea
epistolară de pildă (a se vedea „Scrisorile
către un tânăr romancier” ale lui Vargas
Llosa, care sunt, de fapt, eseuri despre arta
narativă), ci mai ales o anumită notă
specifică, ce ţine de substanţa şi atmosfera,

nu o dată suprarealistă, magică a eseurilor sale, ca
şi de stilul lor. Ca eseist, Dumitru Radu Popescu
nu tratează teme şi subiecte, ci le inventează
tratându-le. Fapt e că în eseurile sale se regăsesc
şi se completează prozatorul cu arta sa
portretistică, dramaturgul cu ştiinţa dialogului,
omul de teatru, poetul, memorialistul, jurnalistul.
Altminteri, autorul Vânătorii regale şi al nuvelei
Duios Anastasia trecea, o capodoperă ce ar putea
intra în cea mai exclusivistă antologie a genului
de oriunde şi oricând, configurează şi în
naraţiunile eseistice noi universuri care sunt, în
fond, perfect congruente cu cele din romanele,
nuvelele sau piesele sale de teatru. Cu o mare
libertate a spiritului şi cu o imaginaţie
prodigioasă, el îi convoacă în textele eseistice pe
eroii literaturii şi artei, pe cei ai istoriei şi
mitologiei şi îi pune, aşa-zicând, la treabă pentru
a ne revela mai bine, prin intermediul lor,
condiţia umană şi existenţa tragică. Dacă un
gânditor ca Salvador de Madariaga credea că
Ulise, Don Quijote, Hamlet sau Faust sunt eroi
simbolici ai umanităţii care ne reprezintă şi ne

legitimează (să ne amintim: Dostoievski scria în
Jurnalul său că, dacă lumea s-ar sfârşi şi cineva
dintr-o altă galaxie ne-ar întreba ce am înţeles noi
din viaţă şi la ce concluzie am ajuns, i-am putea
prezenta în tăcere un exemplar din Don Quijote,
o carte pe care, postula titanul rus, ar trebui ca
fiecare să o avem asupra noastră la Judecata de
Apoi!), Dumitru Radu Popescu pare să facă
demonstraţia că eroii marii literaturi sau
personajele biblice sunt în tragicul şi fascinantul
spectacol al lumii mai vii decât noi toţi. În stilul
său ludic şi cu un umor aproape întotdeauna trist,
grav, el repovesteşte – de pildă, vechile parabole
– conferindu-le noi înţelesuri din perspectiva
unui prezent continuu:

„Dacă am lua în cătare viaţa şi opera
protopărinţilor noştri – numele lor fie veşnic
binecuvântat! – am ajunge lesne la concluzia că
în biografia lor zbuciumată există câteva clipe
tragice – de iluminare şi întunecare a minţii! –
chiar înainte de împlinirea pedepsei… Ne-am
referi doar la trei momente de răscruce din viaţa
şi opera lor: unu, dialogul cu şarpele, petrecut
chiar înainte de vreo convorbire dintre Adam şi
Eva, ei putând să se înţeleagă şi fără cuvinte în
fericirea paradisiacă în care respirau aerul ozonat
şi plin de miroase ecologice; doi, merele; trei,
aruncarea peste pârleazul raiului. Patru?
Aducerea pe lume a primului om – neîntocmit de
Dumnezeu! – Cain, care, desigur, nu putea fi
decât un criminal”.

Apocalipsa lui Ioan Evanghelistul, ultimul
apostol, îi prilejuieşte scriitorului reflecţii şi
interogaţii incitante ca acestea: „Pilat şi spălatul
său pe mâini ne orientează spre nevrozele
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obsesive? Ablutomania – tendinţa obsesivă de a
se spăla (în cazul lui Pilat, pe mâini!) – ne arată
cum teama de o infimă murdărie, rămasă pe
mâini (bunăoară!), poate avea o evoluţie
patologică? Frica lui Pilat de a nu greşi – frica de
el însuşi – nu poate fi învinsă!”.

Punerea ingenioasă în relaţie a personajelor
biblice cu cele ale literaturii, asocierile insolite,
unghiurile inedite din care sunt citite, percepute
şi comentate opere ale literaturii române şi
universale sunt deopotrivă revelatoare şi
revitalizante: „În Caragiale – din care toţi cam
provenim – adevărul nu are nici o importanţă! De
la Spiridon până la Jupân Dumitrache toţi ştiu cu
ce se îndeletniceşte băiatul de casă Chiriac –
varianta dâmboviţeană, mai coaptă, a feciorului
din basme, Cătălin! În O scrisoare pierdută toată
suflarea omenească din orăşelul de sub munte e la
curent cu ştrengăriile galante ale Coanei Zoiţica!
Le cunoaşte până şi vicleanul actor Dandanache,
venit din Bucureşti! Şi? Nimic! Toată lumea e
fericită! Şi poliţaiul Pristanda dă comanda:
«Muzica! Muzica!». Castelul Elsinor dacă s-ar
afla în Valahia, nimeni n-ar muri! Toţi ar trăi
fericiţi! Hamlet s-ar căsători cu Ofelia şi la nunta
lui Polonius, prototipul danez al lui Pristanda-
valahul, ar striga fericit: «Muzica! Muzica!»”.

Tipologiile şi filiaţiile pe care le stabileşte sau
numai le sugerează Dumitru Radu Popescu sunt
dintre cele mai neaşteptate. Ele incită la o nouă
lectură şi la reflecţie asupra condiţiei literaturii
faţă cu istoria. Şi nu numai. Agamiţă Dandanache
este „umbra decrepită a lui Agamemnon”
(personajul lui Homer, bineînţeles!), Trahanache
– „reversul mălăieţ şi umbra posomorâtă a lui
Socrate”, Becherul fără nume: un „personaj
olimpian. Aproape un zeu de Dâmboviţa”.
Eseistul dă impresia că se joacă cu planurile, cu
secolele, cu mileniile, dar şi cu unghiurile, ca un
tenisman ori ca un privitor rafinat într-o expoziţie
de tablouri sau de sculpturi. Din antichitatea
greacă sare cu uşurinţă în epoca lui Caragiale şi
de aici în obsedantul prezent sau în trecutul mai
îndepărtat: „Marea Revoluţie Socialistă din
Octombrie cică ar fi avut marii ei profitori, care,

peste ani, prin nepoţii lor, au desăvârşit Marea
Revoluţie Capitalistă, care a avut marii ei
profitori. Îţi poate răspunde cineva la întrebările
legate de aceşti profitori? Cineva, persoană
importantă, becher, întreabă dacă e adevărat că
democraţia de dincoace de bătrânii greci există
doar în imaginaţia bogată a celor cu teşchereaua
asudată de carboave… Dar cine e becherul, cum
îl cheamă pe dânsul, nu se ştie şi nu se va afla
niciodată”. De ce oare Caragiale nu şi-a botezat
becherul, tocmai el, singurul scriitor român care
a îmbogăţit starea civilă, cum zicea Ibrăileanu?!
O întrebare pe care şi-o pune un oricine, ci un
scriitor polivalent care a inventat lumi, a fondat
aşezări şi a creat o luxuriantă onomastică. Grea
întrebare! La ea, nici măcar omnipotentul
Tipătescu nu ar putea răspunde.

Miturile naţionale şi universale sunt pentru
Dumitru Radu Popescu subiecte predilecte. De
pildă, mitul sacrificiului, care la Nicolae Labiş, în
Moartea căprioarei, deşi transpus, e drept poetic,
în ceea ce analistul fin numeşte viaţa profană,
adică în realitatea unui anotimp şi a unui timp
deopotrivă secetoase – secetoase şi istoric, nu
doar meteorologic – nu e deloc coborât în praful
istoriei nepăsătoare, cu binecunoscuta expresie a
lui Marin Preda, dimpotrivă, prin raportarea la
celebre jertfiri – a anticei Ifigenii, a Anei lui
Manole ori a personajului mioritic – iese întărit şi
îmbogăţit. Dar nu cumva căprioara este ea însăşi
„mai mult decât o vietate profană”, altfel spus nu
e ea „chiar o zeitate a pădurii, care este jertfită
pentru viaţa pământenilor”? Cu alte cuvinte, şi în
acest caz, ne aflăm oricum în plin mit: mitul
jertfirii zeiţelor. Şi atunci, mai întreabă scriitorul:
„Oare Nicolae Labiş n-a fost o zeitate care a fost
jertfită pentru renaşterea literaturii române?”. 

Dumitru Radu Popescu este, ca şi alţi
importanţi scriitori români afirmaţi în a doua
jumătate a secolului trecut, un adversar al
demitizărilor, al complexelor şi prejudecăţilor de
orice fel care blochează spiritul. El iubeşte
literatura română pe toată întinderea ei, de la
bătrânii cronicari până la cei ce o slujesc în
contemporaneitate, şi nu doar o iubeşte, ci o

109109CONVORBIRI  LITERARE



retrăieşte cu voluptate. Unul dintre mesaje este
acela că solitudinea scriitorului nu numai că nu
exclude, dar presupune solidaritatea cu toţi cei
care au făurit şi făuresc cultura şi literatura
română. Or, exemplară la D.R. Popescu, ca şi la
Nicolae Breban sau Augustin Buzura, este mai
ales solidaritatea cu cei din generaţia sa – o
generaţie de creaţie, cum a fost definită. Apoi,
aşa cum remarca Daniel Cristea-Enache: „În
scrisul său implicat, pasionat, aproape coleric,
D.R. Popescu apără cu dinţii cam tot ceea ce
astăzi e negat sau batjocorit: de la miturile
naţionale la ideea naţională şi la patriotismul
adevărat…”. Nu întâmplător, tocmai despre
miturile naţionale, atât de batjocorite, ca să preiau
vorba lui Daniel Cristea-Enache, de sfertodocţii
şi mercenarii din mass-media ori de demitizatorii
de serviciu şi în serviciu, comandat desigur,
Dumitru Radu Popescu a scris multe eseuri pe
această temă. Apoi, clasicii, şi ei ocultaţi astăzi,
scoşi din manuale, acuzaţi că au colaborat cu un
regim sau altul, înseamnă pentru autorul
Vânătorii regale exact ce spunea Călinescu în
faimoasa prefaţă la „Istoria literaturii române de
la origini până în prezent” – „eternii noştri
păzitori ai solului veşnic”. Eseistul formulează
aproape de fiecare dată când se referă la marii
scriitori puncte de vedere noi, chiar
surprinzătoare, privind opera, biografia şi
destinul lor. Bunăoară, pe Arghezi îl consideră: –
„un mare romancier! – Cimitirul Buna-Vestire
care devansează cu câteva decenii proza
fantastică, doldora de un absurd feroce sau
luminos, propusă lumii literare de realismul
magic al sud-americanilor şi de câţiva europeni...
Tot spun şi nu mă ascultă nimeni: Arghezi este
întemeietorul teatrului absurdului! Despre omul
absurd a vorbit şi într-o tabletă din 1908! Eugen
Ionescu, muştruluindu-l în «Nu», a poposit în
teatru după piesele într-un act ale titanului de la
Mărţişor”. Şi încă unul dintre numeroasele
exemple pe care le-aş putea cita: „Petre Pandrea
este un scriitor care nu aparţine niciunei
generaţii? Prin biografia sa singulară şi prin
opera sa singulară, Petre Pandrea aparţine

generaţiei Petre Pandrea... Jurnalele sale pot să
fie citite ca un ciclu de romane. Ca un roman
polimorf şi polifonic, dar care are în cătare –
căutarea prezentului pierdut”. 

Un scriitor fundamental pentru Dumitru Radu
Popescu este Liviu Rebreanu. În Răscoala, el
aude cutremurat corurile, nu mai puţin
răscolitoare decât cele din tragediile antice. Se
înfruntă sângeros, observă Dumitru Radu
Popescu, în „cel mai modern roman scris de liviu
Rebreanu” corul Puterii şi corul ţăranilor. Cei din
primul cor erau „ieşiţi din stirpea ţăranilor pe care
i-au masacrat” şi care „ilustrau tragedia unei ţări
fără conducători, sau cârmuită de nişte pospăiţi
pentru care singura religie – milenară, fireşte! –
era crima legalizată şi hoţia neruşinată”. Proştii,
schiţa de doar câteva pagini a lui Rebreanu, este
considerată o capodoperă în care geniul lui
Rebreanu a „transformat o posibilă anecdotă
semănătoristă într-o tragedie absurdă”. Citită
astăzi cu ochiul proaspăt al prozatorului şi
dramaturgului ea îşi dezvăluie o dimensiune
protocronică, întrucât „propune, cu multe decenii
înainte de Godot, Marea Aşteptare, în răscrucea
timpurilor, a ieşirii din peştera unei istorii
inferioare – şi ratarea mântuirii... Godot nu vine,
dar maşinăria cu aburi parcă divini (pe care
«proştii» au aşteptat-o de cu noapte! – nota mea)
vine în gara din Ardeal – şi pleacă fără să se
schimbe nimic în viaţa celor ce au aşteptat-o cu o
evlavioasă speranţă”. Schiţa lui Rebreanu îi
prilejuieşte lui Dumitru Radu Popescu trimiteri
revelatoare la eroi ai literaturii precum cei
shakespearieni (Regele Lear). În ce mă priveşte,
„proştii” lui Rebreanu care „nu-şi întrevăd locul
în această lume în care eşecul adaptării la o
nouă certitudine seamănă pur şi simplu cu un fel
de neant ridicol şi incurabil”, mă duc cu gândul
la Cioran şi, desigur, la ratările României, căci,
aşa cum scrie prozatorul – „…şi proştii ardeleni
şi răsculaţii din Sud sunt la fel: ei reprezintă
magistral eşecul prezentului şi al viitorului”.
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Un alt poet debutat cu ceva ani în urmă,
descoperit printre cărţile aşezate pe raftul
debutanţilor, este Andrei Dulo, care a debutat în
colecţia „Vox napocensis” a Editurii Şcoala
Ardeleană, în 2014. Cartea lui, Palimpsest oniric,
prin titlu cel puţin, ar anunţa o încercare de repunere
în pagină a onirismului impus în spaţiul literaturii
române pe la începutul anilor ’70 de Dumitru
Ţepeneag, Iulian Neacşu şi Daniel Turcea. O astfel de
poezie scrisă acum include, negreşit, un risc, dacă nu
de realizare, de concept, cel puţin de receptare.
Andrei Dulo nu ştiu dacă şi-a asumat conştient acest
risc, dar este evident, prin această carte, că încearcă
să aducă în faţă, pe paginile unei cărţi, semnele
scrierii unei astfel de poezii, ca pe un palimpsest, pe
care ne îndeamnă să-l citim după ce decojim
straturile aşezate de-a lungului anilor peste concept.
Principiile şi regulile acestei poezii ne sunt clare, mai
ales prin cele spuse de Dumitru Ţepeneag, care a fost
şi teoreticianul acestui ultim curent, să-l numesc aşa,
deşi nu întruneşte prin consistenţă calităţile cerute de
o astfel de categorisire, dar pot fi configurante şi
schematic referenţiale.

Dar nu asta urmărim aici, ci ceea ce poate fi
poezia în sine, adunată în prima sa carte de Andrei
Dulo. Concepută pe trei capitole, unul de nuanţă
suprarealistă, sub titlul Athanor, celălalt de influenţă
Gunter Grass, Melcul de Tinichea, iar cel de al treilea
de un aer realist, concret, Aleea Ragnarok. O astfel de
structură arată un concept de compoziţie, care ne
solicită mai mult atenţia decît ar face-o o carte care
adună pur şi simplu un mănunchi de poezie, cu texte
înşiruite unul după altul, fără nici o structură anume,
cum lesne putem întîlni în graba debutanţilor din
ultima vreme. Andrei Dulo dovedeşte astfel o atentă
structurare, nu neapărat pe teme, ci mai curînd pe arii
de influenţă. O uşoară calofilie se simte chiar de la
primul poem: „Găsită-i cheia de argint/ De la uşa din
spate a copilăriei mele;/ Un Phoenix ce fierbe,/

Ridicîndu-se din pulberi de mult pierdute –/
Cheia de aur/ Spre visuri ce urmează.”
(Amintiri de aramă, p. 11). Enunţarea unei
perspective – „visuri ce urmează” – ne asigură
de intenţia onirică a autorului. Nu vom găsi
aici descrierea unor vise sau dominantă aceasta
de concept oniric, ci mai curînd obsesii ce ţin
de o anumită stare de percepere a vagului, a
iluminărilor din ceţuri ce relevă athanaorul din
care apare răsăritul: „Atunci mîinile noastre s-
au regăsit –/ S-au topit într-un singur zăvor,/ A
cărei cheie am lăsat-o la dospit pînă a doua zi/
Ca într-un athanor/ Din care am scos, proaspăt,
răsăritul” (Athanor, p. 12). O astfel de alchimie ne
asigură cel puţin de un vag aer suprarealist, unul iscat
din poezia lui Gellu Naum. Nu este nici o asemănare,
desigur, dar forma de vis transformat în realitate
aduce cumva această atmosferă de incertitudine
palpabilă. Sunt, în fond, metamorfoze de acest fel:
„O gîză de fum/ îşi face din text/ un cuib/ şi se-
nfăşoară/ în cuvintele lipicioase,/ croindu-şi/ ca pe un
hamac,/ un coşciug propriu,/ în care să hiberneze pînă
la metamorfoză” (Metamorfoză, p. 15). Concludentă
pentru intenţia acestei cărţi este poezia
Onirodystopie: „Am visat că totul era cu susu-n jos/
şi creierii fiinţei/ pe care mi-o imaginam/ se perindau
prin mintea mea/ labirintul se surpa încet/ lăsîndu-şi
zidurile roase de/ dinţii estuarului în care Acheronul/
îşi adună de secole păsările moarte/ cu ochii brodaţi
de muşuroaie/ se adună driade înfometate/ îşi
aşteaptă a doua moarte/ şi dansează prin stuful
asfodeilor” (p. 16). O deformare a visului, pînă la
impuritate. O abordare în manieră, fără a se complexa
de noua avalanşă a internetului, care oferă o altă
virtualitate poetică noului val. Aici este consolidat şi
un altfel de limbaj, unul ce reinventează miturile, ce
readuce în vocabular cuvinte lăsate în dicţionare sau
în scrieri de specialitate. Poezia răsare şi astfel, fără a
da note epatante sau docte. Andrei Dulo se mulează
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pe o stare a sufletului său, pe o concreteţe a intuiţiei
lui poetice. Construieşte poem după poem după
principiile impuse de tema cărţii. Dă deoparte strat
după strat, pentru a se ivi cuvintele care vor defini
întregul, ca pe un palimpsest autentic. Cam asta ne
propune el în primul capitol al cărţii, fără a se lipi de
vreo nuanţă epică, de vreo tentativă narativă. Dar nici
nu poetizează, cum ar lăsa cale deschisă spre aşa ceva
acest fel de poezie.

Se instalează apoi în Melcul de Tinichea într-un
soi de confesiune, care ar da speranţa unui epic în
dezvoltare, dar nu este aşa: „Am trecut pe sub toţi
pomii/ Lumii noastre/ Prin cîntec ca prin sită i-am
trecut/ verzi sau veşteji, obosiţi sub cuiburi/ ce apasă/
Din umbra fiecăruia eu am găsit./ La sîn, mereu un
sîmbure;/ Fetus vegetal, un pom/ ce-l ţin adînc în
fijna mea pribeagă/ Piatră de mormînt, cîndva, să-mi
stea./ Am trecut pe sub toţi pomii Lumii noastre/ Şi
am ajuns/ într-un loc nou./ Un loc numit acasă;/
Unde am să-mi semăn fiinţa,/ Împlinit” (Am trecut pe
sub toţi pomii din lumea asta, p. 27). O astfel de
topică, ce dă un aer de vetusteţe versurilor, într-o
frazare corectă, ţine de o intenţie de perfecţiune
stilistică, fără contorsiuni, fără ambiguităţi sau
nesiguranţe. Limba astfel utilizată, una corectă, poate
aduce un plus de valoare, chiar dacă o vagă
desuetudine se iveşte mai în toate poemele acestei
secţiuni. Iată şi poezia care dă titlul acestei secţiuni,
definitorie în acest sens: „Din sine însuţi/ alunecă
întortocheată calea de tinichea./ melcul nu-şi
lustruieşte cizmele/ ci se-afundă/ tăcut/ în timpanul
noroios/ ce-şi înghite talpa stîngă/ în sine însuşi” (p.
30). Un soi de barbilianism pe dos, ce ţine de o
arhitectură conceptuală simplă, dar extrem de sigură,
aşa cum este casa melcului, un imobil mobil, cu fiinţă
şi cale în sine. În această secţiune este inclusă şi
poezia care dă titlul cărţii: „Tăcut, îmi număr
cearcănele/ uimit de visul care întîrzie…/ cafea după
cafea după cafea/ un fruct e noaptea, aromat –/ sub
semnul ultimului însemn/ sub peniţa care scrijeleşte
uscată/ sub literele ce se-nceţoşează nemilos/ mă
desprind de o ultimă picătură de realitate”
(Palimpsest Oniric, p. 37). Această desprindere de
„ultima picătură de realitate” este cea care duce în
vis, în acea lume în care totul pare a fi posibil şi de
neatins. În acest nou spaţiu, nelimitat în fond, dar
extrem de limitat în formă, cel puţin în cadrul poeziei
româneşti, Andrei Dulo se descurcă lejer, fără prea
mari complexe sau să ţină de nişte reguli care să-i

limiteze intenţiile creatoare. În ce măsură şi reuşeşte
să aducă noutăţi, asta este vizibil doar în textele în
care se detaşează de obsesia onirismului şi coboară în
realitate, unde visele se topesc în oameni, iar oamenii
sunt înseşi visele re-în-chipuite, concrete.

Un vag aer naiv străbate cea de a treia secţiune –
Aleea Ragnarok –, ce ar fi trebuit să deschidă
întrucîtva o perspectivă poeziei scrise de Andrei
Dulo. Cînd scrii aşa „Mi-am adunat toţi sorii în
peniţă”, gîndul lectorului sare imediat la ceea ce de
regulă vezi în paginile veleitarilor. Or Andrei Dulo
iese din această aglomerată categorie, care agresează
din toate direcţiile şi din toate vîrstele. Aici se văd
stîngăciile, nesiguranţele, locurile comune şi chiar
aerul unei posibile poezii leneşe, de care ne-am
debarasat de mult. Este însă totul sub control, şi
experimentul ar putea fi abandonat. Însă, prin această
secţiune, prin unele poeme ale ei, cartea pierde din
consistenţă şi promisiunile făcute în primele două
secţiuni. Poezia care dă titlul secţiunii sare din
formulă şi ne asigură de talentul evident al acestui
poet, ce pare a ascunde o oarecare timiditate, din
interiorul căreia sar iepuri curajoşi în piaţa plină de
varză şi morcovi: „Dacă serveşti o ceaşcă/ Pe Aleea
Ragnarok,/ Lasă-ţi uimirea să se scuture de umezeală
în holul de la intrare./ Şinele tramvaielor trepidează
plăcut,/ Încolăcite printre picioare ca un căţel jucăuş/
Chelneriţa adaugă la notă o porţie de ochi dulci/ Peste
candelabrele puse pe post de tabureţi./ Vei constata că
eşti singurul client/ care nu se frige la fund/ Cu
sinesteziile tăriilor/ Sorbite de cunoscători ca nişte
acadele./ Căci tu vii des pe-aici./ Pisicile/ De pe
Aleea Ragnarok te cunosc./ Asta îţi oferă imunitate./
Dar ceilalţi se pierd în amănunte groaznice,/ Căci/
Bălţile de aici/ Nu ţi se lipesc de blugi/ Decît atunci
cînd zahărul din pahare/ Ţi se cristalizează în sînge”
(p. 45-46).

Nu ştiu ce a mai scris între timp Andrei Dulo,
dacă a mai publicat vreo carte, însă acest debut, atipic
întrucîtva în contextul debutanţilor ultimilor cinci
ani, este unul care asigură o şansă unei evoluţii, fie
chiar şi în spaţiul abandonat al oniricului, la care mai
mult poetul face aluzie decît să-i respecte regulile.
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În acest an [2018], în care România unită
împlineşte un secol, se cuvine să omagiem şi scrierile
care au contribuit la susţinerea identităţii lingvistice şi
culturale a românilor. Se întâmplă că, tot în acest an,
prima traducere românească integrală a Noului
Testament, anume cea cunoscută în general ca Noul
Testament de la Bălgrad (NTB), împlineşte venerabila
vârstă de 370 de ani. Mult discutata şi preţuita lucrare
a mitropolitului Simion Ştefan şi a echipei sale de
traducători a fost tipărită, cu alfabet chirilic, la Alba
Iulia (Bălgrad) în 1648, deci cu patru decenii înainte de
Biblia de la Bucureşti (1688), în facerea căreia s-a ţinut
evident cont şi de NTB. 

Autorul de faţă, cu precădere de pe poziţii
lingvistice, a dorit să aducă un modest omagiu
traducerii de la Alba Iulia, care a marcat un important
pas înspre închegarea limbii române literare. Mai jos
voi comenta pe marginea unor fragmente ilustrative,
extrase din textul reprodus în transliterare, dar redat şi
prin facsimile, în bogatul volum publicat în 1988, cu
ocazia împlinirii a 340 de ani de la tipărirea primei
traduceri româneşti integrale a Noului Testament. Voi
încerca să scot în evidenţă, cât se poate de concis,
strădania cărturarului Simion Ştefan şi a
colaboratorilor săi de a utiliza cu discernământ sursele,
de a traduce cât mai fidel, dar şi de a folosi un
vocabular accesibil „rumânilor” de pretutindeni.
Bineînţeles, am ţinut cont şi de anumite constatări şi
opinii exprimate de către unii dintre autorii studiilor
introductive care deschid volumul din 1988 (N. Neaga,
V. Cândea, M. Păcurariu, G. Marcu, F. Dimitrescu, E.
Mârza şi I. Mârza).  

Printre altele, în studiul său, V. Cândea (1988: 55)
citează dintr-o lucrare pe care un reputat înaintaş,
Sextil Puşcariu, o închinase „limbii cărţilor sfinte”
(1936), lucrare care conţine aprecieri precum
următoarele:

Spre deosebire de alte popoare, întîia traducere în

româneşte a celor mai importante părţi din cărţile sfinte [...]
nu reflectează limba unui ţinut [...]. Copiştii [...] nivelau
deosebirile dialectale, ce nu erau prea mari de altminteri.
Astfel s-a creat limba noastră literară, fixată prin cărţile
sfinte. Şi tot această limbă […] a fost una dintre cauzele
esenţiale care au păstrat unitatea limbii româneşti în
provincii despărţite politiceşte veacuri de-a rîndul.

Citatul de mai sus poate fi dat şi ca o ilustrare a
limpezimii la care ajunsese limbajul academic
românesc în vremea lui Sextil Puşcariu.
Înaintemergătorul Simion Ştefan nu a avut cum să
beneficieze de un asemenea standard de limbă scrisă
deja închegată. Este adevărat, după strădaniile lui
Coresi şi ale altor „dieci” mai puţin cunoscuţi, după
1600 se ajunsese la o suficientă uniformizare în
folosirea alfabetului slavon aplicat limbii române.
Totuşi, mulţi dintre copiştii care se dovedeau a fi
„nivelatori” în plan lexical deseori arătau opţiuni
personale în aplicarea literelor slavoneşti la sunetele
româneşti (pentru care, la vremea aceea, nu existau
îndreptare de pronunţie). Dar, tocmai ţinând cont de
asemenea aspecte, iese şi mai mult în evidenţă
modernitatea lui Simion Ştefan, şi chiar un anume
spirit ştiinţific al său, la care voi reveni mai jos. 

Să nu uităm, însă, că acelaşi înalt ierarh a dovedit şi
abilitate diplomatică în apărarea intereselor românilor
din Ardeal şi a bisericii ortodoxe de acolo, aflată sub
presiunea protestantismului calvin, susţinut în modul
cel mai direct de cei doi voievozi Rákoczi, cărora
Simion Ştefan le-a fost contemporan (şi supus). Având
în vedere că unul dintre punctele forte ale propagandei
calvine era traducerea textelor sacre în limbile poprii
ale diverselor etnii, mitropolitul ardelean a folosit
momentul şi a beneficiat de bunăvoinţa „craiului”
György Rákoczi II. Acestuia îi este adresat şi un
elogios cuvânt înainte („predoslovie”) din care voi da
câteva frânturi (în transliterarea care, ca pentru întregul
NTB 1988, a fost efectuată de Ileana Zamfirescu şi
revizuită de Dalila-Lucia Aramă şi Stella Nicolau):
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Că, văzînd şi înţelegînd Măriia ta că noi rumânii carii
sîntem în ţara Măriei tale nu avem neci Testamentul cel nou,
neci cel vechiu, deplin întru limba noastră, Măriia ta te-ai
milostivit ca un craiu milostiv şi mi-ai poruncit să caut în
popii miei preuţi cărtulari şi oameni înţelepţi, carii să ştie
izvodi Testamentul cel nou […] din limba grecească şi
slovenească şi lătinească […] şi Măriia ta încă te-ai
milostivit de ne-ai adus meşteri străini de ne-au făcut
tipografie […] cu chelciugul Măriei tale, pentr-aceaia să
cuvine […] să aibă numele Măriei tale pomană neuitată în
veaci. 

Este greu de găsit mai sus ceva cu totul de neînţeles
pentru cititorii români de azi, excepţie făcând, poate,
doar termenul dialectal chelciug (‚cheltuială’). Dar
legătura acestuia cu familia lui a cheltui (din magh.
költ) este destul de evidentă. Mai mult, chelciug este
dat ca variantă a lui chelşug (,cheltuială, speze’) în
dicţionarul etimologic Ciorănescu 2001 (s.v. chelşug).
Ar fi de lămurit şi verbul a izvodi (din slavă), care este
folosit cu sensul mai puţin cunoscut de ‚a traduce’ (vezi
şi izvod ‚traducere’ într-un alt citat mai jos). În rest,
lexicul este reprezentat de cuvinte pe care le ştim a fi
moştenite din latină (a vedea, a înţelege, rumâni, ţară,
nou, vechi, limbă, preut etc.), la care se adaugă mai
vechi sau mai noi împrumuturi din slavă (milostiv,
pomană, veac), precum şi un apelativ, crai (cuvânt
derivat din numele lui Carol cel Mare şi intrat în
română prin intermediere slavă), şi încă un apelativ,
meşter (din germanul Meister?), ajuns la noi probabil
prin maghiară. Pe lângă acestea, apar însă şi două
cuvinte pe care le simţim cumva şi azi a fi neologisme.
Este vorba de testament şi tipografie, pentru care
recentul MDA (vol. IV) dă 1648 ca an al primei
atestări, evident fiind vorba de folosirea celor doi
termeni în NTB. 

După predoslovia către mărinimosul „crai”,
urmează încă una, mult mai semnificativă, „cătră
cetitori” (vezi NTB 1988: 115-116). În aceasta, la un
mod chiar hermeneutic, este prezentat procesul prin
care a fost înfăptuită remarcabila traducere. Iar pentru
prezentarea respectivă, Simion Ştefan merită cu
prisosinţă să fie citat printre înaintaşii domeniului
cunoscut în prezent ca „traductologie”. Voi cita mai
întâi din primul aliniat al textului în discuţie:

Acest Testament l-au început a-l izvodi ermonah
Selivestru […] şi el s-au ustenit cît s-au putut şi curînd îi s-
au tîmplat lui moarte, iară noi socotind şi luînd aminte,
găsit-am multă lipsă şi greşiale în scriptura lui, pentru

neînţelesul limbiei şi cărţii greceşti. Pentr-aceaia noi am
început dintîiu a-l posledui şi unde n-au fost bine, am
isprăvit şi am împlut şi am tocmit din cît am putut.

Am explicat mai sus sensul special (mai puţin
cunoscut azi) al verbului a izvodi. Şi verbul a posledui
(tot din slavă, sau, mai precis, din slavona bisericească)
poate pune probleme cititorului de azi. Termenul din
urmă este însă explicat atât în glosarul ataşat la NTB
1988 (s.v. posledui, cu sensurile ,a verifica, a
colaţiona’), cât şi în MDA (vol. III), unde sensul lui
posledui este dat ca ‚a confrunta pentru a stabili
conformitatea cu originalul’. Ar mai fi de reţinut, din
citatul de mai sus, că ieromonahul Selivestru şi,
ulterior, mitropolitul „posleduitor” au acordat atenţie
cu precădere variantei greceşti a Noului Testament.
Însă ei nu au folosit exclusiv sursa respectivă, după
cum ni se spune în aceeaşi predoslovie:  

Ce numai aceasta să ştiţi că noi n-am socotit numai pre
un izvod, ce toate cîte am putut afla, greceşti şi sîrbeşti şi
lătineşti […] şi am socotit şi pre izvodul lui Eronim, carele
au izvodit dintîiu din limbă grecească, lătineşte, şi am
socotit şi izvodul slovenescu […] tipărit în Ţara Moscului. 

Ni se dezvăluie aici o dimensiune europeană a
NTB, având în vedere că, în alcătuirea lui, au fost luate
în consideraţie, după cum ne spune Simion Ştefan, nu
doar „izvoadele” fundamentale pentru ortodoxia sud-
est europeană (în speţă varianta grecească şi cea
slavonă), ci şi Vulgata latinească a Sfântului Ieronim,
cel care a tradus nu doar după Septuaginta, ci şi după
variantele aramaică şi ebraică. Chiar dacă Ieronim nu a
fost cel „dintîiu” în ce priveşte traducerile biblice din
greacă în latină (pentru că au mai existat şi anonimii
traducători ai versiunilor cuprinse în colecţia Vetus
Latina, în circulaţie încă din secolul II), Vulgata a
reprezentat, cel puţin cu începere din secolul V, cartea
fundamentală a creştinătăţii din vestul Europei. 

În această perspectivă pan-europeană, Simion
Ştefan apare (în aceeaşi predoslovie) ca un timpuriu
promotor de vocabular neologic, în speţă greco-latin: 

De aceasta încă vom să ştiţi că vedem că unele cuvinte
unii le-au izvodit într-un alt chip, alţii într-alt, iar noi le-am
lăsat cum au fost în izvodul grecescu, văzînd că alte limbi
încă le ţin aşia, cumu-i sinagogă şi poblican şi gangrena
[…]. 

Pentru sinagogă (ca şi pentru susmenţionatele
testament şi tipografie) dicţionarele dau tot 1648 ca an
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al primei atestări în română. Ca termen mai ales
medical, gangrenă a ajuns ulterior să fie concurat în
română de varianta cangrenă (cf. it. cancrena). Cât
despre poblican/publican (din lat. publicanus ,slujbaş
însărcinat cu încasarea impozitelor’), acesta nu a
supravieţuit în limbajul biblic românesc, unde a fost
preferat vameş. (Aşa se face că, în timp ce în NTB,
Matei 9, 9-10, unii şi aceiaşi indivizi sunt prezentaţi
mai întâi ca publicani, apoi ca vameşi, respectivii sunt
desemnaţi doar ca vameşi în Biblia din 1975.) 

Mai departe, Simion Ştefan continuă să se
folosească de convenţia adresării directe către cititori,
în pasajul în care el prefigurează, printr-o metaforă
„monetară”, teoria circulaţiei cuvintelor (care avea să
fie formulată ştiinţific, la peste două secole după aceea,
de către Bogdan Petriceicu Hasdeu):

Aceasta încă vă rugăm să luaţi aminte că rumânii nu
grăescu în toate ţărîle într-un chip […]. Pentr-aceaia cu
nevoe poate să scrie cineva să înţeleagă toţi […]. Bine ştim
că cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia sînt buni
carii îmblă în toate ţărîle […]; noi derept aceaia ne-am silit
den cît am putut, să izvodim aşia cum să înţeleagă toţi, iar
să nu vor înţeleage toţi, nu-i de vina noastră, ce-i de vina
celuia ce-au răsfirat rumânii printr-alte ţări, de şi-au
mestecat cuvintele cu alte limbi, de nu grăescu toţi într-un
chip.

Putem bănui că Simion Ştefan era conştient de
importanţa relaţiei dintre grăire şi scriere. Avea desigur
cunoştinţă şi de faptul că românii „cetitori” erau extrem
de puţini, ei fiind reprezentaţi în primul rând de preoţii
ortodocşi, adică tocmai de cei a căror grăire, în
biserică, putea insufla şi masei de români analfabeţi
ideea că exista putinţa unei limbi româneşti „cum să
înţeleagă toţi”, adică toţi cei din neamul lor „răsfirat”. 

Poate nicăieri în alt loc nu este mai pregnantă
românitatea (implicit şi latinitatea) textului NTB ca în
Rugăciunea Domnească, cea care apare (ca în toate
bibliile europene) în două versiuni, cu unele diferenţe
între ele, anume cea „prelungită”, din Matei 6, 9-13 (să
o marcăm cu A) şi cea din Luca 11, 2-4 (să o marcăm
cu B). Iată-le pe amândouă, în transliterarea din ediţia
NTB 1988: 

(A) Tatăl nostru ce eşti în ceriure, sfinţească-să numele
Tău, să vie împărăţiia Ta, fie voia Ta, cumu e în ceriu aşa şi
pre pămînt. Pîinea noastră de toate zilele dă-ni-o noao
astăzi. Şi ne iartă noao păcatele noastre, cum ertăm şi noi
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pre noi în năpaste, ce ne
izbăveaşte pre noi de vicleanul, că a Ta iaste împărăţiia şi
putearea şi slava, întru veaci. Amin. 

(B) Tatăl nostru acela ce eşti în ceriure, sfinţască-să
numele Tău; vie împărăţiia Ta, fie voia Ta, cumu-i în ceriu
aşia şi pre pămînt. Pîinea noastră de toate zilele, dă-ne noao
astăzi. Şi ne iartă noao păcatele noastre, că noi încă ertăm
tuturora carii ni-s deatori noao; şi nu ne duce pre noi în
năpaste, ce ne izbăveaşte pre noi de hicleanul. 

Iese în evidenţă, în ambele versiuni, preponderenţa
elementelor lexicale de origine latină: tată, cer, nume,
împărăţie, pământ, pâine, zi, a da, a ierta, păcat,
putere (în A), deatori (în B) etc. Este vorba însă de o
latină „românească”, adică de termeni moşteniţi direct
din latina colocvială, în multe privinţe diferită de cea
clasică (scrisă). De exemplu, acolo unde, în rugăciunea
corespunzătoare din Vulgata, s-a folosit pater, regnum,
terra şi malo, în NTB (Matei, 6) s-a folosit tată, din lat.
tata (definit ca « mot enfantin » în dicţionarul Ernout/
Meillet, s.v. tata), împărăţie, pământ şi rău. Toate
acestea ar merita câte un articol separat. Aici voi face
doar câteva observaţii privitoare la unii dintre termenii
româneşti enumeraţi mai sus. Voi spune însă mai întâi
că, în ce priveşte folosirea substantivului zile în
versetul pâinii din rugăciunea discutată aici, voi evita
(nefiind teolog) să discut implicaţiile diferenţei dintre
formula cu cea de toate zilele (cf. quotidianum, din
Vulgata, Luca 11, 2-4) şi mai abstracta formulă cu cea
spre fiinţă. Formula din urmă este evident legată de
adjectivul epiousios din varianta grecească, tradus, în
Vulgata (Matei 6) prin supersubstantialem (şi tradus,
corespunzător, prin adjectivul nasuštnyj în varianta
slavonă). La noi s-a optat în general pentru de toate
zilele, care corespunde nu doar variantei scurte a
rugăciunii din Vulgata (Luca 11), ci şi variantei cu
quotidianum din Vetus Latina.

În privinţa foarte românescului împărăţie, este de
menţionat că în alte limbi romanice existenţa unor
termeni bazaţi pe lat. imperator este explicabilă prin
împrumutul termenului latinesc, nu prin perpetuarea sa
din latină vorbită în romanică vorbită (cf. Baumgartner/
Ménard 1996, s.v. empereur). În contrast cu situaţia
respectivă, rom. împărat – iniţial desemnându-l pe cel
din Constantinopol, apoi şi pe cel din basmele
româneşti – nu numai că a fost perpetuat în româna cea
mai timpurie, ci a format şi o solidă familie în teren
românesc, familie care cuprinde substantivul
împărăteasă, adjectivul împărătesc, adverbul
împărăteşte, verbul a împărăţi şi derivatul său,
împărăţie. (Pentru comparaţie, doar albaneza, ca limbă
ne-romanică, l-a împrumutat foarte devreme din latină
pe imperator, iar acesta, sub forma mbret, cu sensul de
‚rege’, a reprezentat baza unei familii lexicale care
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cuprinde derivatele mbretëreshë ‚regină’, mbretëri
‚regat’, mbretërim ‚domnie’, mbretëroj ‚a domni’ şi
mbretëror ‚regal’ – toate incluse în dicţionarul Duro/
Hysa). Nu este de mirare că împărat şi împărăţie au
intrat şi în limbajul bisericesc românesc, probabil încă
de la începuturile sale neconsemnate în scris. 

Rom. pământ are şi el povestea sa, el reprezentând
o „ruralizare” a lat. pauimentum. Iar rom. rău (din lat.
reus) reflectă o foarte interesantă perpetuare a unui
termen juridic latin («reus a désigne ‚le défendeur’,
‚l’accusé’ et même‚ le coupable’» – cf. Ernout/ Meillet,
s.v. reus). Din variantele (transliterate) date mai sus ar
reieşi că (spre deosebire de Biblia din 1688, unde, în
Rugăciunea Domnească apare cel rău), în NTB s-au
folosit vicleanul, respectiv hicleanul, ca variante ale
unui cuvânt provenit din magh. hitlen (desigur,
împrumutat mai întâi în româna vorbită în Ardeal). Or,
nu e chiar aşa. Având în vedere că, după cum
menţionează Dalila-Lucia Aramă în nota sa la ediţia
NTB 1988 (p. 106), pentru ediţia respectivă s-au folosit
două exemplare ale originalului, iar acestea s-au
dovedit a prezenta „diferenţe de text” care sugerează că
a fost vorba „de cel puţin două tiraje”. Printr-o
confruntare între transliterarea variantei A (Matei 6, 9-
13) cu facsimilul corespunzător (8r în NTB 1988), am
constatat că, în acesta din urmă, se exprimă speranţa
unei izbăviri „de răul”, nu „de vicleanul”. Foarte
probabil, pentru facsimilul în discuţie s-a folosit unul
din cele două manuscrise, iar transliteraţia s-a făcut
după celălalt. Oricum, este clar că alcătuitorul (sau
alcătuitorii) ediţiei din 1648, a(u) avut cunoştinţă atât
de varianta cu vicleanul, cât şi de cea cu răul (care
corespunde şi cu termenul folosit în Biblia din 1688).

Desigur, se cuvin menţionate aici şi conceptele
care, în respectiva rugăciune, au fost exprimate prin
cuvinte de origine slavă, fie dintre cele preluate, în
româna vorbită, de la sclavenii („scheii”) timpurii pe
care i-au asimilat românii la nord de Dunăre (vezi voie,
a greşi, năpastă etc.), fie dintre cele împrumutate de
către „cărtulari” din slavona bisericească (precum
ispită, a izbăvi şi slavă). Toate acestea şi-au dovedit
rezistenţa nu doar în limbajul bisericesc, ci şi în
româna literară, unele intrând chiar în cea colocvială. 

Pentru că mai sus a şi fost deja vorba de „greşiale”,
să ne întoarcem la „predoslovia cătră cetitori”, în al
cărei paragraf final Simion Ştefan formulează, cu
smerenie, următoarea rugăminte: 

Mai apoi de toate, rugăm pre cetitorii ceştii cărţi să nu
ne giudece numaidecît, pînă nu vor socoti izvoadele şi veţi

afla pe ce cale am îmblat. Adevăr, şi noi oameni sîntem şi
am putut şi greşi, săvá [= măcar] că am silit, den cît am
putut, să nu greşim.

Cu siguranţă, nu avem de ce să-l „giudecăm” pe
Simion Ştefan, şi nici nu avem motive să-l trecem
printre greşiţii noştri. Dimpotrivă, nu putem decât să
arătăm preţuire pentru felul în care, în izvodirea sa de
acum 370 de ani, şi-au găsit locul cuvinte scoase din
scriituri slavoneşti, ca şi cuvinte preluate din traduceri
ale Bibliei în limbile clasice. Dar şi mai de preţ se arată
a fi adânca pricepere cu care Simion Ştefan şi cei din
jurul lui au reuşit să ridice la rang înalt grăirea
românească „de toate zilele”, cea cu temelie latină. 
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În numărul trecut al revistei Convorbiri literare
publicam prima tranşă dintr-o serie de poezii
transcrise de mine după manuscrisele olografe, în
număr de 27, pe care le-am găsit în Dosarul de
urmărire informativă volumul I – MODERNISTUL
– (privindu-l pe A.E. Baconsky) – Arhiva CNSAS,
sustrase şi fotocopiate de către Securitate din
biroul său de la revista Steaua din Cluj, în perioada
cînd era „redactor responsabil” (1953 – 1959) al
revistei cu acelaşi nume. Descoperisem cu ani în
urmă aceste poezii – manuscrise olografe
fotocopiate de Securitate, într-o secţiune a DUI
A.E. Baconsky intitulată Materiale de arhivă
burgheză – Corpuri delicte sau o notă în care se
menţionează denumirea şi enumerarea corpurilor
delicte precum şi locul unde se păstrează ele.

În numărul de faţă al revistei C.L. contiunui
publicarea acestor Materiale de arhivă burgheză,
respectiv a doua tranşă din seria de poezii
manuscrise olografe, transcrise de mine după
fotocopiile poeziilor efectuate de Securitate, în anii
cînd A.E Baconsky era redactor-şef la revista de
literatură Steaua.

Într-o Notă din 16 aprilie 1954, care face parte,
de asemenea, din DUI volumul I
MODERNISTUL” (N.B. – an în care A.E.
Baconsky era la începutul experienţei de redactor
şef al unei reviste de cultură ca Steaua – revistă
care pînă în 1954 va purta numele de Almanahul
literar), sublocotenentul de Securitate Santamaria
Alexandru, lucrător operativ semianalfabet,
cunoaşte totuşi bine termenii pe care şi i-a însuşit
(limbajul specific rapoartelor şi notelor lucrătorilor
operativi ) şi-i foloseşte cu dezinvoltură, deşi stă
tot atît de prost cu ortografia ca şi colegii săi. Tema

notei este , de asemeni, sustragerea, de către
Securitate, a unei poezii ce urma să fie
publicată de A.E. Baconsky, de data aceasta
prin intermediul unui informator (posibil
coleg de scris), în scopul interzicerii
publicării ei: „[...] Considerăm necesar că
pentru interzicerea acestei poezii, pentru a
nu fi publicată, să se lucreze cu multă
tactică (sic!) şi discreţie în scopul de a
înlătura posibilitatea desconspirării (sic!)
sursei de unde organele noastre au obţinut
textul poeziei înainte de a fi publicată
oficial. Organele noastre presupun că
originea acestei poezii îşi are locul în
activitatea grupului subversiv «Cercul
literar» care este urmărit de organele
noastre pe cale informativă şi are ca obiectiv
atragerea şi popularizarea culturii apusene. De
către organele noastre s-au luat măsuri de
verificare a acestei presupuneri. […]” (Ioana
Diaconescu). 

***
Suhumi
Plutesc deasupra valurilor singur
Îndepărtîndu-mă de ţărm mereu
Cu ochii spre cer urmăresc trecerea
Norilor albi. Ca şi ei
Pe apele mereu albastre mă duc undeva
Şi soarele străluceşte pe ape
Mereu mai aproape de mine
Cînd braţele mîngîie
Străveziile unde-ale mării

Noiembrie. Şi totuşi cît de departe
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E iarna
Vapoarelor care se duc spre sud
Mereu spre sud le simt
Legănarea înceată.

Cîntecul fetelor
Pe cheiul Nevei cînd se-nserează
Vin uneori cîteva fete singuratice
Coboară lîngă valuri şi cîntă
Pînă tîrziu un cîntec monoton

***
Cuvintele vorbesc despre viteji
Slăvind pe cei ce se-necară-n mare noaptea
Şi colindă acum adîncurile verzi
În mormintele lor călătoare

***
Şi Leningradul îşi înalţă umerii
Şi se-nfioară marile poduri de piatră
Iar eu descoperindu-mă privesc
Cum vine ceaţa dormitînd pe fluviu

Toate în jur ascultă liniştite
Şi fetele cîntă schimbînd cuvintele
Despre cei plecaţi în războaie
Care s-au întors nevăzuţi

Interludiu de miazănoapte
Iarnă timpurie s-a aşternut încet
Pe ţărmurile aspre ale Balticii
Zăpezile cu aripile strînse
Asemenea unor păsări coboară
Vîntul gemînd ridică valuri verzi
Valuri întunecate şi sumbre care-şi poartă
Coamele albe dezvelindu-şi dinţii
Şi hohotul departe, pe întinderi

***
II
Pierdute-n zare sate de pescari
Umbre de neguri sfîşiate visuri
Muzici în vînt desfăşurate
Ivindu-se şi dispărînd din nou
Oameni pe stînci privind o clipă largul
Şi contemplînd pentru toţi
Sălbăticia apelor şi iarna

***
III
Nu-mi trece nici o spaimă prin suflet nici

furtuna
Gonind pe ape ca o salce zburătoare
Nici ţipătul acestor păsări nu mă sperie
Eu văd în valuri verdele închis
Şi violetul împletit cu negrul
Şi mă întreb care vine din nori, care vine din

noapte
Care vine din inima mea
Căci mă simt existînd în această iarnă a mării
Mă simt trăind pe undeva pe-aici
Îmbrăţişînd zăpezile şi vîntul
Înduioşîndu-mă plîngînd

Acum să vină animale albe... (VII)
Acum să vină animale albe
Fiare să vină urlînd lîngă valuri
Apoi cuprinse de-o beţie
Să ocolească înzăpezitele stînci
Şi să adoarmă lin în timp ce eu
Plîngînd asemeni vîntului să caut
Temeiurile acestor spaţii albe.
Vuietul mării îmi înalţă un templu
Vuietul apelor şi tăcerea zăpezii
Un vuiet nencetat şi - o mare linişte
Iată din ce eu însumi sunt făcut
De-aceea cîntaţi dezvelindu-vă dinţii
Posomorîte întinderi de apă
Între mine şi viscole, între mine şi nori
Cîntaţi la picioarele veşniciei

Rugă de tînăr
Dă-mi Doamne odihna vîntului care umblă
Cîntînd seara prin Transilvania
Nu mă lăsa să lîncezesc uitat
Ci poartă-mă prin lume întruna

***
Du-mă pe unde plugurile ară tăcute
Pe unde capra neagră răsare în calea plutaşilor

Dornei
Şi pe lîngă tufele de răsură cînd tufele toamna
Vin legănîndu-se pe drumuri ruginii.
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***
Şi poartă-mă prin măruntele, prăfuitele tîrguri
Şi prin oraşele clocotitoare cu priviri veşnic

străjuite
de imperceptibilele cearcăne
Ascunde-mă în stolul pescăruşilor care ţipă în

calea furtunii
Mistuindu-se în preajma stîncilor viorii.

***
Coboară-mă tu în aspra împărăţie a huilei şi a

fierului
Odată cu adierea ce răcoreşte frunţile

înfierbîntate de arşiţă
Şi în enigmaticele ţinuturi aurifere unde prin

grote
Picurii de apă fluieră iscodind rătăcite gîndiri

***
Scoate-mă, Doamne-n drumul tuturor
Dar nu mă-ndepărta prea tare de neaua

Carpaţilor
Ca să mă pot întoarce liniştit
Tîrziu cînd obosit de umblet m-aş clătina în

lumină
Pentru că numai aici la picioarele ţării
M-aş risipi în pulbere de raze
Pentru că numai aici plecîndu-mi capul pe o piatră
Vegheat de semeni aş dormi visînd.

Baladă veche
Moise a lovit cu toiagul
Şi marea vuind s-a deschis
Şi eu am lovit cu toiagul
Demult, într-o viaţă de vis

***
Şi apele-n lături stătură
Lăsînd trecătorilor drum
Şi noaptea venind peste ţărmuri
Din valuri crescînd ca un fum

***
Porniţi dar! strigai tuturora...
Un murmur , dar nu de cuvinte
Şi-ndată-am simţit că porniră
Prin valuri trecînd înainte

***
Un fulger sclipise în noapte
Şi-n vraja luminilor lui
Privind pe întinderea mării
Noroade de şoareci văzui
[…]

***
Loveam cu toiagul în ape
Dar apele nu se mişcară
Şi-nfrînt, ostenit pe nisipuri
Căzui în uitare amară.

***
Trecură de-atunci ani şi veacuri
Din sumbra cadenţă m-am smult
Arar mai pătrund către mine
Ciudatele vieţi de demult.

***
Doar sălcii pe ţărmuri de mare
Prin ceaţă se leagănă lin
Şi-n forme de nori schimbătoare
Trecutele visuri revin

***
Mai am doar deprinderea veche
Pe plajele mari să-ntîrzii
Cîntînd şi-alungîndu-mi cîntarea
Pe apele mării pustii.
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Literatura lui Mihail Kogălniceanu a atras atenţia
cercetătorilor mai ales în calitatea sa de aplicaţie
practică a unor vectori ideologici. Într-adevăr, ideea
că autorul a învestit demersul său literar cu un
pregnant rol social a împăcat două tabere care, altfel,
ar fi trebuit să-şi dispute această personalitate
polimorfă, activând în domenii atât de diferite: istorie,
literatură, publicistică, politică, etnologie ş.a. Prima
categorie, cea a literaţilor, şi-a întărit convingerea că
textele cu pricina nu merită truda hermeneutului,
întrucât ele apar într-un moment al istoriei noastre
culturale în care ar fi avut prioritate „momentul tactic
asupra celui strategic, eticul şi politicul asupra
esteticului” (cf. Paul Cornea, Originile romantismului
românesc, Editura Minerva, Bucureşti, 1972). Ca
atare, acestea au devenit piese de inventar, o staţie
obligatorie vizitată fără prea mare entuziasm. A doua
categorie, cea a istoricilor, nu a considerat
experimentalismul, fragmentarismul sau factualitatea
beletristicii drept vicii majore, deşi se poate constata
că, în genere, s-a preluat din mediile literare o sumă
de prejudecăţi privind „excesul de istorism” (cf.
Alexandru Zub, Mihail Kogălniceanu, istoric, ediţia a
II-a, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,
Iaşi, 2012) sau caracterul de „ciornă” al literaturii în
raport cu monumentul politic. Şi totuşi, în ciuda
perspectivei specializate, aici s-a preferat mai curând
o abordare integratoare, presupunând
complementaritatea între „a scrie istorie” şi „a face
istoria” (ibidem). Din monografia consacrată marelui
său înaintaş, sintetizată apoi într-o conferinţă radio,
reţinem mai apoi faptul că marele Nicolae Iorga
renunţa la distincţia, mai veche, între „scriitor” şi „om
politic”, propunând în schimb ipoteza unui „realism
organic” din perspectiva căruia Kogălniceanu era
privit ca o personalitate „de un perfect echilibru”,
„expresie a societăţii întregi”, o forţă stihială aflată
într-o „continuă revărsare de viaţă” (Mihail

Kogălniceanu, scriitorul, omul politic şi românul,
Editura Fundaţiunei I.V. Socec, Bucureşti, 1920). 

Dintre lucrările propriu-zis literare ale lui
Kogălniceanu, sunt mai cunoscute cititorului de azi
schiţele de moravuri (Filozofia vistului 1838, Adunări
dănţuitoare 1839, Nou chip de a face curte 1840,
Iluzii pierdute 1841, Fiziologia provincialului în Iaşi
1844), un început de roman (Tainele inimei 1850) şi
nuvelele istorice (Bătălia de la Războieni 1840, Un
vis a lui Petru Rareş 1844, Trii zile din istoria
Moldovei 1844, Ştefan cel mare arhitect 1844, Ştefan
cel Mare în târgul Baiei 1845). Mai puţin s-a vorbit
despre Pustnicul, fragment de roman publicat sub
pseudonimul Graf Valberg. 

Lista oarecum restrânsă a acestor scrieri, având ca
reper istoric perioada ce preludează revoluţia
paşoptistă, îl determină pe Iorga să presupună
existenţa unui moment al renunţării la scris (în
formele sale literare sau istoriografice), deci al
convertirii energiei creatoare într-o altă formă de
expresie a personalităţii: „Luptătorul cu armele
scrisului pentru îndeplinirea celui mai înalt şi mai
neapărat ideal era să cadă în clipa când înfăţişarea lui
războinică fusese cea mai frumoasă. Când se ridică de
la pământ, el merse din nou spre aceeaşi ţintă, dar pe
alt drum, şi drumul dintâi rămase, de acum înainte,
părăsit pentru dânsul [s.n.]” (Iorga, op.cit.). Ipoteza
unei rupturi în cariera lui Kogălniceanu îl şi îndeamnă
pe Mihai Zamfir să afirme, în recenta sinteză critică a
domniei sale (Scurtă istorie. Panorama alternativă a
literaturii române, vol. I, Polirom, 2011), că „la 30 de
ani, Kogălniceanu lăsase deja literatura în urmă”. Să
fi stat lucrurile, într-adevăr, aşa? Dar oare a luat
Kogălniceanu vreodată în serios ocupaţiile sale
literare? 

Nicolae Iorga, de pildă, nu sugerează în cele citate
mai sus o ruptură propriu-zisă, ci o deplasare a
accentului dinspre scris spre oralitate. În cele ce
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urmează vom avea ocazia să observăm că multe dintre
pasajele digresive din literatura istoricului au deja un
vădit caracter oral, de discurs rostit la tribună şi de
meşteşug deprins cu dichis, după clasica dispositio a
„ritoriceştii învăţături”. Dacă ar fi să-i dăm crezare lui
Anghel Demetriescu (şi nu văd de ce n-am face-o),
„când mânuieşte condeiul şi când vorbeşte,
Kogălniceanu este orator” (Opere, Fundaţia pentru
literatură şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1937).
În consecinţă, această literatură „scrisă doar în
perspectiva imediată a publicării” (cf. Alexandru Zub,
op. cit.) reprezintă, în raport cu oratoria, numai un
bazin fertil de figuri şi locuri comune spre care omul
public se poate întoarce de fiecare dată când îl servesc
în argumentaţie „iluziile” literaturii. 

Spre deosebire de istorici, literaţii au preferat să-l
vadă pe Kogălniceanu dintr-o perspectivă
„romantică” sau de-a dreptul „decadentă”.
Titanismul, genialitatea, nostalgia şi, pe alocuri,
maladivitatea şi ratarea au intrat astfel în plămada
personalităţii scriitorului, pe care niciun critic nu va
mai fi avut răbdare să îl urmărească dincolo de
hotarele anului 1859. Spre exemplu, în ultima sa carte
consacrată memorialelor de călătorie în literatura
română, Mircea Anghelescu susţine că jurnalul de
călătorie la Viena şi mai ales detaliatele Note despre
Spania se desprind din romantismului epocii, fapt ce
explică similitudinea dintre ţinutul vizitat şi ţara
natală (Mircea Anghelescu, „Lâna de aur”. Călătorii
şi călătoriile în literatura română, Cartea
Românească, Bucureşti, 2015). Dar în felul acesta,
dacă nu mă înşel, se pierde din vedere tocmai legătura
intimă dintre romanticul memorial spaniol şi romanul
realist Tainele inimei, pusă în evidenţă în anii ’40 ai
secolului trecut de Nicolae Cartojan. Pe urmele unui
Anghel Demetriescu, care vedea în Kogălniceanu un
„mixtum-compositum de tiran şi democrat” (op.cit.),
şi Mihai Zamfir sugerează ipoteza unui caracter
bipolar, înclinat să se ipostazieze în ficţiune ca
aristocrat de viţă şi să se prezinte în public ca
reformator radical al vechilor rânduieli: „Literatul
Kogălniceanu ne oferă în proza sa o cu totul altă
imagine decât cea oferită de omul public ori de
istoric. Admiratorul progresului şi al modernizării
lasă aici loc nostalgicului; literar vorbind,
Kogălniceanu este mai degrabă «reacţionar»,
prozatorul voind parcă să-l contrazică pe omul politic
şi să relativizeze adevărurile raţionale” (Mihai
Zamfir, op. cit.). Prin urmare, ipoteza literară (a
„romantismului” substanţial) ne provoacă să căutăm

contrastele şi să observăm discontinuităţile, în vreme
ce ipoteza istorică (a „realismului organic”) ne
îndeamnă la o interpretare integratoare din punct de
vedere cultural a operei marelui om de stat din secolul
XIX, care nu poate fi realizată fără o reconsiderare
atentă a rolului artei oratorice în scriitura lui
Kogălniceanu.

Nicolae Iorga este de fapt primul critic care
operează cu o definiţie mai largă a literaturii produse
de Mihail Kogălniceanu, în sensul adăugării oratoriei
– de factură academică sau politică – la textele aşa-zis
„literare”: beletristică, teatru, naraţiuni de inspiraţie
istorică, versuri, traduceri şi prelucrări,
memorialistică, critică şi istorie literară. Mai mult
chiar, în spiritul tradiţiei retorice clasice,
consubstanţialitatea oratoriei şi a competenţei politice
îi pare şi lui Iorga de la sine înţeleasă. Şi tot el este pe
punctul de a-şi aroga ipostaza „istoricului imparţial”,
atât de necesară în cazul acestei personalităţi rămase,
spre deosebire de I.C. Brătianu, fără partid şi fără
legatari ideologici. Singur şi singular în toate, Iorga
înţelege perfect că posteritatea nu are cum să ajungă
la miezul acestei personalităţi decât prin mijlocirea
persoanei I singular. 

În Iluzii pierdute. Un întăi amor, Kogălniceanu
aduce vorba, nu îîntâmplător, despre celebra „metodă
Jacotot”, care se baza pe memorizarea romanului lui
Fénelon, Les aventures de Télémaque, fils d’Ulysse,
apoi pe imitarea anumitor pasaje care vor deveni, de
altfel, şi exemplificările predilecte ale figurilor
retorice din manualele de la începutul secolului al
XIX-lea. Format pentru a fi el însuşi profesor de
retorică, Jacotot ajunsese să-şi experimenteze
abilităţile didactice în ştiinţe precum chimia,
matematica, pianul, desenul sau ştiinţele juridice.
Jacotot era, aşadar, un aventurier refuzând
specializarea, sau mai curând un retor de modă veche
mizând, precum Cicero şi Quintilian, pe ideea că
abordarea enciclopedică a tuturor ramurilor
cunoaşterii trebuie să aibă o pondere mai mare decât
talentul aşa-zicând „înnăscut”, „natural”. Însă
revelarea aşa-zisei „metode” se petrece atunci când,
ajuns la Louvain, este nevoit să predea limba franceză
unor studenţi flamanzi, fără a cunoaşte el însuşi
flamanda. Dându-şi seama că va trebui să se
dispenzeze pentru o vreme de apanajul explicaţiilor,
profesorul Jacotot găseşte o ediţie bilingvă, franco-
flamandă, a romanului lui Fénelon şi o recomandă
studenţilor spre memorizare. Aceştia procedează
întocmai, astfel încât, la sfârşitul cursului, profesorul
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constată că memorizarea nu fusese nici pe departe o
acţiune mecanică, ci o activitate integrată
presupunând – după modelul complex oferit de
vechile artes memoriae – crearea unor similitudini
pentru lucrurile nefamiliare, urmărirea unei ordini
progresive, ancorarea afectivă în materia dată spre
memorare şi înţelegerea prin revenire şi meditaţie
frecventă (cf. Frances Yates, The Art of Memory, în
Selected Works, III, Routledge, London& New York,
1966). 

În fine, ajutându-se doar de text, flamanzii
învăţaseră franceza, ceea ce practic anula misiunea
instructorului, adică a „explicatorului”. Or, acest
„explicator” – consideră Rancière – este cel care
„aboleşte distanţa dintre învăţăcel şi materialul de
învăţat, distanţa dintre învăţare şi înţelegere” şi o
absoarbe în rotunjimea sau completitudinea
propriului său discurs. Întrucât se menţine prejudecata
că o expunere orală poate ajunge la un grad mai mare
de cristalizare decât una scrisă, „o explicaţie orală
este considerată mereu necesară pentru a explica o
explicaţie scrisă” (cf. Jacques Rancière, The Ignorant
Schoolmaster. Five Lessons in Intellectual
Emancipation, translated with and introduction by
Kristin Ross, Stanford UP, Stanford, 1991). Între
puterea discursului rostit şi puterea magistrului se
instalează aşadar o relaţie de sinonimie, excluderea
„explicatorului” presupunând implicit şi o erodare a
figurii autorităţii magistrului. Învăţăcelul înţelege
astfel că, fără niciun maestru, poate învăţa orice doar
dacă este împins de propria sa voinţă şi dacă e
constrâns de împrejurări. Însă, în aceeaşi logică a
puterii împinsă ad infinitum, învăţăcelul înţelege că,
odată surpat temeiul autorităţii, poate deveni el însuşi
un magistru ca oricare altul. 

Ca atare, s-ar putea spune că metoda Jacotot este
pentru elev „o metodă a Voinţei” iar pentru profesor
un pariu al „emancipării” elevului de mitul că numai
profesorul poate furniza înţelegerea (cf. Rancière,
op.cit.). Prin urmare, putem considera că Principatele
Române din cea de-a doua jumătate a secolului al
XIX-lea asistă la producerea unui interesant proces de
succesiune: pe ruinele autorităţii magistrului
(„explicatorul”) se edifică treptat autoritatea
tribunului („emancipatorul”). De aici ar decurge şi
relaţia problematică pe care marii oratori – nu numai
cei români! – o întreţin cu scrisul: în vreme ce unii
refuză şi-şi redacteze discursurile sau preferă să le
dicteze unor secretari, alţii se simt apăsaţi de ideea de-
a le reciti şi edita.  

În fine, lipsit de explicaţii dar şi, aşa cum prescria
metoda Jacotot, de versiunea bilingvă, franco-română
a celebrului roman al lui Fénelon, elevul de pension
îşi poate îndrepta atenţia spre colega sa de suferinţă,
Niceta: „Metoda Jacoto începuse atunce a fi la modă
[aprox. 1831, n.n]: ea fu introdusă şi în pansionul
nostru. Aşa, îndată ce am intrat în clasă, Niceta şi eu
am primit de la profesor câte o carte franţuzească; era
evanghelia acestei sisteme de învăţătură […]. Această
carte trebuia s-o învăţăm toată pe de rost, ca pe urmă,
după metoda ei, să putem face şi compuneri. Şi aşa
cele dintâi ochiri de amor, din partea mea mai
ruşinoase, din partea Nicetei mai îndrăzneţe, le-am
schimbat când repetam în glas mare începutul cărţii
întâi” (Mihail Kogălniceanu, Opere I. Beletristica,
studii literare, culturale şi sociale, text stabilit de Dan
Simonescu, Editura Academiei RSR, Bucureşti,
1974). 

Ca atare, vocea matură a naratorului nu consideră
că memorizarea aventurilor lui Telemah ar fi fost
plicticoasă sau împovărătoare. Şi pentru că nu există
mediator între textul lui Fénelon şi mintea crudă a
elevilor, învăţăcelul poate substitui ceea ce lipseşte
din scenariul didactic – adică explicaţia şi traducerea
românească – cu textul propriilor reverii amoroase.
Dar cum va ajunge să-şi formuleze iubirea acest
ucenic român al lui Jacotot? Evident, nu se va apuca
de tradus romanul în limba română – căci, după cum
se ştie din programul „Daciei literare”, traducerile nu
fac o literatură –, ci se va hotărî să compună o creaţie
originală, nu se poate şti în care din cele două limbi:
„Premiile primite la examen [premiul I la Limba
franceză, n.n.] îmi dădură curajul să-mi arăt amorul
persoanei iubite. Însuflat de mândrie şi socotindu-mă
orator de căpitenie [s.n.], m-am apucat şi, pe o coală
întreagă, am scris Nicetei o declaraţie de amor în
terminile cele mai înfocate. Toate comparaţiile lumii,
toate cuvintele tehnice de filosofie, de retorică [s.n.],
de geografie, de istorie, pân şi de astronomie, figura
în acest vinograd epistolar” (Kogălniceanu, vol.cit.).
Să înţelegem de aici că metoda Jacotot dă rezultate nu
numai în privinţa întăririi voinţei ucenicului, ci şi în
conştientizarea precoce a talentului oratoric? Desigur.
Adolescentul Kogălniceanu se imaginează vorbind
iubitei ca şi cum s-ar adresa mulţimilor, ca un orator.
Aşadar, s-ar părea că pasiunea politică va fi stat la
originea nu doar a „iluziilor” literare, ci şi la cea a
primelor cristalizări amoroase. 
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Nu cu multă vreme în urmă, la 10 sept. 2019, a avut
loc, în Sala „B.P. Hasdeu” a Bibliotecii Centrale
Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi, o sesiune de
comunicări, pusă sub egida: „Centenarul Tratatului de
pace între Puterile Aliate şi Austria, prin care e
recunoscută unirea Bucovinei cu România”. Una dintre
intervenţii, care a lăsat o bună impresie, a fost aceea a
lect. univ. dr. Cristina Preutu – „Armata română în
Bucovina. Istorie şi memorie” – cu ecoul din sală că ar fi
bine venită şi o privire aruncată asupra pătrunderii
trupelor române şi în alte localităţi ale provinciei, nu
numai în Cernăuţi. Notele de jurnal de mai jos sunt un
reflex al acestei sugestii.

*
Fiul cel mai mare al preotului Constantin Morariu

din Pătrăuţii Sucevei şi frate cu Aurel şi Alexandru-Leca,
Victor Morariu (1881-1946) era, la vremea războiului,
profesor de germană şi română la liceul din Suceava,
după Unire ajungând şi profesor universitar la Cernăuţi
(specialitatea limba şi literatura germană). Pe tot
parcursul războiului şi până la 4 dec. 1920 (când încheie:
„După atâta încordare şi alergătură, o linişte senină!”) a
ţinut un jurnal, concretizat în patru volume groase de
până la 400 pagini, care se găseşte actualmente în
păstrarea Fundaţiei Culturale „Leca Morariu” de la
Suceava, temeinica (şi nesprijinita oficial) iniţiativă a D-
nei farm. Maria Olar, căreia îi mulţumim şi pe această
cale pentru generozitatea cu care sprijină actele de
cultură. Din cel de-al IV-lea volum (1 sept. 1917 – 4 dec.
1920) am ales partea de sfârşit a anului 1918, atunci când
trupele române şi-au făcut intrarea în Bucovina. Chiar
dacă destul de eliptic în exprimare, jurnalul lui Victor
Morariu (una din notabilităţile Sucevei timpului)
surprinde atât atmosfera de la „vârf”, cât şi aspecte din
viaţa acelora care s-au „topit” în imensitatea Istoriei, dar
care contribuie, şi ei, la conturarea unei atmosfere, sau
oferă puncte de sprijin întru avansarea unor concluzii
privind fenomenul de ansamblu al războiului. 

Notele se bazează, în cea mai mare parte, pe
informaţiile oferite de Enciclopedia Bucovinei de Emil
Satco şi Alis Niculică, Suceava, 2018, precum şi pe

Societatea pentru Cultura şi Literatura Română
în Bucovina (1862-2012). La 150 de ani, vol. II,
Voluntariat bucovinean. Membrii Societăţii,
Rădăuţi, 2013, lucrare datorată ing. Mircea
Irimescu – unde pot fi găsite profiluri mai
generoase ale celor avuţi în vedere.

2
Jurnal Victor Morariu, 

caiet nr. IV, 1 Sept. 1917 – 4 Decemvrie 1920
În România Mare, Noiembrie 1918

Miercuri în 6. Dimineaţa, cum începusem
a scrie tătuchii, spălătoriţa cu vestea că au intrat
românii în oraş. Deci la fugă; i-am găsit în
parc, lângă biserica catolică Cunoştinţă cu
maiorul Ionescu, pe care mi l-a recomandat
Sebi1. Apoi câteva vorbe cu soldaţii, locot.
Chiuşdea, locot. Borş. Gestul părintelui
Mihuţă2, cu pălăria în sus, fără nici o vorbă.
Steagul tricolor pe primărie. Nemţii din
teritoriul ocupat pleacă, dezarmaţi (?). – Dep.
Sârbu3, cu auto, aducând lemne d-nei Frisch; escortă
de doi soldaţi. S-a auzit de la prefectul de Botoşani că
cehii, iugo-slavii şi polonii l-ar fi proclamat pe Carol
(!!). 

Invitare de la Costinescu să-l vizitez (!). – La d-na
Luţia4; aice şi d-na Paşcan şi Chimuţă. Întorcându-
mă cu acesta, cunoştinţă cu consilierul de tribunal
Guldan, ceh, care cetea prima ordonanţă din partea
comandantului garnizoanei, maior Anton Ionescu. Ea
începe aşa: „Graniţă între români, de astăzi înainte,
nu mai trebuie să fie. De aceea noi, grănicerii, am
venit cei dintăi la voi să vă zicem: bine v-am găsit”.
Urmară măsurile de ordine. D. am. proclamaţiune a
gen. Zadik: „Răspunzând la chemarea Comitetului
Naţional Bucovinean, Armata Română, din Înaltul
Ordin al M.S. Regelui Ferdinand I al României – a
păşit pe pământul Marelui Voevod Ştefan... Trecând
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hotarul pus între noi de o soartă
vitregă acum o sută şi mai bine de ani,
hotar care n-a putut niciodată să ne
despartă şi inimele...”.

Gazetele româneşti cu condiţiile
armistiţiului între Austro-Ungaria şi
Italia: capitulare completă!

– La Cernăuţi, Ezdorf5 predă
guvernul delegaţilor ucraini şi – lui
Onciul6!

Joi în 7/XI. Bilet de la Dr. Lupu:
eu şi Ieşan suntem invitaţi la maior ca
informatori şi sfătuitori. Primăria
ordonă restituirea lucrurilor prădate. 

Cu elevii mei ofiţeri: Morariu,
Cniş, Cârlan şi Bujorean. Mi-au dat jurnale; le-am dat
în schimb „Glasul Bucovinei”7 pentru distribuire. 

– La d-şoara Sachelarie, cu scrisoare pentru
tătuca.

Ştirea despre căderea cabinetului Marghiloman;
vine un guvern Coandă, cu încă doi generali:
Grigorescu şi Văitoianu.

D. am. la Waldek; aice şi un ingin. Wessely. 
Barbier în trăsură cu păr. Fărtăiş8 şi doamna. 
– Morariu şi ceilalţi povestesc că nemţii vor ieşi

din Muntenia prin Moldova, dezarmaţi, ca odinioară
ruşii, căci prin Ungaria nu-i lasă. 

– Şi Rei asigură că el totdeauna a dat întăi bani la
români şi se bucură că limba noastră va ajunge
deasupra.

Vineri 8/XI. Trupe anglo-franceze trec Dunărea,
sub comanda lui Berthelot.

Ziua sf. Dumitru. – A sosit „Glasul Bucovinei” Nr.
5 – La Bărgăuan, după cărbuni. – La d-na Luţia; încă
tot n-au sosit copilele, nici n-are ştire de la ele. – Apoi
la gara Iţcani, tot după cărbuni: întâi la Neşciuc. Pe
drumul mare veneau mereu soldaţi demobilizaţi, ca
vai de ei; dintre ei un grup de jidani povestesc de
luptele din Galiţia şi se bucură că în Bucovina e
linişte. – Ion Turturean9 cu feciorul său jandarm,
acesta având puşca, l-am somat s-o predea
autorităţilor. S-a întors deci la gară, unde apoi lt.
Chiuşdea i-a lăsat-o, pentru siguranţa personală, până
ce va ajunge la postul său, la Iacobeşti. Am vorbit şi
cu un grup de prizonieri italieni şi cu prizonieri sârbi;
dintre aceştia, un ofiţer oacheş, mustecios, vorbea
nemţeşte. Aşteaptă toţi să treacă în România.

Pe drumul mare încă întâlnisem un automobil cu
ofiţeri superiori. La Iţcani am aflat că a sosit Aurel

Onciul, cu misiune de la noul guvern
al Bucovinei. Ghiuţă, locot. austriac, a
venit cu el de la Hatna10; i-a spus că
vine să ceară ca românii să ocupe
numai comunele cu majoritate
românească; în Cernăuţi să nu intre.
Dacă nu vor asculta, ar putea să
urmeze război cu Ucraina. Dar
Chiuşdea se bizuie în ajutorul
polonilor; iar cât despre Onciul, zicea
că-l vor duce probabil la Iaşi, în
„vagon separat”.

– La primărie a fost apoi o
consfătuire lungă cu comandamentul.
Onciul ar fi ieşit palid şi iritat; era cât

pe ce să i se facă o demonstraţie. L-au trimis de fapt
la Iaşi, motivând că ei, cei de aice, nu sunt politiciani,
ca să poată hotărî.

– Iorga scrie: „la întâiul capitol al evacuării,
guvernul Marghiloman a plecat” şi nu vrea să-i
recunoască nici un merit. „Epoca” zice că noul guvern
e un guvern de afaceri, menit să ocupe repede locul
până la rezolvirea crizei deschisă prin dispariţia
regimului ocupaţiunei. Prezenţa atâtor generali activi
în cabinet dă şi caracterul celei de a doua părţi a
misiunii lui”. 

În „Epoca” o poezie, De profundis, de Goga.
Controlul de la Mărăşeşti a fost ridicat. Până şi

„Steagul” de la Bucureşti scrie că „se pare că soarta
ne rezervă realizarea idealului nostru întreg”. La
Bucureşti a fost deunăzi şi o manifestaţie la statua lui
Mihai Viteazul, care deci există! 

Pe când mă întorceam de la Iţcani, pe pod vorbea
sentinela românească cu un sârb. Se înţelege că
sârbul era din „Timokskaia divizia”. Nu s-a
entuziasmat când i-am spus că şi Timocul vine la
România. E de 7 ani în bătaie. Ştie de „Wilson
americanschi”, care a spus că „nici o derjavă să nu ţie
ce nu-i a ei”. Deci se îndoieşte de va căpăta România
Dobrogea.

Dr. Bodnarescu11 e agent diplomatic al
Constituantei din Bucovina la Iaşi; ca atare a luat
parte chiar la un consiliu de miniştri.

Sâmb. 9/XI. Abdicarea lui Wilhelm şi a prinţului
moştenitor.

Am scris un apel cătră săteni şi i l-am dat d. am.
maiorului Ionescu. – „Epoca” cenzurată: un articol
întreg, din care a rămas numai numele Eugen Goga.
Despre noul guvern ea zice că singura sa legătură cu
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ţara e cenzura şi starea de asediu.
D.am. recomandat de Ionescu generalului

Neculce, apoi invitat la un sfat la mănăstire. Cu el a
venit şi Doboş12, în uniformă de şofer. Închinăciuni de
la tătuca. – Zvon că românii ar fi întrat în Ardeal (?).

– Condiţiile armistiţiului austro-italian le publică
acum şi „Kriegsausgabe”.

După „Ar Est”, consiliul naţional unguresc a
recunoscut statul român şi pe cel săsesc.

Ceho-slovacii îl vor alege eventual prezident pe
Kramar […].

– Sfatul de la mănăstire m-a deprimat, fiindcă
gen. Neculce zicea că trebuie „să ne punem în gardă”
şi pentru plebiscit; eu am declarat că plebiscitul
trebuie respins.

Duminică 10/XI. A venit şi Nuchi Voronca; tătuca
doreşte să ştie cum e la noi cu de ale traiului. – La 11,
adunare la primărie, Dare de seamă a lui Sebi
Popovici asupra situaţiei, îndeosebi asupra neunirii
dintre deputaţi. Manifest prin care Onciul e declarat
duşman al poporului român. La Iaşi a fost bătut rău
de refugiaţi. – Referatul lui V. Bodnarescu: cum s-a
strecurat printre jandarmii lui Fischer; Marghiloman i-
a dat promisiuni, dar nu prea bune. A două oară însă a
găsit guvernul Coandă, care i-a făcut făgăduinţele
cele mai largi. Nu se vor face rechiziţii; „vom împărţi
sărăcia noastră cu voi” (provizii); se vor plăti lefile şi
pensiunile. – A vorbit apoi Doboş, despre pajura care
se zbate în sânge. Ne-a reproşat răceala cu care au
fost primiţi românii şi ne-a provocat să manifestăm.
Deci manifestaţie în stradă: „Deşteaptă-te, române”
etc… La gimnaziu, scurt discurs al lui Doboş despre
ce a fost şcoala aceasta şi ce va fi de acum. La
prefectură „Vecinica pomenire” pentru Austria
(regretabilă alunecare) şi „Trăiască Regele!”.

Frumos articol al lui Iorga despre Iancu Flondor.
Îl laudă întăi că nu şi-a mai zis „cavaler”, apoi spune
cum „s-a proptit” înaintea îngâmfatului guvern al
Bucovinei, care aştepta hotărâri de la locul cel mai
înalt: „Locul cel mai înalt suntem noi!”.

Sara mică serată cu dans, improvizată de studenţi
la Langer.

„Lumina” şi „Steagul” despre răpirea Bucovinei.
Prima zi a mobilizării generale în România.
D.am. Porfira13. – Zvon despre intrarea trupelor

române în Cernăuţi. Armistiţiu general, pe toate
fronturile.

Luni 11/XI. Intrarea generalului Zadik în
Cernăuţi. Trupele române intră în Focşani şi Brăila şi

pătrund şi în Ardeal.
Mergând la apă, am stat de vorbă cu doi bosănceni

demobilizaţi; veneau de pe frontul italian, unde „a
apucat care încotro”. Am şi făcut propagandă; teren
potrivit, ei fiind amărâţi de năcazurile ce le-au îndurat.

Entuziasm: ediţia specială a „Mişcării” cu
mobilizarea generală şi ultimatul guvernului român
la adresa lui Mackensen, care e o splendidă
satisfacţie. – „Kriegausgabe”: Erwartungsvolle
Spannung in Czernowitz. Rumänische Truppen im
Anmarsche.

– A venit şi Morariu al Adelei, care spune că
ucrainii au ieşit din Cernăuţi.

Revanşă: guvernul român pretinde de la ofiţerii şi
statul major economic german bilete de
despăduchere.

La Iaşi a sosit delegatul Comitetului Naţional din
Ungaria, locot. Popovici, cu un mesagiu în care se
cere Unirea. […].

Marţi 12/XI. La Viena: adunarea naţională.
Proclamarea republicei. – Ultima şedinţă a
parlamentului, la care participă încă Isopescu-Grecul
şi Simionovici14.

Telegramă ministrului instrucţiei Poni, din partea
corpului didactic român din Suceava.

Am aşteptat în zădar timp de un ceas sosirea unui
escadron de cavalerie. – „Gl.B.” nr. 6 cu „Bine aţi
venit!”. Iar „Viaţa nouă”15 nu apare! Sebi se oţăreşte
că „a învins cealaltă politică: Doboş, Cozmiuc!”.

Dr. Tarangul mi-a spus că ieri s-au întrunit preoţii
din Suceava ca să sfătuiască despre edarea unei gazete
poporale. Lui Doboş nu-i place.

La primărie; cunoştinţă cu maiorul Bogdan. Aice
Doboş, Batariuc, Ivanovici, Marcean etc., în chestia
organizării jandarmeriei.

La poştă se telefonează acum la Cernăuţi.
Poate că n-a fost bine că în prezenţa maiorului

Bogdan i-am spus lui Doboş că foaia poporală nu
trebuie să înjure în Austria, apoi că „Vecinica
pomenire” n-a fost inspiraţie bună. – M-am întors,
deci, deprimat. 

– N-au venit gazete, nici din Cernăuţi, nici din
România.

D.am. Macariciuc; invitare la repetiţii pentru
concertul festiv.

Ştire îngrijitoare despre Leca16, de la un
stroieştean: compania lui a mers ca
„Arbeiterkompagnie” aproape de front, dar apoi,
venind „neprietinul” în putere mare, a trebuit să



meargă chiar în front. Ordonanţa lui Leca, Niculai, a
căzut…

Miercuri 13/XI. Gazetele din Cernăuţi cu
descrierea intrării trupelor româneşti. A fost o intrare
triumfală. – În „Neamul românesc” un ofiţer român
povesteşte, din „Zile uitate” cum, la retragerea din
martie a trupelor române, Dr. Lupu i-a dat 5.000 lei (în
hârtii ruseşti şi româneşti), ca să-i întrebuinţeze cum
va şti el mai bine, pentru cauza românească. – Iorga
despre „Vulturul îndărătnic”: Habsburgii, care încă şi
acum fac intrigi şi caută să scape. „A doua zi după
cele mai frumoase manifestaţii, popoarele, care abia
şi-au cucerit libertatea, trebuie să fie pe pază faţă de
un astfel de duşman”.

– Ştirea că Mackensen ar fi capitulat, cu 140.000.
– Isăceanu (!) reclamă Odoarele Bucovinei, pe

care nemţii le-au dus la „Kunsthistorisches Museum”
din Viena; sfârşeşte: „Delegaţii noştri la tratatul de
pace au cuvântul”.

În urma încheierii armistiţiului general, trupele
române şi-au oprit înaintarea, până la noi ordine.

D.am. l-am condus pe un maior cu soţia şi fiică-sa
– aceasta gimnaziastă în cl. a III-a – la cvartirul său
(d-na Bilaşevschi). Mi-a propus să ţin fetei lecţii.

„Morgenblatt” confiscată de – Doboş!
Joi 14/XI. Primii fulgi.
Scrisoare Oldei. – Cu Moldovan, care zice că

Aurel17 capătă serviciu în Bucovina, probabil la
Storojineţ. – La 11 adunare cu ţăranii, la Sfânt.
Oratori: Doboş (despre rostul războiului), Ştefan
Blându (violent, cerând ca funcţionarii străini să fie
înlocuiţi), farmacistul Blându din România, păr. Boca
(arătând de ce a îngăduit D-zeu grozăviile războiului),
apoi eu (am început de la păr. Morariu, apoi am spus
apelul), în sfârşit gen. Neculce, căruia la sfârşit Doboş

i-a adus la cunoştinţă cererea poporului pentru
înlocuirea funcţionarilor străini. El a cerut petiţie în
scris, linişte şi răbdare.

Adresă către „Glasul Bucovinei”, compusă de
Ciuntuleac: să apară ca jurnal cotidian. Cotizaţie
pentru fondul ziarului. – A iscălit chiar şi Polonic.

Scrisoare lui Puşcariu: dorinţele profesorilor din
Suceava.

– D.am. prima repetiţie pentru concert: „Trăiască
Regele”.

Au mai sosit trei numere din „F. pop. rom.”; regim.
64 din Orăştie a jurat credinţă Consiliului Naţional
Român. Preste tot situaţia în Ardeal e în mâna
românilor. Şi la Viena pe o cazarmă drapelul român,
şi pe un drapel la Pola!

A fost soţia lui Niculai Ujeniuc; povesteşte că au
venit alţi stroieşteni din Montenegro şi zic unii că
Niculai e mort (?), iar alţii zic că el ar fi fugit cu Leca
la România.

Vineri în 15/XI. Gazeta din Cernăuţi cu
constituirea noului guvern al Bucovinei, în frunte cu
Iancu Flondor. Am ajuns, deci, sub Radu Sbiera.

Sebi, despre adunarea de ieri: „Am să vă învăţ să
nu vorbiţi!”… Flondor i-a spus: „Am informaţii că te-
ai purtat regretabil la Suceava”!...

Sâmbătă în 16/XI. Tata lui Ieşan povesteşte cum
jidauca Hilsenrad lăuda „Ucrăimea”… Iată un  motiv
nou pentru adunările poporale.

Duminecă în 17/XI. La Viena: cununia d-şoarei
Viorica Ursuleac18 cu Dr. Drago Klepac, medic
militar şi propr. mare de Naşiţa.

A murit sora Adelei, Aglaia. – Cu Ciuntuleac. La
Sebi: el vrea să transforme „Viaţa nouă” în gazetă
pentru popor.

În „Neamul românesc” Alex. Lepădată începe o
serie interesantă de articole despre problemele
etnografice în Ungaria. 

– „Glasul Bucovinei” cu telegrama Regelui
Ferdinand cătră Iancu Flondor.

Luni 18/XI – Sâmb. 23/XI. Săptămână care a
trecut nespus de iute, cu repetiţiile pentru concert şi cu
gazete. Decepţii: înaintarea în Ardeal se face de tot
prea încet. Se induc diferite cauze: că nu se prezintă
oamenii la mobilizare, apoi că saşii opun rezistenţă…
Joi în 21/XI a fost constituirea consiliului naţional
districtual. – D.am. a sosit Fănel.

Despre Leca ştire de la elevul meu Teleaga, care a
fost în compania lui: prins cu întreagă compania de
comitagii muntenegrini. Soldaţilor le-au dat drumul,
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dar pe ofiţeri i-au oprit. – Altă versiune (izvor un
Mitric-Bruja): ar fi dezertat la francezi.

Duminecă 24/XI. La Cernăuţi soseşte un tren cu
refugiaţii din Basarabia. – „Glasul Bucovinei” ziar
cotidian.

La Chişinău serbare pentru Unirea Bucovinei, la
care a vorbit şi tătuca.

Zi de sărbătoare: tedeu şi parastas la Sfânt.
Predică festivă: Dr. Tarangul, cu motto: „Iară acum ce
este bine şi frumos decât ca fraţii să locuiască
împreună?”. – „Trăiască Regele!”. Corpul ofiţeresc,
cu noul comandant al garnizoanei, col. Liciu. – La
sfârşit păr. Sidorovici19 împarte colacul la soldaţi.

Seara: concertul festiv. Discurs de deschidere al
subsemnatului; o mică poticnire, dar încolo bine.
Mersul ideilor: tragedia românismului în războiul
mondial. Momentele de înălţare; „die Verröter haben
gesiegt”. Cei ce se bucură cu noi: umbrele luptătorilor
bucovineni, îndeosebi C. Porumbescu. „Nu simţim de
ajuns fericirea”. „Să preamărim pe Acela care ne-a
dat-o”. Corul cam bolşevic; la „Baladă” chics al d-
şoarei Piţul, care l-am scos prea mult în relief. Tabloul
vivant: cu jandarm austriac autentic: Cervinschi. La
dans: îmbulzeală. 

Luni în 25/XI. Venitul concertului: peste 400 cor.
– D.am. de la păr. Sidorovici lumânări, iar de la
Sahlean naftă (de la concert). – Cu Rodinciuc, care a
apucat-o şi el la sănătoasa de la front. – Apoi şi Iliuţ,
care mi-a şi făcut vizită.

Importantă şedinţă a Consiliului Naţional din
Cernăuţi. Declaraţia lui Flondor în chestia agrară: se
vor da 60.000 de fălci ţăranilor. – La şedinţă a fost şi
Hau, care plecase în automobil, cu Sebi Popovici. A
fost cooptat şi el în Consiliu.

Marţi în 26/XI. Înainte de amiază la Nuca.
Miercuri în 27/XI. Iar la Irina; plecarea ei cu

mama la Cernăuţi. Deci scrisoare Oldei, cu
condolenţă; căci în „Glasul Bucovini” articol de
Marmeliuc20 despre „Marii noştri morţi”: „Coboară-ţi
asupra fericirii noastre zâmbetul de fecioară, Lascar
Luţia…”. Deci în scrisoare: comentar la ce înseamnă
„zâmbetul de fecioară” pentru mine.

Joi 28/XI: parastas pentru Mihai Viteazul, la Iaşi.
La Cernăuţi, congres naţional care proclamă

Unirea. – Deci d.am. manifestaţie şi în Suceava, la
primărie. Muzică din Stupca; oratori: col. Liciu şi păr.
M. Sêrbul21. Apoi cortegiu; nou a fost, ca impresie:
steagurile tricolore în lumina faclelor. La sfârşit
„Hora unirii” şi „Piaţa unirii”. […]. – Seara convenire

socială.
Vineri în 29/XI. Steagul tricolor la prefectură! –

Fănel, care seara a plecat la Iaşi, cu cojocul tătuchii,
pentru Greciuc22. În afacerea aceasta am telefonat de
la col. Liciu lui Neşciuc la Iţcani. Liciu ar vrea să dea
diferite iniţiative: manifestaţii şi diferite aranjări;
cooperative; întreprinderea orfelinatului nostru să
intre în legătură cu întreprinderea patronată de Soc.
femeilor ortodoxe din România etc.

D-şoara Fevronia Verenca † (40 de ani, gripă).
Sâmbătă în 30/XI. […] Ivanovici, reîntors de la

Cernăuţi cu decret de destituire pentru Komoroschan
(prea târziu, devenit Comoroşan) şi de pensionare
pentru „Domnu”. Noul conducător e Burduhos; deci
ne-am încărcat vreo 6 pe o sanie şi la el acasă, să-l
felicităm. Am găsit-o numai pe doamna, iar pe el abia
la Weissmann, unde s-a închinat în cinstea lui şi s-a
hotărât convenire pe deseară. La Cernăuţi s-ar fi
hotărât că se vor deschide numai secţiile româneşti.

La Iaşi se prezintă Regelui delegaţia Congresului
bucovinean, având în frunte pe Mitropolitul Repta şi
Iancu Flondor.

A murit, la Cernăuţi, Vasile Fediuc! (tot jertfă a
gripei).

În Cernăuţi te-deum pentru Unire la toate
bisericile. Frumoasă cuvântare a pastorului
evanghelic Glondys23.

DECEMVRIE
Duminecă în 1. Intrarea triumfală a Regelui şi

Reginei în Bucureşti. Proclamarea Unirii la Alba-
Iulia. 1228 delegaţi din 27 comitate. – Mare
manifestaţie la Iaşi: discursul lui Iorga despre ideea
Daciei Române.

Luni în 2/12. La Cernăuţi înmormântarea lui
Fediuc. – Trupele române ocupă Vijniţa şi Putila.

Joi în 5/12. La Ieremievici, de la care am aflat apoi
că la Iţcani mă aşteaptă Alecu Procopovici24, reîntors
de la Alba-Iulia. Am grăbit deci încolo.

[…]
Sâmb. 7/12. Păr. Dim. Dan25 a descoperit în bibl.

facult. teol. un manuscript în 11 tomuri, Dicţionar
germ.-rom.-francez, compus de Vasile Cantemir la
1827.

Com.of.: trupele noastre înaintează spre Odorhei.
Duminică 8/12. […] Intrarea trupelor rom. în

Alba-Iulia. – Serbarea oficială a Unirii în Suceava.
Tricolor pe toată strada principală. Tedeu; muzică
militară. Discurs: Dr. Popovici. Hora Unirii. 
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Note:
1. Dr. Eusebie Popovici (1863-1937), profesor, autor de

manuale, politician, director de liceu, primar al Sucevei,
deputat.

2. Dr. Gheorghe Mihuţă (1869-1945), preot, publicist,
„dominat de puternice sentimente patriotice”.

3. George Sârbu (1872-1934), inginer silvic, deputat la
Viena, director general al Fondului Bisericesc al Bucovinei.

4. Teofila Luţia, văduva avocatului dr. Ioan Luţia (1849-
1914), fost coleg de studenţie cu Mihai Eminescu, mama
eroului Lascar Luţia şi a fetelor: Aspasia (ulterior căs. Şandru),
Olda (căs. Geagea) şi Irina (căs. Găină) – despre care va mai fi
vorba în Jurnal.

5. Josef Graf von Ezdorf, ultimul guvernator austriac al
Bucovinei (1917-1918).

6. Dr. Aurel Onciul (1864-1921), jurist, publicist, director
de reviste, om politic, deputat, susţinător al împărţirii
Bucovinei între români şi ucraineni.

7. „Glasul Bucovinei”, periodic de lungă respiraţie, până
în 1941, apărea deja începând cu data de 22 octombrie 1918.

8. Ioan Barbier, învăţător, şi Arseni Fărtăiş, preot
cooperator, ambii din Pătrăuţi

9. Gospodar din Pătrăuţi cu trei feciori ce aleseseră să
lupte în armata română: Teodor (mort la 29 iul. 1917), Arcadie
(ucis în ian. 1919) şi Constantin, mai târziu profesor şi
publicist.

10. Actualmente: Dărmăneşti.
11. Dr. Vasile Bodnarescu (1880-1926), avocat şi om

politic marcant, unul dintre iniţiatorii Unirii Bucovinei şi
cofondator al „Glasului Bucovinei”, deputat.

12. Filaret Doboş (1881-1951), profesor, publicist,

politician, deputat, iniţiatorul „Arcăşiilor” în Bucovina
13. Porfira Ieşan, sora prof. Alexandru Ieşan (1883-1965),

bun prieten al familiei Morariu, care avea să devină a doua
soţie a lui Victor.

14. Prof. univ. Constantin Isopescu-Grecul (1871-1938) şi
consilierul de tribunal Teofil Simionovici (1864-1935),
deputaţi în parlamentul de la Viena.

15. „Viaţa nouă”, publicaţie săptămânală sau
bisăptămânală care a apărut la Cernăuţi (1912-1914) şi
Suceava (1914-1918).

16. Leca (Alexandru) Morariu (1888-1963), fratele cel mai
mic al lui Victor, ofiţer pe frontul austriac.

17. Dr. Aurel Morariu (1886-1945), avocat, publicist,
director al „Glasului Bucovinei”, politician, deputat, fratele lui
Victor.

18. Viorica Ursuleac (1894-1985), soprană, primadonă a
Operei de Stat din München, profesoară la Conservatorul din
Salzburg. 

19. Arhimandrit mitrofor Pancratie Sidorovici (1855-
1938), „asistent” la moaştele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava,
pe care le-a însoţit la Viena şi retur, în timpul războiului, absent
din dicţionare şi enciclopedii, dar de găsit în broşura dedicată
lui de preotul Dumitru Valenciuc (Arhimandritul mitrofor
Pancratie Sidorovici, Suceava, 2008, 78 p.).

20. Dimitrie Marmeliuc (1886-1970), profesor universitar,
rector, politician, parlamentar, publicist, director al „Glasului
Bucovinei”, director al Teatrului Naţional, primar de Cernăuţi,
combatant pe frontul românesc în primul război mondial.

21. Mihail Sîrbu (1860-1935), paroh la Biserica Sf.
Nicolae, arhipresbiter stavrofor, comandor al ord. Coroana
României; ca membru fondator, la 30 aprilie 1889 a prezidat
prima adunare generală a societăţii Însoţirea orăşenilor din
Suceava, al cărei scop era ajutorarea materială a membrilor şi
lucrarea pentru înăintarea lor în cultură, având un cabinet de
lectură, un cor şi o bibliotecă; a participat în 2-5 octombrie
1912 la primul Congres al profesorilor de religie din România,
de la Bucureşti; în ianuarie 1915, după plecarea autorităţilor şi
trupelor austriece şi intrarea cazacilor în Suceava, a preluat
conducerea oraşului, salvându-l de la distrugeri. A fost
membru fondator al Reuniunii muzical-dramatice „Ciprian
Porumbescu” din Suceava (Notă de pr. Dumitru Valenciuc). În
nov. 1918 – primul ajutor de primar al Sucevei.

22. Vasile Greciuc (apoi Grecu) (1885-1972), filolog,
profesor universitar, publicist, refugiat în România, soţul
Victoriei Morariu, sora lui Victor.

23. „S-a îndeplinit o necesitate istorică, aşa a spus pastorul
evanghelic Glondys, în frumoasa şi memorabila sa predică
festivă la tedeul săvârşit cu prilejul Unirii, îndemnând pe
credincioşii săi să se supună noii stări de lucruri şi să devină
supuşi loiali ai statului român”, scrie Victor Morariu în art.
Uneltiri din „Glasul Bucovinei”, 24 dec. 1918, p. 1, elogiindu-
l pe Victor Glondys, care va fi numit prof. de filozofie la
Universitatea din Cernăuţi, la 1 iul. 1919.

24. Alexe Procopovici (1884-1946), filolog, profesor
universitar, rector, deputat.

25. Dimitrie Dan (1856-1927), consilier consistorial,
publicist, istoric.
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Unificarea puterii legislative în România
Mare(2)

Partidul conservator, principalul actor politic
al rotativei guvernamentale alături de P.N.L. până
la război, era divizat înaintea alegerilor
parlamentare din 1919.

Partidul conservator condus de Alexandru
Marghiloman, „în faţa situaţiei care a dus la
unificarea neamului şi în faţa evoluţiei ideilor
democratice,... a adoptat numele de Partid
Conservator-Progresist, înscriind în acelaşi timp
în programul său toate reformele pe care le crede
absolut indispensabile pentru aşezarea nouă a
statului român”1. Reformele erau, însă, astfel
concepute încât să nu afecteze radical marea
proprietate agricolă şi să creeze o pătură socială
mijlocie ca bază socială viitoare a partidului.
Păstrându-şi vechea structură organizatorică în
cluburi, partidul a fost dezavantajat în lupta
electorală în condiţiile votului universal.

Acţiunea internă a Partidului Conservator-
Naţionalist s-a resimţit – ca şi cea a P.N.L. – de
pe urma absenţei conducătorului său, Take
Ionescu, aflat la Conferinţa de pace, la Paris.
Revenirea acestuia în ţară, în vara anului 1919, a
înviorat activitatea partidului. În octombrie 1919,
P.C.N. a adoptat titulatura de Partid Democrat-
Unionist şi un nou program2. Partidul a promis
înfăptuirea a numeroase reforme democratice
însă, baza socială pe care se sprijinea, a provocat
neîncrederea celorlalte categorii sociale, care au
socotit aceste formulări demagogice. 

Partidul Social-Democrat din România
(Vechiul Regat) ori fostele secţii ale partidelor
social-democrate din Rusia, Austria, Ungaria
devenite Partid Social-Democrat din Ardeal,
Banat, Bucovina, Basarabia, treceau printr-un
proces de reaşezare doctrinară şi de unificare la

nivelul României Mari. În noiembrie/decembrie
1918, P.S.D.R. şi-a luat numele de Partidul
Socialist şi a adoptat programul Declaraţie de
principii ilustrând noua sa doctrină politică3.
Această titulatură a fost adoptată, la 6 septembrie
1919, şi de PSD din Ardeal şi Banat. Conferinţa
mişcării socialiste din România (Vechiul Regat)
(23-26 mai 1919) la care au participat şi
reprezentanţi ai partidelor social-democrate din
Ardeal, Banat, Bucovina şi Basarabia s-a
pronunţat în favoarea creării unui singur partid,
unificarea urmând să fie consfinţită la un viitor
congres. Programul electoral elaborat cu acest
prilej prevedea: socializarea industriilor de stat şi
particulare, a mijloacelor de transport,
instituţiilor de credit şi a societăţilor de asigurare;
recunoaşterea sindicatelor ca reprezentante legale
ale muncitorimii; exproprierea totală a solului
lăsând micului proprietar doar suprafaţa pe care o
poate munci cu familia; confiscarea bunurilor
dobândite în timpul războiului sau prin fraudă;
respectarea drepturilor politice şi a drepturilor
individuale (drept de vot, libertatea întrunirilor, a
presei etc4. 

Congresul extraordinar al Partidului Socialist
din România (Vechiul Regat) din octombrie 1919
a hotărât abţinerea de la alegeri (în urma
înţelegerii cu Liga Poporului).

Alegerile parlamentare s-au desfăşurat în
zilele de 3-5 noiembrie 1919, pentru Adunarea
Deputaţilor şi 7,8 noiembrie 1919, pentru Senat.
Au fost primele alegeri parlamentare din
România Mare şi au dus la constituirea unui
organ legislativ unic al statului. 

„Rezultatul lor (al alegerilor), cel puţin în
Vechiul Regat a fost neaşteptat pentru toţi. Pentru
unii dincoace de nădejdile lor, pentru alţii
dincolo, şi încă cât. Cei mai ofiliţi au ieşit
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liberalii”5. 
Partidul Naţional Liberal a obţinut 103 locuri

din 568 în Camera Deputaţilor şi 54 locuri din
totalul de 230 la Senat. PNL nu a depus
candidaturi decât în Vechiul Regat. I.I.C.
Brătianu şi-a explicat insuccesul prin faptul că
„guvernând atâta vreme, lumea necăjită de
durerile războiului şi de greutăţile vremurilor
postbelice a vrut cu orice chip ceva nou şi că,
printr-un explicabil proces psihologic, necazurile
zilnice au precumpănit în conştiinţa publică
realizările epocale”6. 

Marele câştigător al alegerilor a fost Partidul
Naţional Român din Transilvania, căruia i-au
revenit 199 mandate. În cele 205 circumscripţii
electorale din Transilvania, PNR nu a avut
contracandidaţi: în majoritatea circumscripţiilor a
existat doar un singur candidat, al PNR, ales prin
aclamaţii, iar în circumscripţiile cu mai mulţi
candidaţi, aceştia aparţineau cu toţii PNR, agreaţi
de conducerea centrală, ori reprezentând
disidenţe şi fracţiuni (cărora le-au revenit 6
locuri)7. 

În Vechiul Regat, liberalii au fost depăşiţi de
Partidul Ţărănesc-Mihalache, care avea 130
mandate. Dacă adăugăm la acestea cele 58
mandate ale Partidului Ţărănesc din Basarabia,
conchidem că ţărăniştii erau a doua forţă politică
din primul parlament al României Mari. 

Partidul Naţionalist-Democrat al lui Nicolae
Iorga a obţinut 27 mandate, Partidul Democrat al
Unirii din Bucovina – 20 mandate, iar Partidul
Conservator-Progresist al lui Alexandru
Marghiloman 16 mandate. 

Cel mai influent dintre partidele momentului,
Liga Poporului condusă de generalul Alexandru
Averescu şi aliaţii săi, Partidul Democrat-
Unionist al lui Take Ionescu, Partidul Naţional al
Unirii din Bucovina condus de Iancu Flondor şi
grupul Teodor Mihali din P.N.R., luase decizia de
a se abţine de la alegeri, apoi de a participa
anulându-şi voturile. Urmărea astfel să-şi
demonstreze forţa obţinând o majoritate negativă.
A fost o tactică eronată. „Pentru noi, scrie unul
dintre fruntaşii Ligii Poporului, Constantin

Argetoianu, rezultatul alegerilor a fost un
dezastru... căci zădărnicirea alegerilor prin
abţinere s-a dovedit în practică o metodă greşită.
... Era atât de greu să bagi în capul ţăranului în
fine chemat la vot, să renunţe la dreptul lui de
alegere şi să-şi anuleze votul. Şi chiar dacă s-ar fi
ajuns la aceasta, trebuia învăţat cum să-şi anuleze
votul”8. Pentru că unele candidaturi fuseseră
depuse înaintea luării deciziei de abţinere de la
alegeri, Liga Poporului a obţinut, totuşi, 7
mandate. O situaţie similară a înregistrat Partidul
Socialist din România, care, de asemenea, s-a
abţinut de la alegeri în urma înţelegerii cu Liga
Poporului.

Primul parlament al României Mari s-a
întrunit la 20 noiembrie 1919, sub preşedinţia de
vârstă a basarabeanului Vasile Stroiescu la
Adunarea Deputaţilor şi a mitropolitului
bucovinean Vladimir de Repta la Senat. Lucrările
au început cu validarea mandatelor9. A urmat
prezentarea Mesajului regal, discursurile
reprezentanţilor grupurilor parlamentare şi
adoptarea răspunsului la Mesaj. În condiţiile în
care partidele care s-au abţinut de la alegeri
duceau o campanie de proteste, iar generalul
Averescu, mergea până la a cere dizolvarea
parlamentului nou ales, deosebit de important a
fost faptul că reprezentanţii grupurilor
parlamentare, inclusiv ai minorităţilor, au
recunoscut legalitatea alegerilor şi a
parlamentului ales. Excepţie a făcut Toma Dragu
în numele grupului socialist, care susţinea că sute
de mii de alegători au fost omişi din listele de
alegători, că s-au reţinut certificatele unor
alegători, că alte sute de mii de alegători nu şi-au
putut exercita dreptul de vot fiind în armată ori în
temniţe. Menţinerea stării de asediu şi a cenzurii a
împiedicat propaganda electorală. „Ieşind din
asemenea alegeri, parlamentul actual, după ce
pacea va fi semnată, are o singură datorie: să-şi
recunoască păcatul de origină şi să procedeze la
dizolvarea sa”10.

Partidele reprezentate în primul parlament al
României mare îl considerau o Adunare
Naţională, învestită cu dreptul de a revizui
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Constituţia. Nicolae Iorga nota în ziua deschiderii
Adunării Naţionale: „acest nume tinde a se
impune”11.

Întrucât nici un partid politic nu deţinea
majoritatea mandatelor, ceea ce i-ar fi permis să
formeze guvernul, s-au angajat negocieri între
partide pentru constituirea unei majorităţi
parlamentare. În centrul negocierilor s-au aflat
P.N.R. şi P.Ţ., partidele cu cele mai multe
mandate. Momentul politic precum şi sarcinile de
soluţionat ar fi impus constituirea unui guvern de
uniune naţională. P.N.R. a acţionat în acest sens,
dar rivalităţile doctrinare şi personale dintre
forţele politice reprezentate în parlament i-au
impus soluţii parţiale. La 25 noiembrie 1919,
negocierile PNR-Maniu cu PND-Iorga, PŢ-
Mihalache, PDU-Ion Nistor şi PŢ din Basarabia s-
au finalizat prin constituirea Blocului Democrat.
Separat, PNR-Maniu a negociat cu Liga
Poporului acceptând intrarea lui Al. Averescu în
guvern ca ministru de interne. Al. Averescu voia
fuzionarea celor două partide, dizolvarea
parlamentului şi desfăşurarea de noi alegeri. 

La 28 noiembrie 1919, guvernul Văitoianu şi-
a prezentat demisia. Noul guvern trebuia să fie
condus de un reprezentant al Blocului Democrat.
Iuliu Maniu, preşedintele PNR, nu a acceptat
această misiune sub motiv că nu cunoaşte limba
franceză în care se desfăşurau negocierile
Conferinţei de pace de la Paris, unde ar fi trebuit
să reprezinte România şi, pe de altă parte, avea
mult de muncă în calitate de preşedinte al
Consiliului dirigent din Ardeal. Nicolae Iorga a
declinat oferta spunând că nu vrea să fie un
condei (pentru semnarea tratatului de pace cu
Austria, ce cuprindea prevederi indezirabile)
După ce şi Ion Inculeţ, reprezentantul P.Ţ. din
Basarabia a respins propunerea de a conduce
noul guvern, s-a căzut de acord asupra persoanei
lui Alexandru Vaida-Voevod12.

La 1 decembrie 1919, guvernul Vaida-Voevod
a depus jurământul. Era format din 5 miniştri ai
PNR, 1 Liga Poporului, 1 PŢ basarabean, 5
miniştri de stat reprezentând provinciile unite13.
Guvernul nu avea structura asupra căreia se

convenise la 28 noiembrie (PNR-3 miniştri, PŢ-2
miniştri, PND şi PDU câte un ministru), deoarece
N. Iorga şi alţi politicieni erau contra colaborării
cu Liga Poporului, iar Vaida-Voevod acceptase ca
ministru de interne pe Al. Averescu. Blocul
Democrat ameninţa să se desfiinţeze. La 10
decembrie 1919, Nicolae Iorga a fost ales
preşedinte al Adunării Deputaţilor împotriva
candidatului susţinut de guvern. Regele
Ferdinand şi unele forţe politice au dorit să evite
dizolvarea rapidă a primului parlament al
României Unite, căci ar fi proiectat o imagine de
nedorit asupra ţării pe plan internaţional. S-au
făcut presiuni asupra lui Al. Averescu, iar acesta
şi-a dat demisia din guvern14. Preşedinte al
Senatului a fost ales biologul Paul Bujor. 

Primul parlament al României Mari avea de
soluţionat probleme însemnate precum:
ratificarea actelor Unirii, recunoaşterea
internaţională a graniţelor statului român
conturate în urma unirii provinciilor eliberate de
sub dominaţia Rusiei şi Austro-Ungariei,
continuarea acţiunii de unificare a statului,
înfăptuirea reformelor democratice şi potolirea
mişcărilor revoluţionare etc.

Parlamentul şi guvernul Vaida-Voevod au pus
capăt politicii de rezistenţă dusă de guvernul
Brătianu, începând din iunie 1919, faţă de
presiunile Consiliului Suprem al Conferinţei de
pace de la Paris de a semna tratatul de pace cu
Austria în care fuseseră incluse şi prevederile
tratatului minorităţilor, ce afectau suveranitatea
României. La 10 decembrie 1919, după ce a
obţinut suprimarea din textul tratatului a unor
paragrafe din preambul referitoare la problema
evreiască în tratatul de la Berlin-1878 şi a două
articole speciale cu privire la evrei, delegaţia
română a semnat tratatul de pace cu Austria.
Marile puteri recunoşteau unirea Bucovinei şi
graniţa de nord a României Mari. Justificând
părăsirea politicii de rezistenţă dusă de IIC
Brătianu, Iuliu Maniu spunea: „Părerea mea este
că în momentul dat, a organiza naţiunea
românească şi statul românesc într-o rezistenţă
(faţă de Marile Puteri), politiceşte, nu este bine. Şi
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pentru ce nu? ... pentru aceea că noi credem că nu
este bine, că este chiar periculos pentru ţară, ca să
ne desolidarizăm de Aliaţi”15. Partidele şi
persoanele, ce blamau politica de rezistenţă a lui
Brătianu, treceau cu vederea faptul că tocmai
această politică le facilitaseră atenuarea
prevederilor tratatului, ce atingeau independenţa
şi suveranitatea statului român16. La 10 decembrie
a fost semnat şi tratatul de pace cu Bulgaria, ce
prevedea apartenenţa Cadrilaterului la România. 

La 29 decembrie 1919, parlamentul a ratificat
actele unirii la România hotărâtă de Sfatul Ţării,
Congresul general al Bucovinei şi Adunarea
Naţională de la Alba Iulia. Fiecare document a
fost prezentat cu un proiect de lege prin care se
cerea ratificarea. Camera în picioare a ovaţionat
îndelung fiecare act de unire în parte, subliniind
din nou împlinirea unui ideal popular, aşa de mult
aşteptat17. Referindu-se la acest moment istoric,
Nicolae Iorga, preşedintele Adunării Deputaţilor
scria: „Strălucită proclamare legală a Unirii
româneşti. Niciodată de la 1859 încoace o
Adunare românească n-a avut o zi aşa de mare.
Simt fericirea nespusă de a fi prezidat-o”18.
Legile ce ratificau actele Unirii au fost
promulgate apoi de către regele Ferdinand.

Cu decretul nr 5450 din 31 decembrie 1919,
publicat în Monitorul Oficial din 1 ianuarie 1920
regele Ferdinand promulga Legea ce ratifica
unirea Basarabiei la România: „Art unic. Se
ratifică, învestindu-se cu putere de lege, decretul
publicat în Monitorul Oficial No 8 din 10 aprilie
1918, privitor la Unirea Basarabiei cu Vechiul
Regat al României...”19

Legea ce ratifica unirea Transilvaniei cu
Vechiul Regat al României a fost promulgată de
rege prin decretul nr 5451 din 31 decembrie
1919, publicat în Monitorul Oficial din 1 ianuarie
1920: „Art unic. Se ratifică, învestindu-se cu
putere de lege, decretul-lege cu No 3631 din 11
decembrie, publicat în Monitorul Oficial 212 din
13 decembrie 1918, privitor la unirea
Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Sătmarului şi
Maramureşului cu Vechiul Regat...”.20

La 31 decembrie 1919, regele Ferdinand a

promulgat, prin decretul nr 5452, şi legea ce
ratifica unirea Bucovinei cu Vechiul Regat al
României: „Art unic. Se ratifică, învestindu-se cu
putere de lege, decretul-lege No 3744 din 18
decembrie 1918 publicat în Monitorul Oficial No
217 din 19 decembrie 1918 privitor la unirea
Bucovinei cu Vechiul Regat al României”.
Decretul de promulgare a fost publicat în
Monitorul Oficial din 1 ianuarie 192021.  

Note:
1. „Steagul” nr 221 din 3/16 decembrie 1918, apud M.

Muşat, I. Ardeleanu, România după Marea Unire, vol. II,
partea I, p. 46.
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din 13/27 octombrie 1919, apud M. Muşat, I. Ardeleanu,
România după Marea Unire, vol. II, partea I, p. 52.
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Desfiinţarea cenzurii în Principatul Moldovei (în
1856, şi apoi, definitiv, în 1858) a adus proliferarea
gazetelor politice, unele „de carieră” (Steaua Dunării,
Tribuna Română), iar altele efemere. Unirea Moldovei
cu Valahia, competiţia între grupările politice de la Iaşi
şi proiectele de reformă (agrară, instituţională etc.) au
fost temele care i-au preocupat cu deosebire pe ziariştii
moldoveni în aceşti ani de început.

Dezvoltarea presei din Principat nu a fost, desigur,
lipsită de momente dificile, fireşti în condiţiile în care
publicul educat era încă rar, iar presiunea politicului –
deloc neglijabilă. Unul dintre ele a fost intervalul
noiembrie 1860 – ianuarie 1861, când nici un ziar
politic cât de cât important nu a mai apărut în capitala
Moldovei.

Situaţia s-a remediat, totuşi, în scurt timp. Clasa
politică moldoveană a reacţionat prompt şi, la
începutul anului 1861, două ziare au debutat la Iaşi.
Conservatorii au „mutat” primii, deschizând, la 18/30
ianuarie, o gazetă numită, aparent paradoxal, Viitorul
(cu sediul în Podu Roş, şi apoi în Păcurari). Replica
liberalilor a fost plină de ironie: la 1/13 februarie, ei şi-
au lansat propria gazetă, pe care au numit-o Trecutul
(cu sediul la Golia).

Ziarul conservator era editat de doi oameni politici
cu trasee relativ similare, Grigore Balş şi Nicolae
Ceaur-Aslan. Amândoi erau fii de boieri cu studii în
străinătate, Balş (mai superficiale) în Franţa, iar Ceaur-
Aslan (mai temeinice) în Germania. Ambii fuseseră
înalţi funcţionari pe vremea administraţiei separatiste
din 1856-1857: Balş ocupase posturile de prefect al
poliţiei Iaşilor şi de director în Ministerul de Interne,
iar Ceaur-Aslan pe acela de director în Ministerul
Cultelor. În timpul campaniei pentru alegerea
domnului Moldovei, cei doi îl sprijiniseră pe prinţul
Grigore Mihail Sturdza. În 1859-1860, Balş fusese de
două ori ministru, pe când Ceaur-Aslan traversase o
perioadă mai „discretă”, neocupând nici o funcţie
publică. În fine, cei doi aveau o anumită experienţă în
jurnalism, conducând, fiecare, efemerul, dar nu

neimportantul ziar „Constituţionarul”, editat la sfârşitul
anului 1858 de susţinătorii lui Grigore Sturdza1.

Programul noii gazete era, de altfel, conceput în
tradiţia Constituţionariului: vag, general, încercând să
atragă cât mai multe categorii de cititori, cu cele mai
diverse afinităţi politice. Balş şi Aslan criticau, pe de o
parte, vechile instituţii ale Moldovei şi Valahiei,
asociate, de regulă, în retorica politică a epocii, cu
„vechii” conservatori, pe care le considerau „protivnice
ori şi cărei disvoltări”. Ei îşi declarau încrederea în
„libertăţile” şi aranjamentele instituţionale inaugurate
prin Convenţia de la Paris (1858): parlamentarismul,
limitarea puterii şefului statului, responsabilitatea
miniştrilor, libertatea personală etc. Pe de altă parte, cei
doi redactori criticau aspru „licenţa presei” şi
„demagogia” (atribuite în mod obişnuit liberalilor) care
ar fi fost, împreună cu încălcarea legilor, cauzele
neajunsurilor de care Principatele suferiseră după
inaugurarea noului sistem politic2.

Revigorarea presei liberale i-a obligat însă pe
redactorii Viitorului să renunţe treptat la această
abordarea vagă, asumându-şi o poziţie conservatoare.
Ei au publicat mai multe materiale semnate de liderii
„dreptei” moldovene (Lascăr Catargiu, Răducanu
Rosetti, Petre Rosetti-Bălănescu). De asemenea,
Viitorul a susţinut efemerul guvern conservator din
Valahia, condus de Barbu Catargiu (aprilie-mai 1861).
În sfârşit, redacţia gazetei moldovene a distribuit în
cuprinsul Principatului ziarul conservatorilor de peste
Milcov, numit Unirea; ziariştii munteni le-au întors, la
rândul lor, serviciul.

Ziarul liberal Trecutul era editat de doi tineri
profesori ai Facultăţii de Drept din Iaşi, cu nume mai
puţin răsunătoare ca ale lui Balş şi Ceaur-Aslan, dar
recomandaţi prin diplome universitare obţinute în
Occident: Gheorghe Mârzescu şi Ion Strat. Cel din
urmă avusese, până în acel moment, o carieră foarte
promiţătoare. La 7 iulie 1860, Strat fusese numit şef de
cabinet al lui Mihail Kogălniceanu, atunci prim-
ministru al Moldovei; în acelaşi an, la 24 noiembrie, el
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devenise, la doar 24 de ani, primul rector al
Universităţii ieşene. Cei doi redactori ai Trecutului
aveau, la fel ca iniţiatorii Viitorului, experienţă
gazetărească, luând parte la editarea unei reviste cu
caracter cultural: Ateneul român, apărut la Iaşi, în
1860.

Spre deosebire de Balş şi Ceaur-Aslan, Strat şi
Mârzescu nu îşi editau gazeta din proprie iniţiativă.
Trecutul era patronat de unul dintre cei mai importanţi
politicieni ai Principatului, Mihail Kogălniceanu.
Viitorul artizan al reformei agrare fusese un înalt
funcţionar al domniei lui Grigore Alexandru Ghica,
unul dintre liderii „partidei” naţionale în anii
competiţiei politice dintre unionişti şi separatişti
(1856-1859) şi se făcuse remarcat ca un interesant
ziarist şi istoric. Între 30 aprilie/12 mai 1860 şi 17/29
ianuarie 1861, Kogălniceanu se aflase la conducerea
guvernului Moldovei, perioadă în care fuseseră
inaugurate Universitatea, Pinacoteca şi Şcoala de Arte
Frumoase din Iaşi. Represaliile împotriva adversarilor
politici (între care cel mai important era însuşi
mitropolitul Sofronie Miclescu) şi unele măsuri
administrative îl aduseseră în conflict cu Adunarea
Electivă-Legislativă a Moldovei, dominată de
conservatori. În cele din urmă, Kogălniceanu fusese
obligat să demisioneze. 

Programul publicat în primul număr al Trecutului
era încă şi mai lipsit de consistenţă ca acela al
Viitorului. Intenţia polemică la adresa ziarului
conservator reieşea clar din această curioasă
„declaraţie de principii” a cărei preocupare de
căpetenie părea să fie parodierea şi persiflarea rivalilor
politici:

„Lumea noastră au luat de vr(e)o câteva zile o
curioasă prefacere. Noi stăm şi o privim cu mirare!
Acei ce au fost eri dedesupt sînt astăzi deasupra şi
viceversa; dreapta din Cameră s-au făcut stânga, stânga
s-au făcut dreapta, cei cu fruntea pătată s-au făcut cu
fruntea curată, opoziţia s-au făcut guvernamentală, şi
guvernamentalii nu mai ştim ce, strigoii s-au făcut
liberali, şi liberalii strigoi, oamenii noi s-au învechit şi
cei bătrăni au întinerit, viitoriul se reprezentează astăzi
de oameni care până ieri reprezentau trecutul, şi încă ce
trecut; într-un cuvânt, vedem o schimbare generală în
idei, în principii şi în conduită. Îşi schimbă toţi rolul ca
într-o piesă de teatru. Şi nouă ni place variaţia; de aceea
ca oameni noi cari până ieri ne agăţam de viitoriu astăzi
ne lepădăm de dânsul văzând că au încăput în mâni mai
bune decât ale noastre şi trecem în tabăra celor cu

(i)şlic: ne facem protipentade”3.

Ironia caustică a redactorilor Trecutului era întru
totul explicabilă. Ei erau separaţi de „colegii” lor
conservatori prin atitudinea faţă de domnul
Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza, dar şi faţă de
controversata problemă a reformei agrare. În acelaşi
timp, între cele două redacţii existau serioase
animozităţi personale.

De la începutul lunii martie, Viitorul a început,
astfel, o campanie susţinută în favoarea unificării
administrative şi politice a Moldovei şi Valahiei (care
aveau încă guverne şi Adunări Legislative separate) şi
a instituirii unei dinastii străine. Era, foarte probabil, un
simplu mijloc de presiune la adresa şefului statului,
pentru a-l convinge să devină mai favorabil venirii
conservatorilor la guvernare. Cu toate acestea, presa
liberală (inclusiv Trecutul) s-a simţit datoare să îi ia
apărarea prinţului pământean. Cei mai mulţi dintre
liberali erau, în principiu, la fel de favorabili ca
„dreapta” aducerii unei dinastii occidentale pe tronul
românesc, asumându-şi ideea în Divanul Ad-hoc
convocat în 1857. Relaţia lor mai cordială cu domnul îi
făcea însă dispuşi nu doar să accepte amânarea sine die
a acestui deziderat, dar şi să privească cu suspiciune
orice încercare de a-l readuce în discuţie.

Reforma agrară era un subiect la fel de sensibil.
Deşi au rămas, în principiu, deschişi către alte
propuneri (publicându-le chiar pe unele dintre ele în
coloanele ziarului lor), Balş şi Aslan au susţinut, în mai
multe ocazii, dreptul necondiţionat al proprietarilor
asupra pământului pe care îl stăpâneau – concepţie cu
totul inacceptabilă pentru liberali.

Nu în ultimul rând, Grigore Balş şi Mihail
Kogălniceanu erau separaţi printr-o antipatie politică
ajunsă la paroxism tocmai la începutul anului 1861. În
luna februarie, Balş a întreprins, astfel, cu ocazia
dezbaterii răspunsului la mesajul tronului, o critică
extinsă a guvernării adversarului său (în acel moment
deja demisionat), pe care ar fi vrut să îl vadă adus
înaintea justiţiei pentru presupusele sale ilegalităţi. 

În aceste condiţii, nu este surprinzător că între cele
două publicaţii a început o polemică susţinută şi nu
lipsită de atacuri personale. La 12/24 aprilie 1861,
Trecutul a publicat o scrisoare a lui Grigore Cuza
(unchiul lui Alexandru Ioan Cuza), în care Nicolae
Ceaur-Aslan era acuzat, printre altele, că ar fi fost
complice cu un celebru escroc al epocii, Iordache
Hârnav, şi că şi-ar fi însuşit, în vremea în care fusese
director în Ministerul Cultelor, 500 de galbeni din
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fonduri publice. Viitorul l-a atacat pe Grigore Cuza cu
o egală vehemenţă, fără a-i cruţa nici măcar vârsta
înaintată:

„Stimabilului domn Grigorie Cuza,
La cele zise de domnia voastră, prin cel de pe urmă

număr al unui ziar de la Golia, avem onoare a răspunde
că noi nu trăiam, ca domnia ta, pe vremea năvălirilor
turceşti în ţară, pentru ca să ne fi putut bucura de
educaţia, care nu au lipsit, să vede, domniei voastre.

Să zice că bătrăneţele cănd vin, aduc cu ele tot soiul
de rele.

Să vede că într-acele răle puteţi număra şi aducerile
aminte ale întâiei voastre educaţii, din vremile de la
anii 1821 şi următori”4.

Şi mai acide categorisiri a produs condeiul unui
tânăr colaborator al Viitorului, A.D. Holban, inginer
agronom, care a devenit mai târziu unul dintre membrii
de bază ai aşa-numitei „fracţiuni libere şi independente
din Iaşi”. Polemizând cu autorii unui articol din
Trecutul, Holban îi compara cu „o turmă de vite”.

Polemica dintre Viitorul şi Trecutul nu trebuie,
totuşi, să îi ascundă observatorului detaşat de
evenimente prin mai bine de un veac şi jumătate
asemănările dintre cele două ziare. Reflecţia
eminesciană: „Viitorul şi trecutul / Sunt a filei două
feţe” le era surprinzător de aplicabilă. Ambele aveau un
sumar tipic pentru publicaţiile politice ale epocii,
conţinând un articol de fond, ştiri interne şi externe
preluate din alte gazete, reproduceri ale unor proiecte
de legi vehiculate în epocă şi ale dezbaterilor
parlamentare, pagini literare şi, desigur, reclame.
Redactorii şi colaboratorii lor aparţineau, prin naştere,
avere, relaţii personale sau educaţie, elitei
moldoveneşti. Cele două publicaţii apăreau într-o
capitală bântuită de anxietăţile unei apropiate pierderi a
statutului privilegiat de care încă se bucura. În sfârşit,
ele se adresau unui public restrâns: nici una nu putea fi
considerată reprezentativă nici măcar pentru curentul
politic pe care îl ilustra. Trecutul nu putea astfel ridica
pretenţia de a vorbi în numele lui Anastasie Panu,
proeminent lider liberal care îi urmase lui
Kogălniceanu în fruntea guvernului de la Iaşi, iar
Viitorul îi era cu totul ostil importantului conservator
„cuzist” (prieten al domnului Cuza) Manolache
Costache Epureanu.

Faptul că nu reprezentau decât grupuri restrânse de
aderenţi a contribuit decisiv la dispariţia timpurie a
celor două publicaţii. Ultimul număr al Viitorului a fost

publicat în data de 19/31 iulie 1861, la doar jumătate de
an după apariţia ziarului. Existenţa „Trecutului” a fost
şi mai scurtă: 1/13 februarie-12/24 iulie 1861. Editorii
lor şi-au continuat însă cariera publică pentru mulţi ani.
Balş a devenit din nou ministru, în 1862. Mai târziu, în
1869, el a fost ales preşedinte al unei Camere a
Deputaţilor patronate de vechiul său adversar, Mihail
Kogălniceanu – mărturie a nestatorniciei atât de
obişnuite în lumea politică. Nicolae Ceaur-Aslan a
participat la revolta „separatistă” din 3 aprilie 1866, de
la Iaşi. A fost ales apoi de mai multe ori în parlament,
fără a mai juca însă un rol politic de seamă. Gheorghe
Mârzescu a rămas printre apropiaţii lui Kogălniceanu,
devenind, ulterior, un membru de vază al Partidului
Naţional Liberal. Ion Strat a avut cel mai mare succes
dintre cei patru gazetari ieşeni – fiind (în trei rânduri)
ministru, agent al României la Paris şi Constantinopol,
deputat în Adunarea Constituantă. Nici Strat nu a fost
un model de consecvenţă politică, încheindu-şi cariera
în rândurile conservatorilor5.

Jurnalistica politică ieşeană nu a avut un destin la
fel de fericit ca aceia care au ilustrat-o, pentru scurtă
vreme, în 1861. Mutarea centrului politic a făcut ca
interesul pentru fosta capitală să scadă, iar publicaţiile
să fie puţine şi inconsecvente. Nici un ziar local
comparabil, cel puţin prin durata apariţiei, dacă nu prin
prestigiu sau difuzare, cu gazetele bucureştene
Românul, Pressa, Timpul ori Epoca, nu a apărut în Iaşi
cel puţin până la sfârşitul secolului XIX. Transferul
puterii şi, odată cu ea, al elitei regionale moldoveneşti
către un alt punct de atracţie nu a avut consecinţe atât
de dramatice în nici un alt domeniu al vieţii publice;
nicăieri, rolul marginal al Iaşilor în aranjamentul
stabilit în 1862 nu a fost mai vizibil.

Note:
1. Pentru biografiile celor doi gazetari, vezi Mihai Dim.

Sturdza, Marele logofăt Lupu Balş († 1844) şi fiul său
Grigore, ministru de finanţe († 1895), în Familiile boiereşti
din Moldova şi Ţara Românească. Enciclopedie istorică,
genealogică şi biografică, vol. I, Abaza-Bogdan,
coordonator şi coautor: Mihai Dim. Sturdza, Bucureşti,
2004, p. 285-289; idem, Nicolae Ceaur-Aslan (1832-1902),
în ibidem, p. 144-147.

2. „Viitorul”, 1, 18/30 ianuarie 1861, p. 1.
3. „Trecutul”, 1 1/13 februarie 1861, p. 1.
4. „Viitorul”, 33, 4/16 mai 1861, p. 4.
5. Victor Slăvescu, Ion Strat. Economist – financiar –

diplomat, vol. I, Bucureşti, 1946, p. 7-40.
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Autodafé

Domnul are infinite şi deşarte dependenţe.
În diversele-i jurnale, acesta contabilizează

chestiuni absolut banale, prin folosirea celor mai
mici caractere.

Într-o carte are numele tuturor stelelor.
Când au fost fixate? Din ce au fost făcute?

Greutate, mărime, grad de răcire, încălzire, străluci-
re, deteriorare, cât de mult se rotesc, cât de des se
abat de la direcţiile lor, când vor pieri, unde vor fi
depozitate resturile după dezagregare? După multe
nopţi, cu ochelarii cu lentile groase pe nas, El va
strânge şi va consemna tot, ceea ce nu valorează
nimic pentru nimeni. Apoi va agăţa cartea într-un
diblu văzut pe cer.

Într-un caiet sunt tot însemnări despre această
plantă în ghiveci, cu frunze lungi, aşezată într-o
galerie: despre frunze, culori, reţele de nervuri, clo-
rofilă, data la care vor păli culorile, durata uscării
ei, veştejirea părţilor. O ud în fiecare dimineaţă,
însă se umezesc paginile Domnului.

Într-un catastif există o estimare a firelor de păr
de pe spinarea unui bivol, începând cu bivolii sălba-
tici şi sfârşind cu cei folosiţi pe câmp, la arat, sau la

cărat, aplecaţi sub povara vaselor cu apă, sau tră-
gând după ei roata de moară, sau luând în piept cu
multă stăruinţă noroiul râului, chemând vrăbiile cu
mugete sălbatice, ridicându-şi cozile păroase. Pe
scurt, bivoli de orice rasă. Dacă sunt sălbatici atun-
ci se menţionează provincia, ţara, continentul;
urmează alte precizări: ce mestecă ei, cât băligar
lasă, cât de mult aleargă, distanţele pe care le traver-
sează de la o latitudine şi longitudine la alta, şi îna-
poi –toate aceste detalii. El va sublinia, va colora
diferit, va folosi puncte de suspensie, asteriscuri, va
încercui, va pune în paranteză sau sub o cruce cu
adnotări şi anulări. Având încredere în umbra unui
copac trecut de două mii de ani, el îşi va baza infor-
maţiile pe părul bivolului.

Prin urmare ne-am minuna de un asemenea
Domn, însă nu am avea curajul să-i vorbim. Îndoin-
du-ne că am primi vreun răspuns, am uita şi ce să-L
întrebăm.

Crede-mă, nu te poţi bizui pe Dumnul. E grozav,
cu siguranţă, dacă şi noi suntem în însemnările Lui.
Nu ştim de ce ne-am născut, cât am chinuit-o pe
mama, lovind-o cu picioarele când eram în burta ei,
şi cât de mult nu i-am dat pace, nopţi la rând, din
pricina ţipetelor de îndată ce am venit pe lume!
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DILEEP JHAVERI

L I T E R A T U R Ã  U N I V E R S A L Ã

S‐a născut în 1943. Este medic generalist practicant, poet, dramaturg şi traducă-
tor. Scrie în gujarati şi engleză. Este unul dintre cei mai dinamici şi distinşi poeți din
India. Asemeni poetului ceh Miroslav Holub, Dileep îmbină obiectivitatea omului de
ştiință cu neobositul lirism. Poezia este pentru el un teatru de idei, de sentimente şi
de chestiuni teoretice. A publicat două antologii de versuri în gujarati şi o piesă de

teatru, Vyaasochchhvas, care a fost tradusă în engleză, A Breath of Vyas/ Suflarea lui Vyas/ de Kamal Sanyal.
A tradus în irlandeză Rogha Danta de Gabriel Rosenstock Multe dintre poemele acestui poet au fost antolo-
gate şi traduse în cîteva limbi: engleză, hindi, marathi, malayalam, bengali, coreeană, chineză şi japoneză.
Dileep a tradus şi a editat un volum de versuri contemporane, în gujarati, în engleză, Breath Becoming a Word,
şi ulterior, a fost tradus în irlandeză de Gabriel Rosenstock. Recent Feral Press i‐a publicat în State volumul
Once This Mist Clears/ La ridicarea ceţii…. Poezia lui Dileep este primită cu interes de cititori şi critici. A
primit numeroase premii [Critic Award (1989), Jayant Pathak Award for Poetry (1989), the Gujarati Sahitya
Parishad Award (1990), as a life time achievement award from the state government of Maharashtra and the
prestigious Karunanidhi Award from Tamilnadu. Inside India]; a fost invitat la seri de poezie (the Central and
State Sahitya Akademis), festivaluri, universități şi grupuri literare (Hyderabad Literary Festival ş.a.), dar şi la
dezbateri în străinătate, pe tema poeziei (the Asian Poets’ Conference in Korea in 1986, Taiwan in 1995, Japan,
Singapore, Malaysia, and Indonesia). De curînd, a onorat o nouă invitație în State, în calitate de poet
(Georgetown University and South Asian Language Association for the organization’s 2009 convention). În
prezent, Dileep conduce revistele „Museindia.com” şi „The Kobita Review”.



Când aştepta consolarea sau mângăierea din partea
bărbatului de lângă ea, cât mai ţipam noi, toţi ! Dacă
se ivea cât de cât un răgaz, erau concepuţi fraţii şi
surorile noastre. Nici ei nu ştiu de ce s-au născut. În
lumea asta toată, în care se naşte Hercule, cine ar
mai jura pe măciuca lui, spunând sincer de ce s-a
născut.

Aşadar, mulţi ca noi, neajutoraţi şi mărunţi, sunt
prezenţi în însemnările Dumnului, în cel mai mic
detaliu. Milioane, bilioane, trilioane– o cifră mai
mare de-ar fi să se rostească nu e decât o clipire de
ochi pentru Domnul. Pe jumătate adormit, El se va
trezi şi se va apleca peste însemnări. Există oare
speranţă pentru un truditor să-i fie uitată purtarea? 

Dar câteodată, dacă nu constant, biblioteca Lui,
poate să ia foc! Să ardă şi totul să se facă scrum! 

Credem sau nu, ni se tot spune că există atâţia
Dumnezei câte catastife sunt, că fiecare Domn are
nenumărate biblioteci asemănătoare; în aceste
biblioteci odrasla acestor Dumnezei merge să
studieze şi continuă să se înalţe, devenind asemenea
Lor, îmbogăţind bibliotecile dragi lor. 

Treci în spatele meu, Satană, şi aruncă-ţi făclia
aprinsă!

Amnezie

Ori de câte ori uită
ce are de făcut, 
Domnul stă cu copiii,
îi urmăreşte şi le cere sfatul.
Copiii sunt imprevizibili :
îşi continuă jocurile,
fug,
sau stau la taifas. 

Confecţionează bărcuţe din hârtie, punându-le
pe apele menajere,

sau proiectile din hârtie, nimerindu-l pe învăţă-
tor, tot în joacă. 

Unii, cu căşti şi genunchere, aleargă după
minge,

alţii prind furnici să le înveţe mişcarea, smul-
gându-le pe rând piciorele,

unii caută ouă prin iarbă, 
le sparg pe toate ca să vadă dacă sunt galbene

gălbenuşurile, 
alţii abat atenţia unui copil cu ochelari, un nou-

venit printre ei,
şi-l scutesc de o parte din povara ghiozdanului

burduşit, 
unii îşi rod creioanele ca să nu mai vadă mâzgă-

leli pe hârtie,
alţii împrăştie flori agitând o nuia, şi numără fie-

care petală
unii, chibzuiţi, vorbesc despre năzuinţele lor

când vor fi mari, 
fără să se schimbe vreun pic: să fluture drapelul

ţării lor în lumea întreagă, 
alţii se gândesc cum să adune dulciurild toate de

Halloween,
unii se dau în vânt după cursele pe bicicletete

fără frâne, şi fără să prindă de coarne,
alţii închid uşile ca să împartă un fursec cu fete-

le lor,
unii visează să ia toate stelele de pe cer şi să le

pună în coşurile lor
alţii plănuiesc să adune toate păsările într-o gră-

dină zoologică fără colivii
unii au vedenii cu căpcăuni
şi alţii visează să plutească peste oceane. 
Acum înţelegi de ce se nasc unii ologi
sau muţi sau autişti sau săraci sau orbi. 
Acum ştii de ce sunt inundaţii şi furtuni şi foa-

mete şi cutremure.
Acum poţi să crezi că tigrul care omoară

căprioara,
şi ciuta aleargând prin iarbă încoace şi-ncolo

sunt la fel.
Acum poţi să înţelegi de ce războaiele nu se sfâ-

rşesc niciodată. 
Acum poţi să-ţi imaginezi Big Bang-ul şi

Găurile Negre jucându-se-mpreună. 
Acum înţelegi de ce nu poţi să înţelegi această

lume.
Acum zorile vin peste tine fiindcă pe Domnul nu

îl interesează nici persoana ta, nici dreptatea, nici
iertarea şi nici alte lucruri de genul acesta, pe care
doar minţile noastre le concep. Domnul este preo-
cupat ca toţi copiii care sunt siguri pe ei şi la fel se
maturizează. În plus, cei mai mulţi udă
aşternuturile.

Din ciclul de poeme TALES OF GOD (Poveştile
Domnului).

Traduceri: Olimpia IACOB
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În 1990, Ion Iliescu a produs stupoare propunând
pentru România o „democrație originală” după
„model suedez”. Românii, au spus atunci într-un glas
cei care voiau desprinderea definitivă a țării de
comunism, nu vor democrație „originală”, ci clasică,
nu de tip suedez – nu știa mai nimeni ce e asta –, ci
de tip vest-european, francez, britanic, sau, chiar,
american.

Au trecut ani și iată că, acum, cei care „vor o țară
ca afară” – și îl detestă pe fragilul tătucă al
„democrației originale” care a puit „ciuma roșie” –
vor „model finlandez” de educație. Până și Tudor
Chirilă, care și-a petrecut tinerețile cântând pe la
toate festivalurile berii că „Americanii-s de
vină/F...u-i în gură să-i f...t” a descoperit recent, odată
cu farmecul haștagismului generic, și mirajul
„modelului finlandez”, al cărui fervent avocat a
devenit. Ca atare, el a efectuat chiar și o călătorie de
studii în țara lui Väinämöinen: „Uite, eu am început
să studiez modelul finlandez. Am făcut o vizită în
Finlanda de 5 zile pe costuri proprii și cu ajutorul
Ambasadei Finlandei. Vreau să înțeleg de ce un
sistem bun merge şi ce ar trebui la noi ca să nu mai
vorbesc în necunoştinţă de cauză”1. În anii ’60-’70,
experții de la RAND rezolvau problemele câte unei
țări africane sau sud-americane după ce o survolau
două-trei zile: din elicopter aveau o clară vedere de
ansamblu a chestiunilor care frământau furnicile de la
sol. Lui Chirilă i-au trebuit 5 (cinci) zile în Finlanda
pentru a rupe zăbalele limbii române (ah, ce greu e să
spui „pe cheltuiala mea” în loc de barbarismul „pe
costuri proprii”!) și a lansa o petiție de schimbare a
sistemului de învățământ din România după model
finlandez2. O călătorie de o asemenea durată
efectuată pentru a elucida chestiuni de o asemenea
amploare nu putea genera, chiar și în minți mai
ascuțite, decât banalități generice și colocviale, de
genul: „Vreau să înțeleg de ce un sistem bun merge şi

ce ar trebui la noi ca să nu mai vorbesc în
necunoştinţă de cauză. Finlandezii spun așa: noi nu
ne putem bate foarte mult cu universitățile de renume
și cu acest model al asiaticilor care vede doar
competiție. Care inhibă pasiunea. Una dintre
propozițiile importante din modelul finlandez este
„replacing ambition with passion” – adică
„înlocuiește ambiția cu pasiunea, frate”. Finlanda nu
și-a propus să facă savanți. Orice țară va da savanți.
Uită-te la România, cu un sistem educațional care e
în groapă, tot avem olimpici. Eu te întreb: Ăla care
trebuie să construiască țara asta, ăla care nu are parte
de şcolile vocaţionale ca să înveţe un meşteşug, o
tâmplărie, ceva, profesionist. Oamenii ăia care cons-
truiesc o țară, până la urmă ce faci cu ei? Cum îi
pregăteşti?”3.

Chirilă, obișnuit să legifereze în chiloți la „Vocea
României”, ar vrea să devină megafonul
„schimbării”, dar nu reușește să ajungă decât mascota
salvaționismului incult și incoerent care definește
hipsterimea din România. Esențial pentru
salvaționismul acestei hipsterimi este „brandul”, cum
le place lor să spună, adică marca. Brandul salvează. 

Brandul salvează tocmai pentru că e golit de
conținut și te încurajează să proiectezi asupra lui
orice. Or, „sistemul finlandez” este, pentru hipsteri,
un brand. Este, ca să mă exprim în termeni proprii
mitologiei finlandeze, un Sampo, acel artefact magic
despre care nimeni dintre cititorii moderni nu știe
mare lucru (e talisman?, e stâlp al lumii?), dar pentru
care se frăsuiește tot universul de zei, troli și goblini
al Kalevalei. Experții au vreo 30 de teorii referitoare
la Sampo. În termeni mai apropiați de zilele noastre,
am putea spune că „sistemul finlandez” e ceea ce
Alfred Hitchcock numea un „McGuffin”, un obiect
sau un concept care propulsează acțiunea filmului,
dar care rămâne nedefinit: o amenințare sau o
promisiune generică. „Sistemul finlandez” este, din
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acest punct de vedere, o ficțiune educațională pe care
Finlanda o exportă cu succes și o expune pe bani,
după cum arată jurnalista Sally Weale de la The
Guardian într-un articol în care promovează virtuțile
„sistemului finlandez”: „Sistemul finlandez de
educație este privit cu invidie de întreaga lume.
Alături de benzile desenate cu Moomini ale lui Tove
Janson, de telefoanele Nokia și de sticla de Iittala, a
devenit unul dintre cele mai de succes exporturi ale
țării [...] Fără inspecții „de sus”, fără specializări
după abilități, fără examene naționale până la vârsta
de 19 ani, fără uniforme, fără clasamente ale școlilor
în funcție de rezultatele obțiunute la examene și fără
școli private. [...] În fiecare an, sute de delegații de
profesori și experți din toată lumea vin puhoi la
Helsinki pentru a vedea cu ochii lor această Nirvana.
Atât de popular a devenit sistemul finlandez, încât
vizitele internaționale sunt strict regulate și se plătesc
– o prezentare costă €682 (£607) pe oră și o vizită la
o școală costă €1,240”4.

Vizitatorii plătitori de bilet găsesc ce vor să
găsească în acest „sistem finlandez”. Chirilă găsește
o sursă de tinichigii și instalatori pasionați de ceea ce
fac. La urma urmelor, chiar și un artist ca el are
nevoie de cineva care să-i rezolve defecțiunile la
diversele instalații care susțin bunăstarea urbană
postmodernă. Și din România au cam fugit meseriașii
pentru că la butoane sunt doar „meseriași”.

Idealul lui Chirilă nu e diferit de cel al lui Traian
Băsescu, care în 2009 cerea de la școală mai mulți
tinichigii decât filosofi, asta chiar în timp ce guvernul
Boc desființa școlile profesionale la propunerea
ministrului Educației de atunci, Ecaterina
Andronescu5. În fine, nu e prea departe nici de idealul
lui Klaus Iohannis, care în 2019 a atacat ca
„discriminatoriu” ordinul MEC din 5 septembrie
2019 de a nu permite accesul în liceele teoretice decât
elevilor care iau cel puțin 5 la evaluarea națională6,
dar care, ca Primar al Sibiului, susținea în 2012 exact
acest lucru, argumentând că elevii care nu sunt în
stare („nu pot sau nu vor”) să urmeze licee teoretice
trebuie trimiși la școli profesionale pentru a nu
arunca în vânt banii statului7.

În fine, învățământul profesional e legitim și ar
trebui cu siguranță revigorat în România. Dar acolo
unde Chirilă găsește în „sistemul finlandez” o sursă
inepuizabilă de meseriași care asamblează, cârpesc,
sudează, sfredelesc, cos și vidanjează o țară, mulți
experți văd exact opusul, considerând că sistemul

finlandez este o apoteoză a învățământului liberal,
bazat pe creativitate și imaginație, opus
învățământului tehnic promovat de sistemele clasice,
capitaliste, adică de democrațiile „burghezo-
moșierești”. 

Iată ce spun, de exemplu, istoricii canadieni Josh
Cole și Ian McKay (membru al Royal Society of
Canada), specialiști în istoria educației și în legăturile
dintre filosofiile și sistemele de educație și societate.
Conform acestora, „educația liberală” presupune
studiul istoriei, al literaturii, artei, filosofiei și altor
umanioare în scopul de a cultiva „creativitatea
intelectuală, autonomia și capacitatea de adaptare;
gândirea critică; o combinație de deschidere
intelectuală și cunoaștere specializată; înțelegerea și
toleranța față de idei și experiențe diverse;
participarea informată la viața comunității; și abilități
de comunicare eficientă”. Cole și McKay
argumentează că acest tip de educație este la
antipodul învățământului vocațional, tehnic:
„Neoliberalii sunt sceptici în privința educației
liberale, preferând în schimb educația ca pregătire
vocațională – un mod de a antrena muncitori-cetățeni
docili, conectați direct la economia (posesiv
individualistă) globală. E o conspirație? Probabil că
nu, dar e fără îndoială că neoliberalii nu pun preț pe
artele liberale, ceea ce are același rezultat. În schimb,
ei pun accentul pe o educație bazată pe „îndemânări
practice”, educație care acum include disciplinele de
tip STIM (științe, tehnologie, inginerie și
matematică), educația financiară, instruirea în
meserii practice și deprinderea cititului, scrisului și
matematicii prin învățare pe de rost [...] Cel mai bun
mijloc de a-i ajuta pe copiii și tinerii săraci este de a
le antrena „abilități” pe care le pot folosi ca să
„obțină un loc de muncă”; la urma urmelor, copiii nu-
și vor dansa drumul spre prosperitate”8. 

Cercetătorii canadieni dau ca exemplu al tipului
de școală „creativă” opusă școlii „vocaționale”
tocmai școala finlandeză care, spun ei, expune toți
copiii, din clasa întâi și până în clasa a noua inclusiv,
unui tip unic de învățământ, bazat pe artele liberale9.
Rezultatul acestui sistem de învățământ, afirmă
experții, nu sunt instalatorii, ci „cetățenii inteligenți și
angajați”, capabili de „creativitate și conștiință
critică” și gata să îmbrățișeze „știința pură,
pedagogiile progresiste, noile media, gândirea
feministă, criticismul post-colonial și studiile
culturale printre multe alte discipline”10. 
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Că așa stau lucrurile ne-o garantează și un
specialist brazilian, adică provenit dintr-o țară asupra
căreia modelul finlandez exercită o atracție
irezistibilă (și unde Nokia are manufactură!). Astfel,
Remo Moreira Brito Bastos, de la Institutul Brazilian
de Geografie și Statistică, scrie că succesul de
necontestat al elevilor finlandezi la testele PISA
începând de la prima „ediție” a acestor teste, în 2000,
are de a face cu omogenizarea educației finlandeze. E
vorba de un singur sistem, de stat, o singură
programă, fără școli private, fără filiere vocaționale
sau specializări uman/real până în clasa a zecea11.
Indiferent de talentele lor și de dorințele părinților,
toți elevii studiază, în clasele I-IX, aceleași materii. 

Opiniile experților nu ne îngăduie deci să
elucidăm dacă sistemul de educație finlandez
încurajează de fapt „creativitatea” sau „etica muncii”.
Opiniile sunt împărțite și confuze, sistemul finlandez
fiind de fapt un soi de ecran alb pe care se pot
proiecta cele mai fanteziste speranțe și ideologii.
Situația nu e lipsită de relevenață, de vreme ce ni se
spune că profesorii din sistemul finaldez au datoria
de a se ține la curent cu și de a încorpora în activitatea
lor cele mai noi idei pedagogice, didactice și
culturale. Dar acestea, confuze așa cum sunt, sunt
cele mai noi idei pedagogice, didactice și culturale.
Unele văd în „sistemul finlandez” o ilustrare a
educației cerute de teoreticianul marxist Antonio
Gramsci, un guru al celor care au pus în mișcare
revoluția culturală/ marșul prin instituții care a slăbit
ecosistemul cultural occidental, alții văd în „sistemul
finlandez” o uriașă școală de ucenici. Judecând după
faptul că Nokia își manufacturează gadgeturile în
Brazilia, India, China, Hong Kong, Mexic și alte țări,
din lumea periferică economic (chiar și România, de
unde Nokia a plecat din pricină de taxe, nu din lipsă
de forță de muncă), s-ar părea că sistemul de educație
clasic e capabil să producă nu doar „savanți” (de felul
celor care, crede Chirilă, cad din pomul cunoașterii
atunci când se coc, în mod natural), ci și muncitori la
Nokia.

Dacă în privința sensului sau rezultatelor
sistemului finlandez părerile sunt divergente, există
argumente mai consistente, împărtășite de toți
experții, în privința contextului cultural care a dat
naștere sistemului finlandez de educație. Aceste
argumente sugerează că sistemul de educație
finlandez a avut succes pentru că s-a bazat pe o
cultură extrem de omogenă. Remo Moreira Brito

Bastos citează literatura finlandeză de specialitate
pentru a arăta în ce mod acest sistem de educație
bazat pe lipsa testelor și a monitorizării profesorilor,
care se presupune că se monitorizează respectuos și
tandru între ei12, este superior sistemului din tot restul
lumii – din SUA până în Japonia trecând prin Europa
non-scandinavă –, care e bazat pe competitivitate.
Dar sistemul de economie simbolică din care face
parte acest sistem de educație este tocmai una a
încrederii, rezultat la rândul ei al unei societăți
omogene etnic și cultural, cu o populație mică (5
milioane de oameni), izolată geografic și lingvistic
(maghiara, finlandeza și estoniana sunt singurele
limbi fino-ugrice din Europa). România, datorită
situației ei geopolitice, are nevoie de un sistem de
educație care să încurajeze formarea unei culturi
generale solide. Nu putem să funcționăm în contextul
dat doar pe bază de școli de ucenici sau pe bază de
școli teoretice slabe. Ne trebuie școli care să deschidă
orizonturi, să cultive competența și rigoarea și să
dezvolte conștiința națională.

Succesul inițial la testele PISA al elevilor
finlandezi, de la începutul anilor 2000, a început,
după cum o arată clasamentele din a doua decadă a
secolului al XXI-lea, disecate de pedagogi finlandezi
de prestigiu, să se ducă de râpă odată cu abandonarea
învățământului de tip clasic, bazat pe predare și
învățare tradițională, cu înmulțirea imigranților în
Finlanda și cu intrarea smartfoanelor pe piața minții
copiilor13. Cu alte cuvinte, e un sistem care nu
funcționează pentru oameni veniți din alte culturi,
care nu îi poate integra productiv pe cei care pornesc
de la alte premise cultural-existențiale, și care nu
poate funcționa nici în contextul zdrențuirii minții
copiilor de dependența de ecrane. E un sistem care a
dat rezultate doar în context național-patriarhal, al
unei societăți bazate pe solidaritate organică și pe
centralizare, pe metode clasice de predare, pe
autoritatea școlii, nu a elevului14. Or, la noi, sistemul
finlandez este folosit tocmai în conjuncție cu cererea
de a digitiza învățământul pre-universitar românesc și
de a crește copii hidroponi și cu mentalitate de clienți
ai școlii-autoservire sau bufet de autogară căpșunară.

Mai mult decât atât, analiza testelor PISA
dezvăluie și că, expuși acestui sistem democratic/
activ de învățământ, băieții din Finlanda rămân mult
în urma fetelor, nu doar la citit și umanioare, ci și la
matematică și științe, domenii în care băieții încă
domină în celelalte țări, bazate pe sisteme mai mult

140140 CONVORBIRI  LITERARE



sau mai puțin clasice de învățământ. Așadar, altoit pe
trunchi postmodern (așa cum fac antreprenorii
educaționali/ IT/ dezvoltare personală din România,
care se folosesc de acest sistem ca de un berbece
împotriva sistemului nostru haretian), „sistemul
finlandez” devine toxic și merge în direcția societății
inverse pe care o promovează agresiv diverse agende
ideologice globale.

Faptul că, indiferent de talent și aspirațiile
părinților, toți elevii finlandezi studiază în clasele I-
IX aceleași materii nu face decât să le dea elevilor
acea cultură generală, adică acea cultură comună,
care alimentează sentimentul solidarității naționale,
care ajută elevii să aibă, ca maturi, aceleași repere,
solide (la modul ideal). Acest sentiment al
apartenenței la o cultură națională e un lucru pe care
proiectul de reformă „Educația ne unește” avansat de
Ecaterina Andronescu/ Radu Szekely/ ISE, inspirat
cică din modelul finlandez, îl va inhiba, îl va
neutraliza, de vreme ce prevede segregarea copiilor
pe diferite filiere vocaționale încă din clasa a șaptea.
Acest tip de învățământ, aruncând pe geam cultura
generală care se sedimentează în clasele gimnaziale
(V-VIII), contribuie la zădărnicirea formării unei
conștiințe naționale. Așadar, la slăbirea statului
național.

Un alt aspect sesizat de toți experții este că
sistemul de învățământ finalndez este o extensie a
statului bunăstării finlandez (sau, cum voia Iliescu,
suedez), că depinde de finanțarea oferită de acest tip
de stat. Cu alte cuvinte, nu poți, așa cum fac
neoliberalii și antreprenorii educaționali din
România, să ceri în același timp și stat minimal, și
sistem de educație finlandez. Nu poți să ceri, conform
filosofiei care stă la baza sistemului finalndez, nici
măcar să ai un sistem paralel de școli private. Cu alte
cuvinte, existența unei școli private (cu taxe de 12000
de lei elev/an plus „alte costuri – after school,
activități extra-curriculare, manuale, auxiliare,
consumabile, caiete speciale, excursii etc., [care] vor
fi achitate separat”15) finlandeze la Sibiu, de
exemplu, este un lucru inadmisibil în sistemul politic
și cultural care susține sistemul de educație finlandez.

Radu Szekely, inițiatorul acestei școli, are un CV
de activist multicultural European și de instructor
pentru cursuri serale, de adulți și de gardieni de
închisoare din Finlanda (2000-2019). A mai avut și o
cafenea în Turku16. El a fost cel care a „inspirat” (sau
a expirat?), programul de coloratură finlandeză

„Educația ne unește” al Ecaterinei Andronescu,
program care a reușit performanța de a-l uni pe
haștagistul Chirilă cu pesedista Andronescu. Din
boardul școlii Finlandeze din Sibiu face parte și
ambasadorul Finlandei (2015-2019; în vara acestui
an a plecat în Mexic), doamna Päivi Pohjanheimo,
care ne spune că succesul sistemului finalndez se
bazează pe digitizare17. Din moment ce experți
educaționali de prestigiu din Finlanda, precum Pasi
Sahlberg, citat mai sus, ne spun că digitizarea vieții/
școlii copiilor finlandezi a dus la scăderea
performanțelor lor școlare, nu-mi rămâne decât să
bănuiesc că, prin astfel de afirmații, dna ambasador
Pohjanheimo vrea să deschidă piața învățământului
preuniversitar din România companiei finlandeze
Nokia, care ar putea să înregistreze profituri
frumoase digitizând sistemul nostru de învățământ,
de stat. Statul finlandez, după cum se știe, a cumpărat
în 2018 acțiuni de 1 miliard de dolari la Nokia pentru
a întări caracterul ei național și a da statului finlandez
un loc în consiliul de administrație al companiei18.

Dintr-un interviu cu dl Szekely mai aflăm un
amănunt care ne îngheață definitiv entuziasmul în
privința importului acestui model fino-ugric, și
anume că: „În Finlanda, toți copiii sunt considerați cu
nevoi speciale”19.

Încercând să clarifice acest punct, dl Szekely
începe să sune ca dl Chirilă: „În Finlanda, toți copiii
sunt considerați cu nevoi speciale, iar fiecare copil
are nevoile lui care sunt speciale comparativ cu ale
celorlalți copii. Și atunci conceptul ăsta de copii cu
nevoi speciale nu se aplică în același fel ca în
România. Este un grup foarte, foarte mic de copii
care sunt clasificați în imposibilitatea de a învăța în
clasă, și atunci pentru ei există grupe speciale.” Deci
toți copiii sunt cu nevoie speciale, iar pentru acei
copii aflați „în imposibilitatea de a învăța” se
alcătuiesc „grupe speciale”. Aha! Roadele educației
finalndeze își spun cuvântul, de vreme ce logica și
exprimarea în limba română ale dlui Szekely pot fi
încadrate într-o grupă specială.

Chiar apariția dlui Szekely în preajma Ecaterinei
Andronescu în decemnbrie 2018 pare a avea de a face
nu cu un proces democratic de selecție a unor
specialiști devotați țării, ci cu o pagină dintr-un
roman de 15 lei: „Ne-am întâlnit din întâmplare cu
doamna Andronescu la un eveniment de Ziua
Națională a României și m-a prezentat cineva și
atunci ea mi-a spus „Am auzit de ce ceea ce faceți la
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Sibiu, nu vreți să veniți să povestim?”. Și am venit a
doua zi, era duminică, am povestit vreo două ore și se
pare că i-a plăcut ce a auzit și m-a întrebat dacă nu
vreau să vin să fiu consilier pe probleme de strategie,
să încercăm să schimbăm ceva”20. Deci așa se face
reforma învățământului din România? Ca într-un film
de spionaj ieftin în care cineva își plasează operatorul
pe lângă un ministru la o recepție? Și gata, am
terminat cu educația clasică a lui Spiru Haret pentru
a adopta „sistemul finlandez”? Orice fulg de păpădie
suflat în peisaj are, la noi, efectul unei bombe
atomice? Să mai menționez și că, adus în urma unei
acroșări la o recepție și a unei discuții de duminică la
o cafea în MEC, dl Szekely a supraviețuit plecării
dnei Andronescu. În calitate de consilier MEC, dl
Szekely face anchete pe facebook întrebând: „Dintre
toate instituțiile care funcționează în subordinea
Ministerului Educației pe care ați desființa-o?” și
manifestându-și aprobarea față de cei care cer
desființarea Inspectoratelor Școlare Județene. Deși e
funcționar al statului român, dl Szekely face parte și
din conducerea unui ONG (Edu Networks) care,
finanțat deocamdată cu 1,2 milioane de euro de Lidl
și de Bitnet, își propune să „transforme” 500 de școli
în 5 ani. Anul acesta au intrat deja 114 școli, cu 64000
de copii, în acest program de „schimbare a
paradigmelor de gândire” din școlile românești21. Se
vede că școala românească e sat fără câini, de vreme
ce un funcționar al statului poate fi în același timp și
oengist care acționează prin școli în numele unor
agende private și obscure, ca parte a unei „comunități
de specialiști în educație și business”.

În concluzie, este criminal ca, atrași de
prestidigitațiile publicitare ale unor antreprenori
educaționali care ne vând cai verzi pe pereți, să
aruncăm peste bord un sistem de învățământ, clasic,
haretian, european în sensul vechi și bun al
cuvântului, care a fost atacat și otrăvit sistematic
după 1989 de reforme neîncetate, dar care are un
palmares mai mult decât onorabil și care încă
funcționează mult mai bine decât multe alte sectoare
ale țării (politica, economia, justiția, poliția).
Studenții finlandezi sunt invizibili în marile
universități ale lumii22. În cursul celor 15 ani în care
am avut de a face cu universitățile nord-americane,
am dat peste un singur student graduat finlandez: era
vorba de o persoană din lumea bună finlandeză,
școlită la școli private catolice din afara țării și

educată la una din cele 3 mari universități ale lumii.
Nu s-a întors în Finlanda. 

Modelul finlandez ar putea fi aplicat la noi doar în
jumătatea de învățământ profesional/ dual/
vocațional/ activ. Dar învățământul teoretic (îmi place
să îi zic învățământul contemplativ, ca să îl opun celui
activ, deși știu că marele public va reacționa prost la
această denumire) trebuie să rămână așezat pe făgașul
haretian. Aceasta e tradiția noastră. Modelul finlandez
ne învață că un sistem de învățământ trebuie să existe
ca o extensie a comunității, și acesta este sistemul
nostru: clasic, greco-latin, bazat pe asimilare de
cunoștințe, pe predare, pe spirit viu combinat cu
sârguința și rigoarea atât de necesare poporului
român. Nu avem nevoie de alte lăbărțări. Gheorghe
Asachi a fondat învățământul tehnic/profesional pe
temelii germane, iar Mihail Sturza, Goleștii,
Gheorghe Lazăr, Al.I. Cuza, Spiru Haret și C.
Angelescu au dezvoltat învățământul teoretic
românesc pe temelii clasice. Și așa trebuie să rămână.
Pentru că România trebuie să producă și vârfuri. Nu
instalatorii construiesc o țară. Ei ajută la construirea
unei țări. Dar constructorii unei țări sunt cei care o
structurează, cei care îi dau formă și coordonează
ridicarea ei. Avem nevoie de vârfuri. Avem nevoie de
elite. Și avem nevoie ca elitele să rămână în țară.
Avem nevoie să lucreze în țară. Când se va pricepe
acest lucru, atunci vor trăi și instalatorii mai bine în
România. Speculațiile politice, financiare și culturale
ale unei pseudo-elite corupte, de trecere, de comis-
voiajori ai globalizării, de vânzători de McGuffini, au
făcut imposibilă stabilitatea în România, au otrăvit
rădăcinile, au scorojit zidurile, au dus la dărâmarea
sau vinderea pilonilor de rezistență ai României.
Improvizațiile, transformarea României, cu oamenii,
locurile, resursele, tradițiile, pădurile, munții, apele și
cerurile ei în marfă, transformarea în marfă a copiilor,
prin comodificarea sistemului de învățământ, prin
scoaterea lui la mezat pentru negustorii de manuale,
de softuri, de harduri, de strategii de dezvoltare
personală (care nu au nimic de a face cu
învățământul), de modele fel de fel, toate acestea
împiedică structurarea conform unor principii clare,
solide, perene, a României. Ținută la pământ, țara e
pradă insectelor. Putrezește. Negustorii de aer, de
mucegai, de bile colorate trebuie scoși în afara cetății.
Integritatea sistemului de învățământ românesc
trebuie considerată o chestiune care ține de siguranța

142142 CONVORBIRI  LITERARE



națională și tratată cu maximă seriozitate în spiritul
învățământului clasic, haretian.

Note:
1. https://stirileprotv.ro/stiri/interviurile-lui-vitalie/

tudor-chirila.html.
2. https://campaniamea.declic.ro/petitions/va-uniti-pen

tru-educatie.
3. https://stirileprotv.ro/stiri/interviurile-lui-vitalie/

tudor-chirila.html.
4. https://www.theguardian.com/education/2019/sep/

27/top-class-finland-schools-envy-world-ofsted-education.
5. https://www.edupedu.ro/cum-a-dezinformat-ecate

rina-andronescu-in-2009-guvernul-si-in-2019-parla
mentul-nu-am-desfiintat-niciodata-scoala-profesionala-
scolile-de-arte-si-meserii-au-fost-desfiintate-de-ecaterina-
an/.

6. „Ordinul emis ieri, care prevede repartizarea
automată a elevilor cu note sub 5 la Evaluarea Naţională în
învăţământul profesional, este un demers mai degrabă
segregaţionist, care nu ţine cont de individualitatea fiecărui
elev. Măsura, luată din nou pe genunchi, ignoră faptul că
evaluarea naţională nu este un test de aptitudini şi nu
reflectă nici competenţele specifice fiecărui copil, nici
preferinţele individuale pentru o carieră ulterioară”
(Comunicatul integral al Administraţiei Prezidenţiale
https://adevarul.ro/educatie/scoala/iohannis-critica-dur-
decizia-guvernului-dancila-obliga-elevii-medii-admitere-
5 - m e a rg a - Sc o a l a - p r o f e s io n a l a - 1_ 5 d 7 2 53 c 98 9
2c0bb0c6583fb5/index.html).

7. „Rezultatele de la Baca laureat, examen pe care mulţi
dintre elevi l-au picat nu este nicio noutate şi este rezultatul
mai multor pro bleme din sistemul educaţio nal românesc,
este de părere primarul Sibiului, Klaus Iohannis, care a
comentat sistemul de învăţământ în conferinţa de presă.
„Este destul de greu să realizezi un învăţământ general obli-
gatoriu de 12 ani cu diplomă de Bacalaureat. Au fost aproa-
pe total neglijate filierele practice, au fost desfiinţate şcolile
de ucenici, au fost desfiinţate aproape complet, ca şi
concept, şcolile profesionale, şi nu s-a realizat ceea ce noi
(n.r. Forumul Democrat al Germanilor din România) am
solicitat de multă vreme – practica în producţie, aşa numitul
sistem de pregătire dual. Este imposibil ca într-o ţară toată
lumea să facă 12 clase şi să ia şi Bacalaureatul. Nu aşa este
construit omul şi nu aşa trebuie construit un sistem de
învăţământ”, a spus Iohannis. Primarul este de părere că
apar două probleme foarte grave. În primul rând, tinerii care
termină şcoala şi nu iau Bac-ul pierd foarte multe şanse.
„Practic au pierdut atâţia ani în şcoală, nu au învăţat sufi-
cient pentru a trece Bac-ul şi nu au şanse bune într-o mese-
rie. Sunt sute de mii de tineri cărora li se ia şansa la o viaţă
profesională decentă. Cam jumătate din fiecare generaţie”, a
spus Klaus Iohannis. În al doilea rând, pentru şcolarizarea
acestor tineri se alocă resurse imense, şcoli, dascăli, logisti-

că şi aşa mai departe, resurse care sunt aruncate pe geam,
fiindcă dacă nu-şi ating scopul, adică tinerii nu sunt sufi-
cient de bine pregătiţi, nu iau Baca laureatul, înseamnă că
aceste resurse au fost pur şi simplu irosite, a explicat prima-
rul Sibiului. El este de părere că întregul sistem trebuie
regândit, nu trebuie luate doar anumite măsuri, ci este
nevoie de un sistem adaptat zilelor noastre şi pieţei de
muncă. „Trebuie reînfiinţate obliga toriu şcolile de ucenici,
sau profesionale, sau amândouă. Trebuie creată o filieră
alternativă axată pe practică pentru a avea într-un final
meseriaşi şi nu copii cu diplomă, care nu este bună nici
măcar de pus pe perete, în aşa fel încât cei care pot să urme-
ze şi sunt capabili să urmeze o filieră teoretică să poată să o
facă, să-şi ia Bac-ul, să meargă la Universitate, iar cei care
nu pot, sau nu vor, să aibă şansa reală să înveţe o meserie şi
din ea să trăiască”, a mai spus Iohannis. […]. „La ce ne ajută
sute de mii de tineri care nu au niciun fel de pregătire şi care
ajung, după 12 ani de şcoală, să fie muncitori necalificaţi
sau zilieri?”, a conchis Iohannis” (http://www.
tribuna.ro/stiri/eveniment/iohannis-este-imposibil-ca-intr-
o-tara-toata-lumea-sa-faca-12-clase-si-sa-ia-si-bacalaurea-
tu l - 790 7 4.h tm l? fb _c ommen t_ id= 10 15 19 3 6004
020052_33941300).

8. Josh Cole, Ian McKay, ”Organized Lightning: The
Liberal Arts against Neoliberalism”, Our Schools/Our
Selves 24 (2) 2015, 123-37, 125-26.

9. „Our final example is a national alternative to
neoliberal education: that of postwar Finland. Like most
countries after 1945, Finland took a hard look at its school
system, and found it wanting. The politicians involved —
right, left, and centre — agreed on little, but they did agree
that any national education system worth its salt had to be
intellectual and cultural as well as vocational — the first
never subordinate to the second. A number of educational
commissions and reports followed, and by the later-1960s,
a new system took shape: one in which compulsory
education was extended, private schools were discouraged,
and a general “progressive, future-oriented” educational
direction was established, in which both individual growth
and social justice were emphasized. Crucially, the liberal
arts were foregrounded, just as other Western countries
began to lose faith in their democratic potential” (Cole,
McKay, ”Organized Lightning”, 133).

10. „As societies change, so do the liberal arts. yet they
retain a certain form: one studies history, literature, art, phi-
losophy, and other humanities in order to become an intel-
ligent, engaged citizen. More precisely, the liberal arts are
“activities that are designed to cultivate intellectual creativ-
ity, autonomy, and resilience; critical thinking; a combina-
tion of intellectual breadth and specialized knowledge; the
comprehension and tolerance of diverse ideas and experi-
ences; informed participation in community life; and effec-
tive communication skills.” If we bear this definition in
mind, the liberal arts become quite open: accommodating
pure science, progressive pedagogies, new media, feminist
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thought, post-colonial criticism, and cultural studies among
many other disciplines — as long as they cultivate creativ-
ity and critical consciousness, they can be considered
among the liberal arts” (Cole, McKay, ”Organized
Lightning”, 125).

11. „Finland decided to abolish tracking in its regular
general education in the mid-1980s. As a result, disparities
in results between high and low school performance began
to decline. From then on, irrelevantly of their abilities or
interests, all students would study the same subjects of the
common curriculum in the same classes, unlike before
there were three levels of curricula to be assigned to
students according to their previous performance in those
disciplines, but often also based on the influence of their
parents [...] Probably the most discrepant feature of the
Finnish educational system visà-vis its neoliberal
hegemonic congener in the remainder of the world is the
basic principle of general and compulsory education for all
children, irrespective of any of their intrinsic or extrinsic
conditions. [...] Known as Peruskoulu and implemented
since the early 1970s, this principle has thenceforth-
structured basic education in that country, in which all
students learn together in comprehensive schools. Sahlberg
(2011, p. 51) outlines the overall lines of the idea: The
central idea of Peruskoulu [...] was to merge existing
grammar schools, civic schools, and primary schools into a
comprehensive 9-year municipal school. This meant that
the placement of students after 4 years of primary
education into grammar and civic streams would come to
an end. All students, regardless of their domicile,
socioeconomic background, or interests would enroll in the
same 9-year basic schools governed by local education
authorities. This implementation was revolutionary”
(Remo Moreira Brito Bastos, ”The surprising success of
the Finnish educational system in a global scenario of com-
modified education”, Revista Brasileira de Educação 22
(70) 2017, 802-825, 807, 810-11).

12. „Teachers’ assessment in Finland is conducted by
their own peers in an unstructured way. That is, there is no
formal process, because, as the teaching work is carried out
on a cooperative basis, in teams that are organically
intertwined, everyone is responsible for the performance of
each one, since the autonomy they enjoy corresponds to the
commitment not only with their teaching duties but also
with the functioning of their schools as a whole. Faced with
the identification of any deficiency in the performance of
some educator, this one is aided by the whole team, in a
respectful and supportive way, in order to overcome his/her
difficulty, almost always through training in order to supply
the deficiency. Basically, the fundamental value that
permeates the entire Finnish educational system is trust
among its members, based on the rigid standard of
professional selection and on the high quality of the
pedagogical and ethical training of its staff” (Bastos, ”The
surprising success”, 809).

13. „For much of the 21st century, Finland has been one
of the very top performers in the Program for International
Student Assessment (PISA), an ongoing study administered
every three years that tests the reading, math and science
literacy of 15-year-olds in developed nations. […] But in
the 2015 PISA iteration, the results of which were released
Monday, Finland continued its slide that was first evident
in the 2012 results when the country’s math score dropped
out of the top 10 for the first time. The drop-off in math
scores from 2009 to 2012 was 2.8 percent. Science scores
dropped three percent, reading 1.7 percent.

In the 2015 results, Finland’s scores dropped in all
three categories: 11 points in science, 5 points in reading
and 10 points in math. Among the other top-performing
countries, just Vietnam showed a similar drop-off. All the
other top-tier countries’ scores stayed the same or increased
slightly. Finland is now ranked 12th in math, fifth in sci-
ence and fourth in reading. […]The Washington Post put
some of those questions to Pasi Sahlberg, a Finnish educa-
tor and leading figure in education policy and the author of
the best-selling book, Finnish Lessons 2.0 What can the
world learn from educational change in Finland. Q. What
do you think best explains Finland’s drop in the PISA
results? Is it that more countries have simply caught up
to what Finland was doing, or is there a fundamental
change that has taken place in Finland as to how and
what children there are learning?

A. It has been difficult to explain why some countries,
including Finland, have been performing well in interna-
tional school system comparisons. It is equally difficult to
explain precisely why countries are slipping down in these
same charts. When we look at OECD’s PISA results we
must always take a broader look than simply the average
test scores.

One important dimension is the equity of education, i.e.
how fair is the school system for children coming from dif-
ferent backgrounds? Even in this broader perspective there
has been a notable decline in Finland’s performance, both
in terms of students’ learning outcomes and equity of the
education system (as we know now these two dimensions
often go hand in hand). I have suggested three main reasons
for this decline that started already some 8 or so years ago.
First, there has been a visible and alarming downward
trend in Finnish schoolboys’ educational performance
during the past decade. This inconvenient phenomenon
is stronger in Finland than in any other OECD country.
As a result, Finland is the only country where girls sig-
nificantly outperform boys not only in reading but also
in mathematics and science. One factor that explains this
gender gap in school attainment in Finland is related to the
diminished role of reading for pleasure among boys.
Finland used to have the best primary school readers in the
world until the early 2000s, but not anymore. PISA test
items rely heavily on test-taker’s reading comprehension.
Appearance of handheld technologies such as smart-
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phones among school-aged children in this decade has
probably accelerated this trend.

Second, rapidly increased “screen time” with media
is often eating the time spent with books and reading in
general. According to some national statistics, most
teenagers in Finland spend more than four hours a day
on the Internet (not including time with TV) and the
number of heavy Internet and other media users (more
than eight hours a day) is increasing just as it is doing
in the U.S., Canada and beyond. According to emerging
research on how the Internet affects the brain — and
thereby learning — suggests three principal conse-
quences: shallower information processing, increased
distractibility, and altered self-control mechanisms. If
this is true, then there is reason to believe that increas-
ing use of digital technologies for communication, inter-
action and entertainment will make concentration on
complex conceptual issues, like those in mathematics
and science, more difficult. Interestingly, most countries
are witnessing this same phenomenon of digital distrac-
tion among their youth.

Third, Finland has been living with a very serious eco-
nomic downturn since 2008 that has affected education
more than other public sectors. Sustained austerity has
forced most of Finland’s 300+ municipalities to cut spend-
ing, merge schools, increase class sizes, and limit access to
professional development and school improvement. The
most harmful consequence of these fiscal constraints is
declining number of support staff, classroom assistants, and
special education personnel. Finland’s strength earlier was
its relatively small number of low-performing students.
Now, the number of those pupils with inadequate perform-
ance in reading, mathematics and science is approaching
international averages. […] There is an increasing num-
ber of immigrant students in Finnish schools. None of
them speak Finnish when they arrive, and learning the
Finnish language requires more effort than many other
languages. PISA 2015 revealed a relatively wide gap
between these non-Finland born and other students in all
three measured domains. Although the number of immi-
grant-background students in the PISA sample is not big
(around 4 percent) this achievement gap is a growing issue
in Finland” (https://www.washingtonpost.com/local/educa-
tion/finlands-schools-were-once-the-envy-of-the-world-
now-theyre-slipping/2016/12/08/dcfd0f56-bd60-11e6-
91ee-1adddfe36cbe_story.html).

14. „Finnish education scores were at the top of the
international PISA league tables in the early and mid-
2000s. Yet they have now begun to slip. Heller Sahlgren
reveals that Finnish education has faltered just as new
reforms have begun to take effect – the same reforms that
have previously been attributed with propelling the country
to the top of PISA. Heller Sahlgren explains: “Standard
explanations for Finland’s education success include the

lack of market- and accountability-based school reform,
high teacher trust and status, and a reputable teacher train-
ing system. Even pupils’ and teachers’ comparatively low
workload have been seen as reasons for its achievements.
But as the country’s performance has begun to slip,
these explanations are becoming obsolete. Indeed, the
most popular policy-related reasons for Finland’s rise to
prominence clearly do not stand up to scrutiny. Research
does not support them, and, above all, the improvements
began before many of the highlighted policies were even
introduced. If anything, they coincide with Finland’s recent
slippage. Instead, new evidence indicates that Finland’s
success to a large extent was due to historical, econom-
ic, and cultural factors that have little to do with the
country’s education system. It is also clear that the
country’s hierarchical educational culture, including
traditional teaching methods, partly explain its achieve-
ments. This is now changing, which explains the current
decline.“ The report emphasises that overall the strongest
policy lesson to take from Finland’s performance is
the danger of throwing out authority in schools, and
especially getting rid of knowledge-based, teacher dom-
inated instruction. The story from Finland backs up the
increasing amount of evidence suggesting that pupil-led
methods are harmful for cognitive achievement. As the
report details, Finnish teachers were for many decades tra-
ditional in their approach, reinforcing a hierarchical school-
ing culture” https://www.cps.org.uk/research/real-finnish-
lessons-the-true-story-of-an-education-superpower/#.

15. https://scoalafinlandezasibiu.ro/info-parinti/#faq.
16. https://fi.linkedin.com/in/raduszekelyfin.
17. „The success of the Finnish education system is

based on a couple of key elements. The starting point is
skilled and motivated teachers. The teachers are required a
master-level degree with training and pedagogics included.
They are supported throughout their career to update their
skills, as with the demands of digitalization” (https://inter-
vio.ro/2016/11/23/paivi-pohjanheimo-ambassador-of-fin-
land-in-romania-the-freedom-of-information-and-press-
are-linked-with-good-governance-and-transparent-just-
and-functional-society/).

18. https://venturebeat.com/2018/03/13/finland-acqu
ires-stake-in-nokia/.

19. https://www.hotnews.ro/print?articleId=23114756.
20. https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-23114756-

cum-faci-romania-scoala-finlanda-interviu-radu-szekely-
consilierul-pentru-strategie-educatie-problema-noi-nu-
exista-continuitate-face-ceva-vine-urmatorul-ministru-
schimba.htm.

21. https://edunetworks.ro/.
22. Constatați non-existența lor aici: https://www.stu-

dying-in-uk.org/international-student-statistics-in-uk/ și
aici https://www.statista.com/statistics/295594/graduate-
international-students-by-country-of-origin/.
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După cum bine se ştie, există câteva tratate
plotiniene care se deschid cu descrierea unor
experienţe mistice personale pe care le-a avut
filosoful însuşi, gândirea lui fiind, în mare parte,
o încercare de explicare şi întemeiere filosofică a
unor astfel de experienţe. În cazul tratatului
intitulat Despre coborârea sufletului în trupuri,
experienţa invocată este unirea mistică a
sufletului cu Dumnezeu şi revenirea sa ulterioară
în lume. Măreţia unei astfel de experienţe l-a
obligat pe părintele neo-platonismului să ridice
întrebarea privitoare la motivele coborârii iniţiale
a sufletului în corporalitate, date fiind natura şi
originea sa divină confirmate de experienţa însăşi.
Prin urmare, în tratatul menţionat, Plotin va căuta
să descopere cauzele pentru care sufletul a avut
parte de soarta ciudată a coborârii în trupuri,
pornind de la ipoteza originii sale divine. Mai
mult, el va căuta să analizeze şi implicaţiile
acestui destin asupra caracterului benign al
divinităţii însăşi, implicaţii care vor constitui
subiectul acestui eseu. 

Experienţa mistică pe care am menţionat-o
este descrisă iniţial de Plotin prin intermediul a
două sintagme. El vorbeşte mai întâi despre o
trezire din trup la sine însuşi, moment căruia îi
succede o retragere din lucruri spre lăuntrul lui
însuşi (Enn. 4.8.1.1-3)1. Asemenea marilor
maeştri spirituali, filosoful ne lasă să înţelegem că
starea obişnuită a fiinţelor umane este o stare de
somn, în care sufletul pierde conştienţa realităţilor
spirituale şi rătăceşte în visarea importanţei
trupeşti a lucrurilor din lume, trezia egoului fiind
echivalentă cu adormirea sinelui. Deşteptarea din
trup şi ieşirea din lucruri, aşadar, au sensul unei
întoarceri a ochiului axiologic în direcţia

persoanei proprii şi către realitatea din lăuntrul ei.
Fără îndoială, o simplă introspecţie nu va revela
nimănui lucrurile la care Plotin se referă, întrucât
peisajul spiritual interior se descoperă
transformativ şi abia apoi contemplativ. Ieşind din
lucruri, aşadar, ne regăsim în noi înşine, orizontul
exteriorităţii fiind o excrescenţă a interiorităţii, un
marsupiu în care se poate ascunde marsupialul
însuşi. Descoperirea acestei condiţionări de sine
marchează momentul unei profunde eliberări şi al
accesării frumuseţii sufletului purificat de iluzia
identităţii sale cu trupul, omul ducându-şi
existenţa pe acel palier al fiinţei sale pe care-l
conştientizează transformativ, întrucât o astfel de
conştientizare este modul actualizării spirituale. 

De pe poziţiile acestei descoperiri de sine,
sufletul poate porni apoi de-a lungul marelui
traseu spiritual care-l duce până la unirea sa cu
Dumnezeu. Pentru mintea slăbită de distrofia
abstracţiunilor ştiinţifice, aceste descrieri par,
desigur, simple aberaţii, dată fiind osificarea ei
obiectuală şi pierderea contactului cu realitatea
propriei sale interiorităţi. Dar, odată ajuns pe
acest palier al interiorităţii, centrul de gravitaţie al
lumii sufletului se deplasează dinspre lucruri
către Dumnezeu, sufletul fiind atras de odihna
aşezării sale în divin, în absenţa agitaţiei formei.
Unirea cu neforma divină este o experienţă a
iubirii şi a minţii, o întoarcere acasă şi o vindecare
de rana existenţei diferenţiate.

Forţa acestei experienţe îi produce lui Plotin
mirarea privitoare la fapta întrupării sufletului.
Abandonarea plenitudinii în schimbul privaţiunii
i se pare lipsită de sens, atât ca gest al lui
Dumnezeu, cât şi ca gest al sufletului. De ce
cuprinde realitatea existenţei sufleteşti o astfel de
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posibilitate coborâtoare şi de ce a acceptat sufletul
actualizarea ei? De ce a coborât el de la lumina
supra-cunoaşterii la opacitatea discursivităţii şi de
la identitatea cu adevărul şi intuirea lui supra-
eidetică la pipăirea acestuia cu bastonului alb al
inferenţei şi al cuvintelor? Iată, aşadar, întrebarea
care deschide problematica apologetică existentă
în acest tratat, o întrebare căreia Plotin îi va căuta,
mai întâi, răspuns în operele lui Heraclit,
Empedocle şi Platon. 

Deşi Plotin renunţă repede la Heraclit, datorită
obscurităţii scrierilor acestuia, el desprinde totuşi
concluzia că parcurgerea căii în jos şi a căii în sus
intră în logica normală a naturii, fiind astfel un
lucru pozitiv. În opera lui Empedocle, el va găsi
însă o idee contrară, dată fiind afirmaţia acestuia
că sufletul a coborât în corporalitate din cauza
încrederii sale în cearta furioasă2, coborârea fiind
un fel de pedeapsă divină, iar sufletul, un exilat al
zeilor. Contradicţia descoperită între soluţia lui
Heraclit şi soluţia lui Empedocle va fi apoi
identificată şi în scrierile lui Platon, care prezintă
coborârea sufletului în trupuri atât în termeni
pozitivi, cât şi în termeni negativi. Pentru că
aceste lucruri sunt taine rezervate înţelepţilor, ne
sugerează Plotin, Platon le ascunde în spatele unei
ambiguităţi pe care, desigur, părintele
neoplatonismului va încerca să o clarifice. 

Printre pasajele în care Platon vorbeşte cu
dispreţ despre întregul domeniu sensibil şi
vorbeşte de rău părtăşia sufletului cu trupul
(1.29) se numără cel din Phaidon3, în care sufletul
este înfăţişat ca fiind prins în lanţurile trupului, iar
trupul e descris ca un mormânt al sufletului.
Aceeaşi idee a îngropării sufletului în trup se
găseşte şi în dialogul Gorgias4, unde  Socrate
citează următoarea întrebare pusă de Euripide:
„Cine ştie dacă a trăi nu înseamnă a muri şi a muri
a trăi?”, la care Socrate adaugă apoi precizările
unui învăţat pitagoreic nenumit, care ar fi declarat
că „noi acum suntem morţi, că trupul ne este
mormânt şi că acea parte a sufletului în care se
află pasiunile, prin firea ei se lasă înduplecată şi
mânată în toate sensurile”5. Ideea există şi în
dialogul Cratylos, unde Hermogenes derivă
cuvântul trup (soma) din sintagma „mormântul

(sēma) sufletului”, care este „îngropat în el în
clipa de faţă”6, şi unde Socrate atribuite
pitagoreicilor ideea „că sufletul ispăşeşte pentru
cele ce trebuie să ispăşească, iar spre a se păstra
(sózetai), el are acest adăpost, care întruchipează
o închisoare7”. Astfel, exilul trupesc al sufletului
ascultă oarecum de ordinea morală şi juridică a
lumii, pedepsită fiind dorinţa lui de a exista
separat de divinitate. În sfârşit, găsim idei
asemănătoare şi în dialogul Phaidros8, unde se
vorbeşte despre căderea sufletului în trup şi
despre smulgerea penelor de pe aripile lui, din
pricina neputinţei sale de a contempla adevărul.

Este, aşadar, evident că Platon vorbeşte de rău
întruparea sufletului doar în măsura în care
prezenţa sa în trup facilitează înrobirea omului de
către corporalitate, răul astfel criticat fiind un rău
de factură etică, mai degrabă decât unul de natură
ontologică. Această diferenţă explică motivul
pentru care, în textele sale cosmologice,
perspectiva lui Platon asupra întrupării sufletului
primeşte o coloratură pozitivă, întruparea
contribuind la desăvârşirea lumii create. Aflăm,
astfel, din Timaios că universul fizic este o
divinitate fericită9, iar însufleţirea cosmosului de
către Demiurg este o consecinţă a bunătăţii
acestuia din urmă10, care a creat corporalitatea şi
a însufleţit-o, pentru ca lucrurile să fie cât mai
asemănătoare cu sine însuşi. Pozitivă nu este însă
numai coborârea în corporalitate a sufletului
cosmic, ci a sufletelor noastre ale tuturor, care
contribuie şi ele la desăvârşirea lumii trupeşti,
apropiind-o de modelul lumii eidetice. Aşadar,
comparând cele două perspective platoniciene,
constatăm că Platon nu deplânge faptul că sufletul
ia contact cu lumea fizică, ci doar faptul că acesta
îşi asumă ulterior viaţa trupului, dilema
platoniciană găsindu-şi astfel soluţia. Este o
soluţie pe care Plotin o va folosi mai departe
pentru a răspunde obiecţiilor ridicate împotriva
bunătăţii Creatorului pe temeiul faptului că
sufletul ajunge să ocupe o poziţie relativ
inferioară în structura creaţiei. 

Teodiceea plotiniană are la bază ideea că
sufletul ipostatic se manifestă la nivelul creaţiei
sub forma sufletului cosmic şi a sufletului uman,
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ale căror destine sunt departe de a fi identice, fapt
care ridică probleme diferite în calea intenţiei lui
de a apăra bunătatea divinităţii. Prima întrebarea
care se iveşte are însă în vedere motivele pentru
care sufletul ipostatic ajunge să aibă părtăşie cu
trupul, întrebare la care Plotin răspunde subliniind
rolul creator al acestuia şi faptul că el este
Demiurgul care contemplă eidele şi le trimite în
corporalitate sub forma raţiunilor spermatice, care
sunt un fel de seminţe ale lucrurilor. Al doilea
aspect pe care filosoful îl menţionează este
principiul conform căruia ataşarea de
corporalitate este răul potenţial care paşte
sufletele coborâte în univers, respectiv, sufletul
cosmic şi cel uman, cu precizarea că cel cosmic,
spre deosebire de cel omenesc, nu ajunge victima
acestei situaţii. Prin urmare, adevărata problemă
pentru teodiceea plotiniană este ridicată de
destinul sufletului omenesc. Fiind lipsit de
alteritate, sufletul cosmic e lipsit şi de orice
dorinţă pentru lucruri exterioare şi nu este păscut
de niciun pericol venit din afară, în timp ce
sufletul omului, îngrijindu-se de o parte
minusculă a lumii fizice, adică, de corpul uman,
este păscut de multe pericole. Condiţia precară a
sufletului uman este dictată, în primul rând, de
poziţia sa eidetică de parte a intelectului, poziţie
care conferă o oarecare necesitate stării sale din
interiorul corporalităţii, responsabilitatea pentru
această situaţie revenind ipostasurilor divinităţii.
Pe lângă această necesitate de ordin cosmologic,
asupra sufletelor noastre mai apasă şi o necesitate
de ordin mundan, impusă de ostilitatea mediului
înconjurător. Sufletele omeneşti nu doar că
trebuie să se ocupe de trupuri mai rele, ci sunt şi
obligate să se cufunde mult mai adânc în ele
(2.9), întrucât supravieţuirea acestor trupuri are
nevoie de mai multă preocupare decât
coordonarea corpului universului, care nu este
pândit de niciun pericol. 

Cu toate acestea, subliniază Plotin, nu este sub
nicio formă rău pentru suflet să acorde trupului
abilitatea de a înflori şi de a fi, pentru că nu orice
providenţă faţă de cel inferior privează pe cel
care o exercită de posibilitatea de a rămâne în cel
mai bun (2.24-26). Prezenţa sufletului în

corporalitate, aşadar, chiar a sufletului omenesc,
nu este un rău în sine. Orice creatură trebuie să
ocupe un anumit loc în ierarhia fiinţelor, lucru
valabil şi pentru creatura raţională, care dispune
în plus şi de posibilitatea depăşirii acestei
condiţii, prin întoarcerea către originile sale
divine. Totuşi, prin faptul că sufletul omului se
îngrijeşte de corpul său prin facerea efectivă a
ceva (2.30), el se contaminează cu natura lucrului
făcut (2.31), acţiunile sale având valoarea unei
faceri de sine. Astfel, trupul poate împiedica
progresul sufletului către intelecţie, umplându-l
cu plăceri, dorinţe şi suferinţe trupeşti, după cum
recunoaşte şi Platon11. Desigur, această condiţie
nu trebuie să se accentueze până la stadiul robiei
faţă de trup, însă ea este, fără îndoială, o stare mai
rea decât cea de care are parte sufletul cosmic. În
consecinţă, teodiceea plotiniană nu poate folosi
afirmaţia că poziţia cosmologică a sufletului
uman e una cu totul pozitivă, ci pare obligată să
argumenteze că responsabilitatea ocupării acestei
poziţii nu revine divinităţii, ci mai degrabă
sufletului însuşi. Din nefericire pentru Plotin însă,
el nu poate susţine nici această idee, pentru că
poziţia sufletului omenesc în ierarhia fiinţelor
este dictată şi de natura care i-a fost atribuită prin
creaţie, nu doar de propriile sale alegeri. Iată de ce
intenţia filosofului de a argumenta caracterul
benign al divinităţii se va lega de ideea unei
responsabilităţi divino-umane împărtăşite, în
cadrul căreia vina, în măsura în care există, revine
integral omului. Lucrurile nu ar fi prea complicate
pentru teodiceea plotiniană, dacă asumarea cărnii
s-ar reduce la o simplă decizie a sufletului sau la
o stare a conştiinţei de sine. Corporalitatea ni se
impune însă cu toată seriozitatea şi chiar dacă
conştiinţa nu e trupească în ea însăşi, ea rămâne
totuşi întrupată. Se ajunge astfel la situaţia
paradoxală în care, pentru a putea decide
împotriva cărnii, carnea trebuie să fie suficient de
sănătoasă. 

Explicaţiile lui Plotin, referitoare la destinul
sufletului omenesc, pornesc de la descrierea
condiţiei sale intelectuale iniţiale, o stare
desăvârşită care nu comportă nicio experienţă
negativă şi, deci, niciun fel de problemă cu
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implicaţii pentru domeniul teodiceii. Pornind de
la locul în care lucrurile sunt aşa cum ar trebui să
fie, filosoful înaintează apoi pas cu pas în direcţia
stării actuale a sufletului, cu scopul de a observa
mişcările care au avut loc şi, implicit, de a stabili
responsabilităţile aferente. Povestea sufletului
uman începe, aşadar, cu intelectul individual al
fiecăruia, intelect care participă la intelectul
universal şi care duce o viaţă exclusiv
intelectuală. Relaţia dintre intelectul universal şi
intelectele individuale se oglindeşte la nivelul
sufletului universal, în care se cuprind suflete
particulare. Relaţia dintre cele două niveluri este
suficient de strânsă pentru a se afirma că
intelectul este partea contemplativă a sufletului,
iar sufletul este partea generativă şi organizatoare
a intelectului în raport cu corporalitatea. Viaţa
fiecărui suflet, uman sau cosmic, se împarte,
aşadar, între două activităţi de bază: contemplarea
eidelor, prin care sufletele preiau modelul lumii,
şi contemplarea de sine a fiecăruia, ca instanţă
orientată spre corporalitate şi responsabilă de ea.
În virtutea acestei ultime activităţi, sufletul
cosmic operează cosmizarea lumii, iar sufletul
uman se îngrijeşte de corpul său, în contextul
lumii deja create de sufletul cosmic.

Calea în jos a sufletelor omeneşti nu
înseamnă, aşadar, o irecuperabilă desprindere de
condiţia lor intelectuală nepătimitoare, deşi
coborârea face parte din destinul lor ontologic.
Modul în care sufletele individuale se raportează
la corporalitate se înscrie în cadrele acţionale
generale ale sufletului însuşi. Intrate în cosmos,
ele administrează împreună cu sufletul întregului
(4.7), adică, în armonie cu el, corporalitatea care
le revine. În opinia lui Plotin, sufletul omului îşi
poate administra partea de corporalitate, fără a
deveni pătimitor, atât timp cât nu pierde
conştiinţa naturii sale intelectuale. Marea
transformare negativă a existenţei sufleteşti este
trecerea lui de la a fi în întreg către a fi în parte.
Colaborarea cu sufletul cosmic se întrerupe în
acest moment, din dorinţa obţinerii unei
autonomii oarecare. Acesta este primul pas al
sufletului în direcţia căderii sale. Individualizarea
nu este ea însăşi cădere, întrucât prin ea se

actualizează o potenţialitate naturală a sufletului
uman, dar reprezintă totuşi o condiţie care
predispune la cădere. 

Individualizarea nu implică o schimbare a
locaţiei sufletului, care, fiind o instanţă a
totalităţii, nu este localizabil, ci doar o
transformare a lui în virtutea transformării lumii
conştiinţei sale. Sufletele pierd acum conştiinţa
întregului şi a faptului că partea din corporalitate
care le revine este doar o parte a acestui întreg,
agăţându-se de ideea că partea care le revine este
cea mai importantă şi că întregul trebuie să i se
subordoneze. Egalitatea atitudinii faţă de lucruri
este sacrificată de dragul ierarhiei valorice
impuse de interesele trupeşti. Se trece de la
întâietatea întregului la întâietatea părţii. Prin
această transformare, sufletul omenesc ajunge să-
şi aparţină lui însuşi (4.10), despărţindu-se de
modul intelectual de a exista în lume. 

Note:
1. Pentru că majoritatea citatelor din Plotin folosite în

acest eseu aparţin tratatului 8 din enneada a IV-a, nu voi
descrie locaţia citatelor decât prin menţionarea capitolului
şi a rândurilor corespunzătoare. 

2. Vezi Hippolytus, The Refutation of all Heresies, VII, 29.
3. Platon, Phaidon 67d.
4. Platon, Gorgias, 493a.
5. Ibid., 493a.
6. Platon, Cratylos, 400b-c.
7. Ibid., 400c.
8. Ibid., 247d-e şi 248c.
9. Platon, Timaios, 33a-34b.
10. Platon, Timaios, 29e.
11. Platon, Phaidon 65a10 şi 66c2-3.
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Pe Noica îl interesa capacitatea de performanţă şi
de altitudine a culturii noastre. Într-un loc din caietele
sale, el nota, încă din anii 1970: „Cultura română nu
se face (şi nu se judecă critic) dinăuntrul ei, ci din
afara ei. Ea se face cu alte culturi; din alte culturi, iar
dacă se face cu întreaga cultură a lumii – cum a fost
cazul lui Eminescu –, atunci se poate obţine
miracolul”1. Observaţia exprimă sintetic realitatea că
în cultura noastră identitatea proprie a fost plămădită
din aluviuni diverse, din împrumuturi şi adaptări
filtrate prin propria sensibilitate. Dar şi că atingerea
nivelului de performanţă în cultură presupune un efort
personal şi o erudiţie activă de mare anvergură,
precum s-a întâmplat la Mihail Eminescu. În fond,
îndemnând la ieşirea din ţarcul parohial şi periferic
propriu în vederea unei ajustări la universal şi
propovăduind performanţa şi anvergura intelectuală,
Noica indica aici necesitatea unei reîntoarceri la
izvoarele şi la procedurile dintotdeauna ale culturii
noastre, dar cu un titanism fără precedent (decât prin
excepţie).

Filosoful nu uita însă să impună acestui exerciţiu
şi un standard de exigenţă valorică. „În orice caz, dacă
e îngăduit creatorului, ba chiar obligatoriu, să se
cufunde în geniul local, în particular în cel al limbii
(cum făcea Eminescu), nu e îngăduit criticului să
judece cultura română şi operele ei (vorbesc de critici,
nu de cronicari) decât după ce a întârziat în câteva
culturi mari şi [în] operele lor”2. Se recunoaşte aici o
idee călinesciană: aceea că nu te poţi pronunţa asupra
unor lucrări disparate dintr-o literatură, ci ai obligaţia
de a cunoaşte întregul. Dar gândul lui Călinescu, care
trimitea la obligaţia unei cunoaşteri totale, vaste,
vizând marile ansambluri naţionale, lua la Noica
înfăţişarea unei pledoarii pentru abordarea larg
comparatistă, în conexiune cu mai multe culturi (şi nu
doar cu una), a celei româneşti. Se făcea astfel saltul
nu numai de la literatură la întreg sistemul cultural al
naţiunii, ci şi de la un comparatism literar la unul de
tip spenglerian, civilizaţional dar în expresie culturală

(Samuel P. Huntington urma să valorifice pe aceleaşi
liniamente o idee similară în perpectivă politologică şi
geopolitică.)

Ideea înzestrării polimorfe atât de marcate la
oamenii de cultură români îl frământa pe Noica,
constituind o preocupare pe termen lung. În 7 iunie
1972, pe când se afla în vizită la fiul său, monahul
Rafail Noica, într-o mănăstire grecească din Marea
Britanie, Noica era de părere că „Un uomo universale
nu e posibil decât într-o mănăstire./ Ca Hippias, care-
şi face tot ce poartă, ştie totul – sau ca marii înzestraţi
ai Renaşterii. «Dezvoltarea multilaterală» ce chinuită
este faţă de multilateralitatea şi rodnicia de aici. (Nu
pictezi pentru că ai talent, ci pentru că crezi şi trezeşti
în tine virtuţi neştiute. Zideşti, cureţi haznale, citeşti şi
te rogi./ Rugăciunea inimii ca o Passacaglie...)”3.
Pentru filosof performanţa spirituală se putea lega
deci de o reprezentare monastică, de un model al
ascezei, umilinţei, rugăciunii şi talentului puse toate în
slujba neştiutului demn de a fi scos la suprafaţă. Se
recunoaşte aici o reminiscenţă a admiraţiei pentru
spiritul benedictin, dacă nu cumva şi pentru
performanţele cărturăreşti ale iezuiţilor (ale
Contrareformei). Era greu de imaginat, totuşi, că un
asemenea tip de devotament religios putea fi cerut
românilor. Lăsând deoparte excepţiile, o asemenea
pretenţie ar fi reprezentat absurdul şi ar fi fost
expresia unui nerealism profund.

Preocuparea lui Noica este nu pentru formele de
asceză culturală, ci pentru performanţa culturală a
românilor posibilă în condiţiile vieţii contemporane.
Ea ar fi salvarea lor nu doar din „neantul valah”
cioranian, ci şi din vicisitudinile unei raportări apatice
la istorie, din indiferenţa privirii celorlalţi. Crede că o
astfel de ieşire din anonimat este posibilă, chiar şi fără
un antrenament mediat de şcoli (specializate). Îi
descoperă şi precedentele individuale cele mai notorii.
„Performanţa. Eminescu. Performanţa Eliade. Şi nu
au avut nevoie de şcoli”4. Erau însă performanţe
individuale, personale... De aceea, el critică plasarea
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exigenţei referitoare la recorduri în domeniul
sportului de masă, cum încerca Ceauşescu să facă,
iniţiind competiţia Daciada. „Cu «Daciada» menţii
sănătatea unui popor. Dar ce au făcut Germanii cu
Prusiada lor?”5 Răspunsul este limpede: au făcut al
Doilea Război Mondial, cu întregul lui dezastru
global, răsfrânt până şi asupra germanilor înşişi. Drept
care Noica trage concluzia: „Doar performanţa
valorifică sănătatea trupului şi a minţii. Doar ea se
înscrie în lume, dar mai ales în viitorul propriei
comunităţi”6. Noica vorbeşte despre orice fel de
performanţă aici, de performanţă în general; dar
interesul lui particular se îndreaptă, cum s-a văzut
deja, către domeniul propriu de referinţă: cultura.
Pentru filosof, „... Cultura de performanţă nu
înseamnă numai creaţia literară sau de artă şi critica
ei. Înseamnă deopotrivă cercetare, atât umanistă, cât
şi ştiinţifică. În această din urmă privinţă, vinovat de
întârzierea noastră în a obţine «performanţe» este,
desigur, ... agentul de cultură, căci mijloacele de astăzi
îngăduie oricui să obţină pregătirea pentru cultura
mare oriunde în lume, şi în particular la noi în ţară”7.
„Agentul de cultură”? Probabil cel care mediază
producerea actului cultural: în Occident cu aşa ceva se
ocupă agenţii literari, impresarii, galeriştii (în materie
de plastică); în România ceauşistă de creatorii de
cultură se ocupau doar activiştii fideli politicii
partidului, cenzorii şi Securitatea. Critica este voalată,
dar privirea poate străbate dincolo de voal. 

Cum se vede, filosoful nici măcar nu îşi pune
problema că o cultură de performanţă se poate naşte şi
înafara expresiilor sale scrise, de pildă în pictură sau
în arhitectură, în muzică. Cu toate că el se ocupa, chiar
în acea perioadă, de creaţia lui Constantin Brâncuşi,
despre sculptură şi pictură credea următoarele: „Între
o statuie şi o icoană e deosebire de ordin, în sens
pascalian. O statuie ţine de lume, o icoană transcende
lumea [...]./ (Dar [este vorba despre – n. O.P.] icoane,
nu [despre] tablouri!)”8. În sensul aceleiaşi distincţii a
icoanei de tablou el revine cu o lămurire: „De ce a
triumfat icoana? Pentru că este un Unu – multiplu.
Dar icoana a devenit în Renaştere portret, apoi
fotografie...”9. Noica se dovedeşte a fi critic, aici, cu
devenirea artei în modernitate şi, de fapt, cu procesul
treptat de desacralizare pe care timpurile moderne l-au
adus. Un „Unu – multiplu”, după modelul Sfintei
Treimi, este, prin excelenţă, o imagine care transcende
ordinea realului ce se adresează simţurilor care percep
imediatul lumii. 

Refuzând să observe rolul castrator al cenzurii
ideologice comuniste şi limitările de libertate, ba chiar
şi antentatele la integritatea vieţii sociale, de care
răspundeau forţele de represiune ale regimului
(Miliţia şi Securitatea, la rigoare şi armata), Noica nu
o făcea, după toate aparenţele, din oportunism sau din
laşitate. El credea cu tărie în posibilitatea unui ins din
România acelor ani de a se pregăti intelectual la un
nivel de vârf pe cont propriu, independent de
îngustările la care obligau politicile partidului-stat şi
ale forţelor lui represive. Respectivul tânăr avea de
făcut un efort solitar, tenace, nedepinzând de nimeni
altcineva decât de sine însuşi, putând ignora cu totul
societatea şi imperativele sale. Se putea dispensa chiar
şi de profesori. „Nu de la profesori se învaţă, într-
adevăr! Profesorii sunt buni şi mă bucur, între altele,
că în România s-a refăcut aproape integral nivelul
vechilor profesori de liceu, care sunt mult mai
importanţi, în formarea unei bune educaţii, decât
profesorii universitari. Dar nu vă lăsaţi seduşi de
magia unui profesor bun”10. Prin urmare, efortul
paideic era unul deplin autonom, în care insul era
chemat să investească totul, transformând orice
circumstanţă în prilej de reflecţie, de învăţare, în
ocazie formativă. „Gândiţi-vă la voi şi învăţaţi din
albume de artă, din cărţi, din natură, din sălile de
concerte – totul e şcoală; de la natură şi până la
anticariat, totul e profesor. Fiţi elevi adevăraţi şi
inventaţi-vă, ca să zic aşa, voi înşivă, profesorii!”11.

Noica investea pe insul tânăr cu o forţă de caracter
şi cu o tenacitate în urmărirea idealului cultural al
vieţii sale – ideal pe care trebuia să îl aibă – care putea
şi trebuia să răzbată dincolo de aceste limitări, câtă
vreme procesul lui de instruire nu tulbura ordinea
politică a zilei. Or, pentru filosof, cultura de
performanţă nu avea de ce deranja politicile
regimului. De fapt, ale nici unui regim politic existent.
„Există azi în lume un lamento general: unii se vaită
că n-au destule, alţii că au prea multe, de la bunuri şi
până la informaţie. Toată lumea se vaită: vai, câte
cunoştinţe sunt! Ca şi cum nu trăim spre a cunoaşte, ci
pentru a merge, pur şi simplu, mai departe...”12 Se
recunoaşte aici exersarea unei critici care vizează
întreaga lume a timpului, nu doar pe cea particulară în
care trăieşte. Asemenea atitudine fusese afirmată şi în
trecut, în Scrisoarea către un prieten occidental unde,
dintr-o Românie aflată sub dictatură, el critica...
Occidentul democrat şi liber. Critica se îndrepta către
extremele atinse de atitudinea plângăcioasă,
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melodramatică, la adresa posibilităţilor de cunoaştere.
Acestea erau cele care erau, precare pentru unii,
supraabundente pentru alţii, numai adecvate şi
potrivite nu. Pentru Noica, atitudinea cea mai potrivită
era un soi de stoicism activ, de luare a taurului de
coarne, metodic, sistematic, prin strădanie constantă
era atitudinea potrivită.

Pe de altă parte, gânditorul sesiza, în acest
continuu lamento prezumat, şi un alt versant: „În
raporturile artiştilor cu societatea, cei mai mulţi se
plâng de neînţelegere, de lipsă de ajutor etc. Totul
este, însă, ca fiecare artist să se considere singur pe o
insulă pustie, să se ocupe exclusiv de arta lui, care,
fără îndoială, se petrece pentru oameni. Dar, pentru a
intra în dialog cu oamenii, pentru a fi ascultat de ei şi
pentru a-i ajuta, trebuie mai întâi să intri în dialog cu
zeii cunoaşterii şi ai culturii”13. Întâi, deci, înainte de
izolarea insulară, contactul cu „zeii cunoaşterii şi ai
culturii”; cu instanţele interioare ce fac posibilă
situarea în interiorul culturii, pe poziţiile dorinţei de
cunoaştere. „Insularismul” predicat aici evocă
astuparea urechilor lui Ulise cu ceară în preajma
sirenelor. Artistul să facă urechea surdă la zgomotul
van al lumii, urmărindu-şi propriul drum modelat de
continua meditaţie la sensul mai înalt al artei proprii.
Turn de fildeş? Abstragere cvasi-monastică de la
lume? Mai degrabă exersare a puterii de concentrare
asupra propriei opţiuni, punere în paranteze a
contingenţei, nimic altceva. 

Cum se poate vedea, privirea lui Noica aluneca
peste Cortina de Fier şi se aplica întregii
contemporaneităţi. Rostirea lui se adresa umanităţii
din actualitatea imediată, făcându-i aspre mustrări de
inadecvare şi de cădere în lamentaţie, în defetism. El
acuza o decădere, de fapt, a omului; nu, ca O.
Spengler, doar a Occidentului, ci a umanităţii
moderne în general, incapabile cum se dovedea să se
ridice la înălţimea propriei misiuni şi a propriilor
performanţe.

Acest lucru devine clar într-o terţă reluare a
motivului: „Universalul lamento. Peste tot în lume, şi
bineînţeles la noi, oamenii de astăzi se vaită: de ceea
ce au, de ceea ce nu au şi mai ales de ceea ce ar putea
să vină, de parcă ar fi femeia cu copilul în albia de pe
sobă, de unde ar putea să cadă. Dacă ar exista un [Jean
– n. O.P.] Calvin astăzi, i-ar duce în piaţă pe unii
dintre ei şi i-ar flagela”14. Trimiterea la basmul lui
Creangă şi la spaimele de acolo ca expresie a prostiei
nu reuşeşte să ascundă intransigenţa şi caracterul

drastic al viziunii lui Noica. El critică însă – aici, mai
evident – nu doar realităţi de acasă, ci de oriunde s-ar
manifesta ele; combate una dintre trăsăturile
contemporaneităţii (lipsa de eroism – înţeles ca
atitudine activă, cutezătoare, a omului contemplativ –
şi prin aceasta lipsa inteligenţei). Ba, mai mult, sever
cum este, ar pedepsi corporal, fără ezitare, asemenea
raportare la lume, oriunde ar întâlni-o.

În fond, Noica avea dreptate. Dacă accesul la
cunoaştere nu este interzis, dacă performanţa poate fi
atinsă şi lăsând deoparte tabuurile clipei istorice, de ce
nu s-ar concentra elitele cărturăreşti pe atingerea
acestor praguri înalte, neluând seama la împrejurările
sâcâitoare, dar trecătoare? În fascism, comunism, în
democraţie sau în totalitarism, accesul la marea
filosofie, la abisurile cunoaşterii rămân în principiu
neschimbate, dacă nu se impune de sus nicio cenzură.
Iar caracterele puternice nu au de ce se împiedica de
contingenţe care, în perspectiva timpului şi ale
axiologiei, rămân neglijabile... Numai că regimurile
totalitare, şi chiar unele dintre cele democratice, îşi
arogă dreptul de a interzice, de a cenzura... 

Note:
1. Constantin Noica, Jurnal de idei, Bucureşti, Ed.

Humanitas, ed. a II-a, 2008, pp. 288-289. Fragmentul 5.331.
2. Ibidem. 
3. Ibidem, p. 173. Fragmentul 4.66. 
4. Ibidem, p. 358. Fragmentul 6.291.
5. Ibidem. „Prusiada” la Noica este un decalc sarcastic

după Daciada ceauşistă; în fond, un mod de a critica
ceauşismul pe unul dintre tronsoanele sale, asemănându-l cu
hitlerismul. 

6. Ibidem.
7. Ibidem. 
8. Ibidem, p. 258. Fragmentul 5.177. 
9. Ibidem, p. 321. Fragmentul 6.85. 
10. Idem, „Gânduri colocviale”, ed. cit., p. 266.
11. Ibidem. Gândul lui C. Noica rezonează, aici, cu cel al

lui Mihail Sebastian care, în 1932, scria într-un articol: „Liceul
este şcoala unor tineri care trebuie să fie deprinşi a gândi şi a
cunoaşte potrivit temperamentului şi înclinărilor personale
fiecăruia. E o şcoală care se sprijină mai mult pe activitatea din
afara clasei, pe căutarea personală a elevului, pe curiozitatea
lui spontană”. El recomanda „... mai puţină birocraţie şcolară
şi mai multă activitate liberă” (Mihail Sebastian, „D. Gusti şi
reforma liceului”, în Opere, V. Publicistică (1933-1934), ed.
de Mihaela Constantinescu-Podocea, Academia Română &
Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2014, p. 61. Articol
publicat în Cuvîntul, IX, nr. 2801, 10 februarie 1933, p. 1).

12. Ibidem, p. 254. 
13. Ibidem, pp. 265-266. 
14. Idem, „Însemnări din «Element» – pagini de «jurnal

filosofic»”, în Istoricitate şi eternitate, ed. cit., p. 274. 
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Să fie oare vârsta avansată – aceea pe care o
denumim, cu un evident eufemism, vârsta a treia,
fără să avem, în fapt, prea multe categorii care să
marcheze trecerea de timp peste mişcarea posibilă
a schimbărilor fiziologice, morfologice, a
confruntărilor cu forţa timpului, a însăşi esenţei
modificării generale şi permanente a noastră în
timp. Am în vedere schimbarea progresivă,
neîntreruptă de acumulări ale informaţiei în
primul rând în memorie, a permanentei dezvoltări
în planul schemelor operaţionale de manifestare a
persoanei în lume. Nu este oare această vârstă,
totodată, una a degradării, a degenerării
capacităţii de a opera cu date, elemente de
informaţie şi scheme de organizare a relaţiilor
interpersonale, precum şi a persoanei cu sinele
cognitiv? Aproape orice se poate spune despre
această astfel pretinsă vârstă a treia. În ceea ce mă
priveşte, nu am socotit niciodată – din
adolescenţă şi până astăzi, deci până la o
importantă parcurgere a ofertelor vieţii – că tot
ceea ce tindem să credem sunt etape vitale,
existenţiale, relativ exact succesive, dacă nu şi
perfect definibile, în calitate de trepte ordonate,
de la un oarecare strălucitor început şi până la
situarea fiecărei persoane în faţa ineluctabilă a
eternităţii, este, în fapt, cu totul altceva. Ce
anume? Un caracter permanent, general, prezent,
sub o formă sau alta, în fiecare participare umană
la experienţa acesteia în lumea şi în destinul care
ne sunt îngăduite. Altfel spus, există fiinţe
omeneşti care se nasc bătrâne, cresc, evoluează
ori, mai exact, stagnează ca profil esenţial într-o
anume bătrâneţe, trecând în infinit, la orice vârstă
s-ar întâmpla aceasta, în posesia calităţii unei

neîndoielnice bătrâneţi. Aceasta decurge, aşa cum
alţii trăiesc născându-se tineri, tineri rămânând
mereu, dacă Dumnezeu îi binecuvântează astfel
spre a trece în lumea celor fericiţi cu profil
interior, precum şi cu o forţă de manifestare
perfect tinerească, la o vârstă oricât de înaintată.
Să existe oare o aşa-zisă „vârstă a cunoaşterii”
dincolo de propunerea mea ca tinereţea şi
bătrâneţea, plus indiferent de ce alte etape vitale
ce par a marca transpunerea în timp a fiecărui tip
sau tipar uman în care se înscrie faptul de a fi, de
a exista într-o manieră descriptibilă printr-o
caracterizare de vârstă? Ceea ce trebuie totuşi să
fie asemenea unui substrat al manifestării prin
timp nu doar al fiinţei omeneşti, ci şi al tuturor
existenţelor caracterizabile biologic, există, în
percepţia noastră cel puţin, fie ca animale bătrâne
sau arbori bătrâni. În Antichitatea democratică au
fost create forme de guvernare şi mai ales de
elaborare legislativă de tip senat, rezervate celor
mai înaintaţi în viaţă, vârstă şi experienţă, ori
trăirile lor, numărate în mulţimea anilor. Pe de altă
parte, Johann Wolfgang Goethe a afirmat că toţi
copiii sunt geniali, mulţi dintre tineri şi cu totul
foarte puţini dintre adulţi. S-a spus, pe cât se pare,
pentru prima oară fiind reţinută ideea în China
mileniului precreştin, că geniul este cel care îşi
păstrează, dincolo de vârstă, sufletul său de copil.
Se pare că într-o epocă nu foarte recentă, în
Anglia s-ar fi născut zicala: dacă tinereţea ar şti,
dacă bătrâneţea ar putea!

În cele din urmă ar trebui, probabil, spre a fi în
consonanţă cu multe dintre viziunile oamenilor
culţi, ori mai puţin culţi, ori cum vor fi ei, viziuni,
deci, despre vârste, să ne spunem că, odată cu
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trecerea timpului, persoana beneficiind oricum
mereu de noi experienţe va acumula mai multe
trăiri şi astfel va putea să se considere pe sine şi,
eventual, să fie considerată de cei aflaţi alături de
ea în comunicare drept manifestându-se la o reală
vârstă a cunoaşterii. Astfel, stocul mai amplu al
cunoştinţelor sale va face din fiinţa care
beneficiază de o mai largă trăire în timp, prin
parcurgerea mai multor procese istorice,
beneficiara unei mai mari înţelepciuni sau cel
puţin a unei mai vaste cunoaşteri.

Se poate conveni că este foarte posibil ca
multe dintre acele naivităţi proprii unei vârste
foarte tinere, dar aplicate înţelegerii unei treceri
către mai târziu, către sfârşit, să se şteargă odată
cu timpul, dar înseamnă aceasta că s-a câştigat în
cunoaştere foarte mult pe o astfel de cale? Până la
ce punct o memorie, poate chiar şi excelentă, nu
are cum ajunge să se satureze în timp? Se
deschide şi calea unei mai numeroase confuzii
într-un mai vast material memorat. Vechile
cunoştinţe, apoi, mai sunt ele utile în prelucrarea
materialelor prezentului cognitiv în noile
momente istorice? Problema însă nu este aceea
dacă există sau nu o perioadă a cunoaşterii în
viaţa umană, căci propriile experienţe,
consideraţiile istorice plus sentimentul trăit de
nenumărate generaţii de oameni sugerează relativ
puternic existenţa în majoritatea vieţilor, ce se
relevă privirii şi aprecierii semenilor, că o astfel
de perioadă în vieţile umane suficient de amplu
desfăşurată în ani există cu adevărat. Având însă
în vedere primejdiile, până şi numai acelea mai
sus menţionate, făcându-se simţite în vieţile
oamenilor care sunt expuse eforturilor
cunoaşterii, nu avea cum să nu apară întrebarea
oarecum inversă celei (sau celor) sesizate tot aici,
în orice aplicare a gândului nostru asupra ştiinţei
umane, în perioade mai mult sau mai puţin târzii
ale vieţilor ce ne sunt date.

Îmi este clar că în studiul trecerii noastre prin
lume acordăm o mare importanţă avidităţii
noastre de a obţine cunoştinţe, de a alimenta
memoria cu o insistenţă sigură, uneori benefică,
alteori însă poate chiar detrimentală şi nu ne
rămâne atunci decât să fie, de asemenea, luate în

calcul, trăirile abuzurilor şi orgoliilor noastre
crescând mai necontrolat decât am avea dreptul să
încercăm. Vorbim, gândim doar cu perceperea
programatică a sporirii volumului de elemente ale
contactului nostru cu ambianţa umană. Experienţa
celor care tratează astfel tema sporului de
cunoaştere nu ia în considerare un element
esenţial al comunicării umane. Omul comunică
semenilor nu doar ceea ce este interesat ca mod al
extinderii orizontului cunoştinţelor. Comunicarea
umană este sau nu este sinceră, se pliază în primul
rând pe adevăr sau pe succes şi, deci, pe avantaj?
Privind lucrurile astfel, cât se comunică, în
calitate de convingere şi, poate, adevăr şi cât în
scopuri interesate în intenţia captării şi dezvoltării
puterii proprii şi destructurării puterii unor
competitori? Ce ar putea să însemne o vârstă a
cunoaşterii dacă lucrurile sunt văzute conştient
sau, adesea, inconştient, în acest mod? Cine este
persoana vârstnică, dacă producătorii de date ale
existenţei şi personalităţile dezvoltând
cunoaşterea pot fi special interesaţi faţă de cel
implicat masiv în activitatea practică, cine va
reţine cât mai mult pentru sine şi pentru
dezvoltarea perspectivelor sale? Este evident că
acela căruia oricine i se poate confesa cu
minimum de risc este tocmai cel vârstnic. Acesta
ajunge confesorul preferat pentru că este, cu
înaltă probabilitate, confesorul de risc redus
privind utilizarea malefică a celor aflate. El
înţelege, în plus, mult mai bine care pot fi
pericolele, riscurile, indiscreţiile excesului de
răspândire a cunoştinţelor tuturor oamenilor care
creează istoria unei epoci; interesul personal la
aceşti oameni aşa-zişi de bine, prin forţa poziţiei
lor în lume, deci prin merit mai înalt al încrederii
ce li se poate acorda, nu trebuie neglijat. Cea mai
bună confesare nu poate fi decât aceea de minim
risc; primitorii unei astfel de cunoaşteri, liberă –
cât de cât – de primejdii, sunt una dintre
principalele valori ale unei societăţi. Valoarea
vârstei cunoaşterii o dă încrederea ce poate fi
acordată unei întregi vieţi.
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Istoria este făcută întotdeauna de învingători.
Restul, cei mulţi, sunt lăsaţi în uitare. Pe drept, sau
nu, constituie deja un alt subiect. Din când în când,
rolul cercetătorilor pasionaţi este acela de a scoate
din uitare autori a căror operă merită atenţia noastră.
Aşa s-a întâmplat de curând, prin strădania Frăguţei
Zaharia, avem acces la ceea ce s-a păstrat de la un
autor puţin cunoscut chiar şi în cercurile celor
pricepuţi la filosofie românească: Constantin Micu
Stavila (1914-2003).

Volumul publicat de Frăguţa Zaharia reprezintă
teza de doctorat în filosofie (susţinută în anul 2016 la
Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi), cu titlul
Fenomenologia vieţii personale în filosofia lui
Constantin Micu Stavila. De la bun început suntem
avertizaţi că această carte se doreşte o monografie
dedicată autorului amintit. După cunoştinţa mea –
chiar dacă s-au mai scris studii despre Stavila de către
Ionuţ Isac, Ioan Dănilă, Isabela Vasiliu-Scraba,
Gheorghe Florescu şi, mai nou, de Titus Lateş
(„Reflections on the Nobility of Spirit in Romanian
Philosophy”, în Dialogue and Universalism, 27
[2017], pp. 127-136) – prezenta monografie este
prima realizare de acest fel.

După Preambulul (p. 9-14) semnat de Carmen
Cozma, lucrarea pe care o avem în vedere este
deschisă de o Introducere (p. 15-29) în care sunt
anunţate intenţiile şi obiectivele acestei cercetări.
Volumul este structurat în două mari părţi: I.
Constantin Micu Stavila: Repere biobibliografice (p.
33-108) şi II. [Şi] Fenomenologia vieţii personale la
Constantin Micu Stavila (p. 111-390). Cele două părţi
inegale ca întindere sunt împărţite, la rândul lor, în
şase capitole şi mai multe subcapitole. La acestea se
adaugă Consideraţiile finale (p. 391-409),
Bibliografia (p. 411-425) şi Anexe (p. 429-435).

Pentru cei mulţi – care nu ştiu mai nimic despre
Constantin Micu Stavila – acesta s-a născut în

Moineşti (Bacău), la 18 august 1914, şi a murit la
Bucureşti în data de 19 ianuarie 2003. Viaţa sa se
desfăşoară sub două mari perioade: cea românească,
între 1914 şi 1969; şi cea franţuzească, între anii 1969
şi 2000, când decide să se întoarcă în ţară.

Cu privire la numele autorului nostru, interesantă
este n. 3 de la p. 283 dintr-un articol semnat de Ioan
Dănilă („Constantin Micu-Stavila sau voluptatea
recluziunii. O (re)amintire la centenar”, în Revista de
Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, 2014, nr. 3
(166): „Numele a fost completat cu «Stavila»,
evocând descendenţa maternă. Chiar lucrările aflate
în portofoliul familiei, tipărite cele mai multe în
perioada interbelică sub numele Constantin Micu, au,
pe pagina de gardă, adăugat de mână, cuvântul
STAVILA. Exemplarele legate poartă pe coperta I
imprimat numele complet: Constantin Micu-Stavila
(cu cratimă şi fără circumflexul rotund pe ultima lite-
ră)”.

Constantin Micu Stavila debutează ca poet. În
1935 publică un volum de versuri cu titlul Sosirea
Lavelor, iar în 1942 apare un alt volum de versuri,
numit Psyché. Ambele lucrări au fost bine primite în
cercurile literaţilor. Timp de trei decenii, între 1945 şi
1975 Constantin Micu Stavila nu a mai publicat
nimic. Reia şirul publicaţiilor abia în Franţa, cu
lucrarea „Trente ans après Yalta” (Paris, 1975). În
Occident, Constantin Micu Stavila s-a remarcat prin
organizarea şi coordonarea unor mese rotunde, la
care au luat parte Gabriel Marcel, Jean Brun, Jean
d’Ormesson, René Huyghe, Octavian Vuia şi alţii.
Interesant este faptul că şi Constantin Micu Stavila
confirmă o regulă nescrisă a celor care au primit
numele de filosofi: aproape toţi filosofii autohtoni au
avut ca îndeletnicire principală fie poezia, proza,
estetica, teologia ş.a.m.d.

În prima parte a cărţii sunt menţionate şi descrise
succint scrierile publicate de Constantin Micu-Stavila
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în perioada românească, de până în 1969 (o descriere
similară întâlnim şi la Ioan Dănilă, art. cit., p. 280-
284).

Nucleul dur al cărţii reprezintă şi partea cea mai
întinsă, partea a II-a (Fenomenologia vieţii personale
la Constantin Micu Stavila), unde sunt analizate în
detaliu elementele centrale ale scrierilor lui Stavila.
În primul rând, mi-au atras atenţia elementele cu o
tentă naţionalistă, menţionate în mai multe locuri din
monografie. Spre exemplu, suntem înştiinţaţi de
faptul că „poporul român, moştenitor al nobilelor
tradiţii geto-dacice şi păstrător al spiritualităţii
creştine este în posesia unei concepţii de viaţă de o
înaltă valoare morală” (p. 75). Nu doar aceia care se
ocupă de istoria autohtonă ar putea considera profund
discutabilă o astfel de afirmaţie. Cineva s-ar putea
întreba care sunt acele tradiţii nobile ale geto-dacilor?
Pe de altă parte, istorici ne-ar demonstra fără mari
eforturi că reprezentanţii poporul român nu a dat
dovadă întotdeauna de înalte valori morale. Dovada
supremă în acest sens ar fi întruchipată tocmai de acei
conaţionali care l-au condamnat la un moment dat pe
Stavila, pe nedrept. Mai mult decât atât, formulări
precum „sufletul românesc” (p. 131 et passim.),
scoase din registrul metaforic, ar putea primi critici
justificate din partea tuturor acelora care se ocupă de
astfel de probleme.

Este limpede că multe din temele abordate de
Constantin Micu Stavila par a pivota în jurul
„sentimentului naţional”, acesta susţinând, între
altele, că: „iubirea, cât şi moartea au caracter
personal şi pot fi desemnate ca « realizare » supremă,
fapt înţeles exclusiv de poporul român” (p. 132).

Pe de altă parte, în volumul pe care îl avem în
vedere, sunt menţionate criticile pe care le-a formulat
Constantin Micu Stavila cu privire la unele teme
kantiene şi heideggeriene. Dintr-un anumit punct de
vedere, autorul român are dreptate atunci când îi
reproşează lui Kant faptul că a fondat etica pe
conceptul datoriei şi nu pe cel al iubirii (p. 101) însă
critica pe care o face Constantin Micu Stavila
concepţiei heideggeriene cu privire la problematica
nimicului şi a temporalităţii prin apelul la autori
precum Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Mihai
Eminescu et alii poate fi considerată de unii hilară; în
tot cazul, astfel de trimiteri la autorii menţionaţi nu
contează în exegeza actuală dedicată acestor
problematici.

Mai mult decât atât, Frăguţa Zaharia încearcă să-

l racordeze pe Constantin Micu Stavila la
fenomenologia franceză, cu ai săi reprezentanţi:
Michel Henry, Jean–Luc Marion et alii. Nu ştiu însă
în ce măsură, la o analiză mai atentă, astfel de
apropieri se pot susţine. Este adevărat că toţi autorii
invocaţi discută despre fenomene, problema
nimicului, timp, iubire, viaţă etc. însă presupoziţiile
de la care pleacă aceşti autori puşi în relaţie sunt
radical diferite.

O precizare de ansamblu asupra cărţii pe care o
avem în vedere: uneori, nu mi-a fost foarte clar până
unde avem de-a face cu concepţia lui Constantin
Micu Stavila şi de unde începe analiza cercetătoarei;
o anumită fluiditate, fără obstacole critice,
caracterizează trecerea dinspre autor spre exeget. De
asemenea, în lucrarea pe care o avem în vedere, se
regăsesc câteva erori de tehnoredactare, unele
inconsecvenţe ce privesc numele unor autori din
vechime. Bibliografia conţine câteva lucrări care nu
se regăsesc în cuprinsul cărţii şi invers: unele lucrări
citate în carte nu se regăsesc şi la bibliografie (a se
vedea, spre exemplu, nota 25 de la p. 92; n. 29 de la
p. 94; n. 36 de la p. 98 et passim.). Unele ediţii mai
vechi, precum aceea a lui Simplicius (p. 177, n. 78),
sunt citate cu numeroase erori şi inexactităţi: anul
apariţiei nu are cum să fie 1852 (editorul avea doar 4
ani), ci 1882.

Dincolo de aceste lipsuri care pot fi remediate la
o ediţie ulterioară a cărţii, realizarea Frăguţei Zaharia
este meritorie prin simplul fapt că a fost publicată şi
constituie un reper pentru cei interesaţi de viaţa şi
scrierile lui Constantin Micu Stavila. Cu privire la
fenomenologia vieţii personale despre care se face
vorbire în această carte trebuie spus că „viaţa nu are
nevoie de o idee care să o justifice […]. Nu aşteaptă
sosirea « ideii » pentru a o afirma şi a-i oferi un sens”
(Ştefan Afloroaei, Fabula existenţială. Cu privire la
distanţa dintre a trăi şi a exista şi alte eseuri, Iaşi,
Polirom, 2018, p. 22), sau, că „omul trăieşte, însă nu
face din acest fapt subiectul unei deliberări proprii”
(ibidem, p. 199). Cu alte cuvinte, şi latinii spuneau
ceva similar la vremea lor: „primum vivere, deinde
philosophari”.

Frăguţa Zaharia, [Şi] Fenomenologia vieţii personale
în filosofia lui Constantin Micu Stavila, Preambul de
Carmen Cozma, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I. Cuza” din
Iaşi, 2019, 435 p. 
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În deceniul al treilea al secolului trecut s-a
afirmat în jurul Institutului pentru cercetări sociale
de la Frankfurt şi a revistei sale „Zeitschrift fur
Sozialforschung”, ceea ce avea să se numească mai
tîrziu „Şcoala de la Frankfurt”. Nucleul restrîns de
colaboratori era format din Max Horkheimer,
Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Henryk
Grossmann, Kurt Mandelbaum, Franz Neumann,
Friedrich Pollock, Bruno Bettelheim, Erich Fromm.
Acestora le erau apropiaţi ideologic, devenind
colaboratori ai revistei Institutului, intelectuali
precum Walter Benjamin, Raymond Aron, Otto
Fenichel, Bernard Groethuesen, Maurice
Halbwachs, Alexandre Koyré, Margaret Mead.
Născut odată cu secolul al XX-lea, la Frankfurt,
Erich Fromm a studiat la Heidelberg şi Munchen, la
22 de ani obţinînd titlul de doctor în filosofie, pîna
la emigrarea în S.U.A. fiind colaborator al
Institutului. A fost preocupat de definirea unei noi
„ştiinţe a omului” care să menţină personalitatea în
echilibru în haosul cultural, în violenţa, în
singurătatea agresivă a lumii contemporane. La
originea criticii sale aduse lumii actuale au stat
lucrările lui Marx şi ale lui Freud, istoricii filosofiei
apreciind că Fromm nu a fost nici marxist nici
freudian, recuperînd de la Marx şi Freud elementele
critice şi eliberatoare într-o perspectivă
existenţialistă, idealistă şi uşor mistică. Menţionez
acestea pentru că în prefaţa la volumul Erich
Fromm, Texte alese, aparut la Editura Politică, în
colecţia „Idei contemporane”, în 1983, se sugera că
psihanalistul de origine germană ar fi fost un
înaintaş al umanismului activ, specific... erei
socialiste; de aceea au fost alese fragmente din
volume cu titluri „adecvate”: Societate alienată şi
societate sănătoasă; Omul pentru el însuşi;
Speranţă şi revoluţie; Anatomia distructivităţii

umane; A avea sau a fi. După 1990 a început
traducerea în limba română a scrierilor lui Erich
Fromm: Frica de libertate (Editura Teora), A avea
sau a fi?; Budismul Zen şi psihanaliza; Anatomia
distructivităţii umane; Arta de a iubi; Fuga de
libertate; Omul pentru sine: o cercetare asupra
psihologiei moralei; Sufletul omului: între geniul
binelui şi al răului; Arta de a fi. De curînd acestora
li s-a adăugat un nou titlu: Limbajul uitat. O
introducere în înţelegerea viselor, basmelor şi
miturilor, traducere din engleză de Costel Popa,
Bucureşti, Editura Trei, colecţia „Psihologie,
psihoterapie”, 2019, 248 p.

Erich Fromm ne reaminteşte că începuturile
înţelepciunii filosofice se află în capacitatea noastră
de a ne mira, despre care vorbea Platon în dialogul
Theaitetos: „căci trăirea aceasta: mirarea, aparţine
în cel mai înalt grad căutătorului înţelepciunii; nu
există alt început al căutării înţelepciunii decît
acesta”, gînd reluat de Aristotel în Metafizica: „Căci
şi oamenii de azi şi cei din primele timpuri, cînd au
început să filosofeze, au fost mînaţi de mirare.” S-a
discutat mult despre sensul mirării şi despre
traducerea din greacă a cuvîntului mirare, despre
înţelegerea mirării ca dispoziţie, ca deschidere către
Fiinţă, despre filosofarea care este în destinul
omului, despre principiul filosofării care este
miracolul. Dar Erich Fromm observă că omul
modern a pierdut darul mirării şi bucuria de a fi în
faţa miracolului; de vreme ce omului i se pare totul
cunoscut, explicabil, întreaga existenţă putînd fi
stăpînită de o raţionalitate atotcuprinzătoare,
mirarea nu mai stimulează căutarea unor noi sensuri
şi explicaţii, motiv pentru care multă vreme visele
şi miturile au fost considerate simple fantasme,
nedemne de minţile atinse de „Iluminismul”
modern. Scrierile lui Freud şi ale lui Jung aveau să
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determine o schimbare radicală în atitudinea faţă de
vise şi mituri. 

De-a lungul secolelor şi culturilor concepţia
asupra naturii viselor a cunoscut înţelesuri şi
mutaţii semnificative. Pe urmele lui Freud, cel care
a reafirmat că visul reprezintă împlinirea pasiunilor
iraţionale, Erich Fromm defineşte visul ca fiind „o
expresie cu sens şi cu semnificaţie a oricărui tip de
activitate psihică ce are loc în starea de somn”. În
vis apar intuiţii profunde, judecăţi de valoare,
probleme intelectuale complicate, asociaţii
excentrice şi neobişnuite în viaţa cotidiană.
Interpretarea viselor este nu numai o importantă
carte a lui Freud ci şi prima teoretizare modernă
asupra viselor. În opinia lui Freud putem avea
pulsiuni, sentimente şi dorinţe care ne motivează
acţiunile, dar despre care nu avem cunoştinţă.
Pentru părintele psihanalizei visul era o expresie a
dorinţelor inconştiente, iraţionale. Ipoteza sa de
lucru se baza pe ideea că esenţa viselor consta în
satisfacerea halucinatorie a dorinţelor iraţionale.
Doi discipoli ai lui Freud, Jung şi Silberer, au
identificat un punct slab în teoria maestrului şi au
susţinut că visele reprezintă dorinţe din trecut, dar
arată şi dorinţele celui care visează; era vorba
despre o interpretare anagogică a viselor, pe un plan
superior, şi de o interpretare analitică, idee cu care
Freud nu a fost de acord. Jung a susţinut că „omul
nu primeşte niciodată sprijin din ceea ce gîndeşte
singur, ci din revelaţii ale unei înţelepciuni mai mari
decît a sa”. Erich Fromm reia interpretarea unui vis
relatat de Jung, un vis despre religie, despre
Biserică, în care spiritualul şi lumescul ajung la o
neaşteptată pacificare; pentru Fromm interpretarea
jungiană „rămîne la suprafaţă şi nu ai în considerare
forţele psihice fundamentale care au produs acest
vis”, întrucît visul nu i se pare un compromis între
religios şi lumesc, ci un rechizitoriu împotriva
religiei. Această controversă, dar şi multe altele,
arată dificultatea interpretării viselor, ca şi
dificultatea ajungerii la o apropiere a punctelor de
vedere aflate în dispută. 

Ca şi visul, mitul exprimă, într-un limbaj
simbolic o poveste, idei filosofice şi religioase,
experienţe ale sufletului. Mitul a fost văzut fie ca o
poveste naivă asupra lumii, fie ca o poveste
adevărată, dar în ultimele decenii s-a afirmat o nouă
abordare a mitului în care accentul cade pe sensul

religios şi filosofic, povestea fiind privită ca
expresie simbolică a acestui sens. Erich Fromm este
convins că Freud a adus o nouă interpretare a
mitului prin iniţierea unei înţelegeri a limbajului
simbolic. Un exemplu edificator i se pare lui
Fromm tălmăcirea pe care Freud o face
cunoscutului mit al lui Oedip, şi posibilitatea unei
noi interpretări unde accentul nu mai cade pe
dorinţele sexuale, ci pe relaţiile interpersonale, pe
atitudinea faţă de autoritate. În opinia lui Freud
complexul lui Oedip era cheia înţelegerii istoriei şi
a evoluţiei religiei şi moralităţii. Dar Erich Fromm
aduce în discuţie teza lui Bachofen, un autor mai
puţin cunoscut, care susţine că înaintea religiei
zeilor olimpieni a existat o religie în care zeiţele
erau zeităţile supreme, miturile greceşti devenind
astfel o reprezentare simbolică a luptei dintre
zeităţile materne şi zeităţile paterne. Erich Fromm
urmăreşte acest conflict în trilogia lui Sofocle şi
face interesante trimiteri la adversitatea lui Sofocle
faţă de sofiştii care proclamau despotismul exercitat
de o elită intelectuală, şi făceau din egoismul
exacerbat un principiu moral, figura lui Creon din
tragediile autorului antic fiind întruchipare a
modelului sofist. Erich Fromm urmăreşte elemente
ale conflictului între principiile patriarhale şi cele
matriarhale în Enuma Eniş, mitul babilonian al
creaţiei, povestea revoltei victorioase a zeilor
masculini împotriva lui Tiamat, dar şi în povestea
Scufiţa Roşie, variaţie la tema conflictului
masculin-feminin, aici sfîrşit cu triumful unor femei
care urăsc bărbaţii.

Erich Fromm a ilustrat prin traseul său
intelectual evoluţia unei întregi generaţii încercate
de freudism, de marxism, de avansul tehnologic, de
noul umanism. A căutat să depăşească teoria
freudiană strict individuală a pulsiunilor, să
regăsească locul individului în societate, să
contribuie la renaşterea umanismului şi a speranţei
într-o lume dominată de avîntul tehnologic, pledînd
pentru o gîndire tradiţională şi un sistem care
asigură libertatea individuală. 
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O nouă poartă spre a medita împreună cu Papa
Benedict al XVI-lea este deschisă publicului românesc
prin traducerea lui Dan Siserman a Teologiei istoriei la
Sfântul Bonaventura1. Aici, tânărul Joseph Ratzinger, în
debutul carierei academice, reconstruiește gândirea lui
Bonaventura bazându-se pe Collationes in Hexaemeron,
prelegerile ținute de generalul franciscan la Paris în
1273. Studiul lor cere o raportare critică atentă, întrucât
viziunea lui Bonaventura nu ni s-a transmis direct prin
textul original, ci prin informațiile notate de auditoriul
său sub forma unei reportatio. Refacerea unui întreg din
părțile sale acompaniază confruntarea cu întrebări-
cheie, dintre care: cum este istoria acestei lumi împărțită
de Bonaventura? cum înțelege el Scriptura, profetismul,
ordinul franciscan și timpul din care face parte, privind
cu înțelegere prezentul și cu speranță viitorul? ce
semnifică pentru el figura Sfântului Francisc? cum
resimte el proximitatea timpului sfârșitului? ce aspecte
îl apropie pe Bonaventura de contemporanul său, Toma
din Aquino? care sunt nuanțele antiaristotelismului
bonaventurian? Treptat, parcurgând studiul lui
Ratzinger, devenim conștienți de numeroasele raporturi
dintre viziunea lui Bonaventura și moștenirea patristică
și medievală referitoare la o teologie și filosofie a
istoriei, de la Augustin la Rupert de Deutz, Honorius de
Autun, Anselm de Havelberg și Gioacchino da Fiore.

Formată în urma confruntării cu realitatea secolului
al XIII-lea, conștiința istorică a lui Bonaventura îl
determină să regândească periodizările precedente,
proces care implică extinderea aparatului conceptual al
discursului despre istorie. El construiește o nouă schemă
istorică în care mântuirea, ca scop al ei, va fi atinsă
intraistoric după o succesiune de șapte etape. Fiecare din
ele este marcată de evenimente și personalități reflectate
sub altă formă în perioada imediat următoare, astfel
încât între figurile istorice și profetice ale trecutului și
cele ale prezentului se poate trasa o linie continuă, iar
desfășurarea timpului este o progresivă și neîntreruptă
dezvăluire (revelatio) a semnificațiilor date deja în
textul biblic. Dând ascultare chemării sale, cel care
ajunge să dețină o înțelegere spirituală a trecutului își va

forma o conștiință a prezentului și va sta în posesia
cunoașterii viitorului. Odată dobândită conștiința
prezentului, se face simțită proximitatea sfârșitului. Ea
produce cadrul în care Bonaventura își înțelege propriul
ordin și destinul acestuia, prin Francisc fiind întemeiat
acel ordin care, în forma sa nedesăvârșită din vârsta a
șasea (cea a prezentului), anunță ulterioara împlinire a
planului mântuirii în vârsta a șaptea. Urmărind, printre
altele, să dezvolte aceste aspecte ale gândirii lui
Bonaventura, Ratzinger îl apropie sau îl distanțează
frecvent mai ales de Augustin și Gioacchino. Ideea cărții
este astfel foarte clară: pentru că Augustin a văzut
sfârșitul istoriei într-un mod extraistoric, el a fost
abandonat de Gioacchino da Fiore care a dat o formulă
radical intraistorică a mânturii, iar Bonaventura a
relansat acest ultim proiect într-o formă acceptabilă
instituțional, salvându-și ordinul.

Cititorul se va întâlni astfel cu însăși teza de abilitare
a lui Joseph Ratzinger, inițial respinsă din motive
părtinitoare. Tânărul Ratzinger s-a luptat cu dificultățile
mediului academic și propriul zbucium până la
acceptarea lucrării în 1957, moment despre care va scrie
– în memoriile sale, citate în nota introductivă – „abia
puteam să mai simt bucurie, atât de greu atârna asupra
mea coșmarul celor întâmplate anterior”. Drumul
academic al lui Ratzinger s-ar fi putut încheia atunci, cu
respingerea tezei și retragerea lui din universitate, iar
destinul lui putea fi diferit. Dar el a putut să continue să
răspundă chemării sale și, pe lângă contribuția la
exegeza bonaventuriană, cazul acestui studiu rămâne –
potrivit traducătorului – „un caz uimitor și exemplar
despre cum viața unui tânăr cercetător poate atârna de
capriciile unui profesor” (p. 13).

Notă:
1. Ratzinger, Joseph (Benedict al XVI-lea), Teologia

istoriei la sfântul Bonaventura, trad. din limba germană de
Dan Siserman, Ed. Sapientia, Iași, 2019.
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„Prin harul cuvântului, imposibilul devine cu putinţă
în faţa Domnului. […] Şi dacă cele scrise în Cărţile
Sfinte sunt demne de crezare, tot atât de demnă de
crezare e şi povestirea noastră, pentru că a coborât la noi
din străbuni, transmisă din gură în gură, şi este
adevărată. Şi noi o vom scrie în carte aşa cum am
auzit-o...”.

„Orice, – lumina, timpul şi el însuşi – erau înţepeniţi
ca două coloane de piatră care nu mişcau deloc, pe când
inima lui bătea încă. Dar şi viaţa era suferinţă”. „Numai
pe el nu-l poate schimba timpul: a rămas neschimbat, la
fel ca în ziua din ultima mesă. Nici un fir alb nu i-a căzut
pe umeri, nici o încreţitură nouă nu s-a zărit în obrazul
lui”.

Această plachetă apărută la Editura Privirea,
a Asociaţiei Liga Albanezilor din România, cu
sprijinul guvernului României, este interesantă
pentru mine din mai multe puncte de vedere.
Odată că autorul, Mitrush Kuteli (pseudonimul
literar al lui Dhimitër Pasko/ Dimitrie Pascu,
născut la Pogradec, pe malul lacului Ohrid, la 13
septembrie 1907) este un nume de seamă a
diasporei albaneze din România. Înainte de a
veni la noi a fost la o şcoală în limba română,
colegiul comercial de la Salonic, apoi
stabilindu-se în Bucureşti, unde a absolvit
Facultatea de Ştiinţe Economice, în 1934. 

În al doilea rând pentru că l-a apreciat în mod
deosebit pe Eminescu, sub influenţa căruia a
fost, aidoma altor nume importante ale exilului
albanez de la noi (Lasgush Poradeci, Asdreni
ş.a.). Kuteli, unul dintre iniţiatori, ajuns
preşedintele Asociaţiei Studenţilor Albanezi din
România, care edita ziarul „Ecoul”, a publicat
aici traduceri din poezia lui Eminescu, dar şi alte

scrieri. Era cunoscător/admirator al limbii
române. A scris şi în limba noastră, a cules
folclor românesc, poate tot sub influenţa lui
Eminescu.

Apoi, nu în ultimul rînd, proza asta a fost
scrisă în 1947, publicată în ţara sa abia în 1993!,
şi, în versiunea română în 2007. Asta deşi critica
de specialitate din Albania o consideră
importantă din multe perspective („atât în raport
cu literatura tradiţională albaneză cât şi cu
întreaga operă a lui Mitrush Kuteli” – L. Topciu)
pentru literatura acestei ţări, iar pe autor drept
unul dintre cei mai importanţi prozatori
albanezi, un întemeietor de direcţie/de şcoală în
genul povestirii/ prozei scurte, unul dintre cei
care (împreună cu Ernest Koliqi şi Migjeni/
Millosh Gjergj Nikolla) au adus modernismul în
proza albaneză, fapt care, până atunci, de prin
anii 30, se întrevedea numai în poezie. Acolo,
promotorii modernismului au fost Migjeni şi
Lasgush Poradeci.

Personajul principal e un preot ortodox, Tat
Tanuş, care slujea, cîndva, în illo tempore,
într-un cătun din Iliria, în parohia Apollonia,
unde se varsă în mare fluviul Aousa”, dintr-un
cătun tot „de poveste”, Bubutima, „nume luat
din vuietul mării” Adriatice, din apropiere. Azi
nu mai există, „a fost nimicit de cutremure şi
războaie, iar acum locul e acoperit de o pădure
deasă”. Ultimii care ar fi putut să arate locul
unde fusese erau Tanuş (cum îi spuneau oamenii
locului prescurtînd numele de Tata sau Urata,
folosit şi azi în regiune), părintele Nicanor, un
cioban şi alţi unsprezece preoţi din ţinut. Dar

160160 CONVORBIRI  LITERARE

DESPRE DRAGOSTE, CREDINŢĂ,DESPRE DRAGOSTE, CREDINŢĂ,
PIERZANIE ŞI MÎNTUIRE PE MALULPIERZANIE ŞI MÎNTUIRE PE MALUL

DE DINCOLO DE MOARTE DE DINCOLO DE MOARTE 
ŞI DE TIMP AL LACULUI ALBASTRUŞI DE TIMP AL LACULUI ALBASTRU

Marius CHELARU

C A R T E A  S T R Ã I N Ã



161161CONVORBIRI  LITERARE

nici ei nu mai sunt printre noi. Adesea limbajul
folosit de Kuteli este arhaic, parcă după
tipologia cărţilor vechi, chiar celor sfinte, poate
din dorinţa autorului de a conferi „culoarea”
mitului, dar şi a duce cititorul în lumea credinţei.
Şi cătunul e de poveste: „înverzit în toate
anotimpurile”, „dealurile sunt acoperite de
măslini şi portocali, iar fulgii de nea se văd rar
pe aici, o dată la şapte ani”. Însă „chiar şi atunci
când ninge, neaua se topeşte în aer, înainte de a
ajunge pe pământ”. Iar „chiparoşii verzi de pe
culmile dealurilor ne arată locurile unde, în
vechime, se ridicau templele numeroaselor
zeităţi, pe care credincioşii le-au închinat, mai
târziu, unei singure dumnezeiri, închipuită ca
Sfânta Treime. Printre chiparoşi sunt
mormintele celor adormiţi întru Domnul”.

Tanuş, cum se întâmplă ades cu slujitorii
bisericii de pe acele meleaguri”, nu era învăţat,
însă avea „credinţă nestrămutată în cele scrise şi
citite în sfintele cărţi”, de aici „marea lui
putere”. Ştiind din scrierile sfinte şi ale sfinţilor
părinţi că Domnul, apostolii, îngerii, cu toţii
„cântăresc orice faptă, orice cuvânt şi orice gând
al oamenilor”, se ferea „de ispitele păcatului”,
rugându-se să nu greşească, dar şi pentru
iertarea greşelilor făcut, cu voie au fără voie. A
doua sa bucurie, după Dumnezeu, era soţia sa,
Kalija (a cărei frumuseţe fără de seamăn e
descrisă pe pagini întregi, ca şi felul în care era
dragostea lor, în credinţă dar şi din suflet, uneori
cu versete din Cîntarea cîntărilor), de dragul
căreia ajunsese preot, în loc să o ia pe calea
„schiturilor sau a peşterilor”, ca pustnic,
„rugându-se pentru iertarea grelelor păcate ale
întregii lumi”. Şi, din această a doua bucurie a
sa, adusă „din mările răsăritului”, evreică din
Galileea Iudeii fiind (pe numele dinainte de
botezul creştin Noemi), fiindcă „sufletul şi
trupul lui” o jinduiau, aveau nevoie de ea „mai
mult decât de orice altceva”, pleacă „povestea”
chinurilor lui Tanuş. Kalija, care nu reuşise să
aibă copii, era bolnavă, şi aşa se face că avea, „în
acelaşi timp, şi frumuseţea mortului şi pe aceea
a viului”. Tocmai această dragoste a lui Tan

pentru ea era un păcat, iar Tan se temea pentru
fericirea sa. De aceea se ruga Domnului „să-i
treacă cu vederea acest păcat”, zi şi noapte în
faţa sfintelor icoane”, dar şi pentru sănătatea ei.
Într-o noapte o visă moartă, iar la moartea ei
însuşi Hristos, din altar, cânta pentru sufletul ei,
oficiind slujba. Iar el „simţea amărăciune şi
bucurie în acelaşi timp: amărăciune fiindcă-i
murise soţia, bucurie pentru că însuşi Hristos şi
oficia slujba”. Dar, gîndindu-se că o va coborî în
întunericul mormîntului, amintindu-şi de toată
dulceaţa vieţii pământeşti gustată lângă soţia
sa”, durerea îi inundă inima, iar vocea din altar
se stinse, şi trupul ei, pe care îl ţinea în braţe, nu
mai era decît un schelet. „Ochii ei frumoşi erau
acum două văgăuni întunecate, gura, şi ea, o
văgăună, iar sânii tari se prefăcuseră în coaste
galbene. Mirosea a pământ şi a moarte, aşa cum
miros vechile morminte când se deschid”. Iar
cînd Tan ceru socoteală Domnului, candelele s-
au stins, s-a făcut întuneric beznă, pămîntul s-a
deschis şi l-a înghiţit. „I se părea că […] era un
înger negru azvârlit din cer în iad. Aceasta era
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durerea. Sabia de foc a arhanghelilor îl urmărea.
Mirosul mormântului îl sufoca. «Am greşit –
spunea el – am greşit în faţa lui Dumnezeu.»
Groaza îi strângea inima”. 

Nu mult după asta Kalija se stinse şi, aşa cum
îi ceruse ea, Tan îi săpă mormîntul şi o puse în
el, gîndindu-se că ar fi vrut să fie şi el acolo. Nu
ascultă de vocea Domnului (primul păcat),
vorbea cu ea ca şi cum ar fi vie, şi în haine
preoţeşti, în biserică (al doilea păcat), se gîndi să
îi deschidă mormîntul (al treilea păcat!, deşi a
fost doar cu gîndul). Îşi umplu camera cu icoane
cu chipul ei pictate de el, şi sculpturi cu ea. Tan
se îndepărtă în trei ani aproape cu totul de
Domnul, „schimbîndu-l pe un pumn de oase şi
pe nişte figurine de lemn”. O dorea însă şi
trupeşte, iar gîndul îi fugi spre alte femei, se uita
la enoriaşe cu poftă, sculpturile şi icoanele se
acoperiră cu praf, „începu să privească cu alţi
ochi lumea, cărţile religioase vechi şi noi”,
descoperi „lucruri pe care nu le ştia sau nu le
înţelegea înainte”. Iar în fiecare moment curvea
în inima lui cu […] alte femei pe care le vedea”
până ce veni una căreia îi arătă icoanele şi
sculpturile şi apoi… păcătui de-adevăratele cu
ea. „Şi lumea se prăbuşi cu zgomot mare. Şi se
prăbuşiră toate templele. Şi căzură toate
crucile”. Satana, întrupat în acea femeie, care
luase icoanele şi sculpturile, lăsîndu-i în loc
treizeci de arginţi, preţul pierzaniei, îl făcu pe să
gîndească să se spînzure, ca Iuda. După ce
încercă, fără folos, să se reapropie pe Domnul,
mîniindu-se însă că lucrurile nu mergeau cum
dorea, fu pedepsit de El: „Să nu mori
niciodată!”. Secolele trecură, lumea se schimbă,
dispărură sate, generaţii. Numai el, neschimbat,
rătăci în straie de călugăr, dar timpul nu îl putea
muşca, războaiele nu îl omorau, apa nu îl îneca,
focul nu-l ardea, „nici cutremurul, nici cuţitul,
nici fiarele sălbatice, nici bolile nu-i luau viaţa”.
Purta povara păcatului, iar aceasta creştea
continuu, căci şi dorinţele trupului creşteau.
„Eterna feminitate îl legase cu lanţuri puternice
de pământ”, sălăşlui multă vreme în peşterile de
pe malul Lacului Ohrid, fără să mai citească,

pentru că ştia cărţile sfinte pe dinafară, fără să
mai picteze, căci se temea de vopsele,
străduindu-se doar să-şi „lumineze sufletul”
pentru trecerea pe lumea cealaltă, rugându-se
Domnului „fără cuvinte, numai cu inima”,
regăsindu-şi liniştea pas cu pas. În cele din urmă
Domnul îi spuse că avea zilele numărate, şi,
după întîlnirea cu episcopul Nicanor (care îi
spune o pildă despre un alt păcătos), căruia i se
mărturiseşte, ieşind să vadă lacul, „văzu o
femeie îmbrăcată în alb, care călca pe ape”. Era
Kalija.

Apoi, după ce merse cu Nicanor, unsprezece
preoţi şi un cioban care-şi păştea turma să
dezgroape biserica din ce fusese secole în urmă
Bubutima, Domnul îl iertă, un porumbel alb
plecă spre cer, iar „cel care fusese Tat Tanuş […]
se topi încet, sub privirile tuturor, nu rămase din
el decât un pumn de ţărână pe pragul uşii sfinte”
a bisericii în care slujise sute de ani înainte. 

Pentru noi, românii, poate e mai dificil de
înţeles impactul pe care l-au avut prozele lui
Kuteli în Albania, cum la fel, poate fi dificil,
nefiind traduşi scriitorii din vremea sa în limba
română, pentru a putea face diferenţa, să vedem
de ce criticii consideră că a dus, prin scrierile
sale, proza albaneză la alt nivel. Dragostea
pentru folclorul albanez, în special cel din sud,
se vede în povestirile sale (şi în poezie, în care a
fost mai puţin strălucitor decît în proză), la fel
tematica naţională/ din mediul rural, cu
mentalitatea, legendele, cutumele, felul de a fi al
ţăranului albanez, limbajul care păstrează
coloratura locală, felul în care surprinde Albania
străveche şi pe cea a timpului său i-au conferit
un loc de prim rang în galeria scriitorilor
albanezi. Prin scriitură, prin vocabular şi felul în
care foloseşte limbajul, spun specialiştii ţării
sale, limba albaneză a căpătat valenţe care, pînă
la el, nu s-au regăsit la alţi autori.

Interesant este şi modul în care este „văzut”
timpul în această proză (a cărei altă trăsătură e
folosirea de elemente de narativitate, de
vocabular/ sintaxă şi de stil/ de scriere
asemănătoare povestirilor/ basmelor populare,



inclusiv care ţin de oralitate – „... această
poveste e adevărată, moştenită din străbuni, din
gură în gură”, „noi o vom scrie […] aşa cum am
auzit-o”), mai curând ţinînd nu de curgerea sa
firească, ci de una subiectivă, din sufletul şi
viaţa lui Tanuş, cel condamnat, pentru gravele
lui păcate, să nu mai moară: „Numai pe el nu-l
poate schimba timpul: a rămas neschimbat, la fel
ca şi în ziua din ultima mesă. Nici un fir alb nu
i-a căzut pe umeri, nici o încreţitură nouă nu s-a
zărit în obrazul lui”. Povara sa e dincolo de timp
şi, este chiar timpul în sine. Amîndoi, şi el şi
timpul (iar curgerea acestuia este subliniată de
autor, sugestiv, astfel: „zilele s-au făcut
săptămâni, săptămânile s-au făcut luni, lunile
ani”, „anii s-au restrâns în veacuri” ş.a.), sunt,
într-un fel, „martorii” schimbării continue a
lumii, năruirii unor castele/ sate, pieirii
generaţiilor şi naşterii altora, căci „au crescut
păduri acolo unde erau cătune şi cătune acolo
unde erau păduri”. Faţa pămîntului se schimba,
generaţiile se succed, numai Tanuş era fără de
moarte. Antinomia e alt procedeu prin
intermediul căruia Kuteli subliniază povara lui
Tanuş, dincolo de curgerea timpului – toate se
năruiesc, oamenii au trăit, au murit ş.a., Tanuş e
neschimbat. Pe un alt palier, felul în care scrie
Kuteli despre dragoste, contopind senzualitate şi
erotismul cu evanescenţa omului, a
sentimentelor sale, e aparte, iubirea (cu
echilibrul ei atât de fragil) – carnală şi spirituală
în acelaşi timp – trecînd de la trupesc, prin păcat
şi credinţă, dincolo de deosebiri şi geografie/
mentalitate (Noemi din Galileea, Tanuş – ilir),
prin cădere şi înălţare, în poveste, în legendă.
Sigur sunt şi alte elemente remarcate de critica
albaneză, de pildă cele suprarealiste ş.a..

Dar, dincolo de faptul că această povestire
ajunge la cititorul român mult după anul în care
a fost scrisă, poate arăta că avem de face cu
opera unui scriitor important. Ca şi atâţia alţi
intelectuali albanezi, între care şi prietenul său,
Poradeci, după instaurarea regimului comunist a
fost condamnat la cincisprezece ani de
închisoare, muncă forţată. A încercat să se

sinucidă. Nu i s-a permis să revină în prim
planul literaturii albaneze, şi, după eliberare, a
lucrat ca traducător, obligat să traducă din
literatura ţărilor socialiste, mai ales cea rusă/
sovietică (Gorki, Aleksei Tolstoi ş.a.), dar şi
autori, pe care îi preţuia, ca Gogol, Turgheniev
sau Sadoveanu, şi, sigur, Eminescu. A tradus şi
din literaturile franceză, spaniolă ş.a., a scris şi
publicat cărţi pentru copii, domeniu considerat
mai puţin periculos pentru scriitorii din ţărilor
„lagărului socialist” 

A murit la 4 mai 1967, fără a fi aşezat decît
peste ani la locul cuvenit în istoria literaturii
albaneze, printre cei mai mari prozatori. Soarta
acestei povestiri, felul în care a fost publicată şi
în Albania şi în România, este ilustrativă. Dar,
acum, cititorul român are posibilitatea să
citească unul dintre autorii de renume ai
Albaniei, care ne-a preţuit limba, ţara şi pe marii
noştri scriitori, cu precădere pe Eminescu, faţă
de care a avut o atracţie specială.

Mitrush Kuteli, Povestiri de la Lacul Albastru,
traducere de Renata şi Luan Topciu, postfaţă: Luan
Topciu, Editura Privirea, Bucureşti, 2007, 56 p.
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Se spune că o traducere este reuşită atunci când
uiţi, ca cititor, că e vorba despre o traducere. Dar e o
reuşită cu dublu tăiş, pentru că, dacă ai sentimental că
citeşti o operă originală, fără să percepi nici cel mai
mic ecart, nicio notă falsă, fie ea culturală,
lingvistică, sau istorică, atunci traducătorul devine
perfect transparent, invizibil. În cea mai mare parte a
timpului, cititorul nu ştie nimic despre el şi nici nu
vrea să ştie ceva. Trece prin ţesătura cuvintelor,
bucuros să comunieze cu un text care i-a fost livrat
fără defecte. Sau nu. Împărtăşim punctele de vedere
ale „cotiturii etice” în materie de traductologie,
îndeosebi perspectiva lui Anthony Pym (1997)
asupra responsabilităţii traducătorului, căci acesta nu
beneficiază de un soi de „imunitate diplomatică” şi
trebuie să aibă, în ochii cititorilor, un anume statul
moral, să poată da seamă de alegerile şi slăbiciunile
sale, dacă e cazul.

Toate acestea ţin de habitus-ul traducătorului, de
această manieră de a fi dobândită, de acest savoir-
faire durabil şi transpozabil care determină faptul că
traduce într-un fel mai curând decât în
altul. Traducătorul este cel care, ca cititor mai întâi,
se lasă antrenat în recunoaşterea figurilor
imaginarului pe care i le propune un autor, în
înlănţuirea şi interpretarea lor potrivit propriilor sale
competenţe culturale, afinităţi şi capacităţi
fabulatorii. Traducătorul este cel care filtrează logica
obiectivă a datelor originale şi, prin habitus-ul său, se
întrupează expresia personală a tălmăcirii sale.

Întâlnirea a două spaţii culturale diferite, deşi
înrudite, trimite la semiotica transculturală şi
valorifică noţiunea de între. Daniel Sibony (1991)
defineşte acest între ca pe „o formă de ruptură-
legătură între doi termeni, cu precizarea că spaţiul
rupturii şi cel al legăturii sunt mai vaste decât s-ar
putea crede”. Altfel spus, în spaţiul lui între, ruptura
intervine acolo unde se deschide spaţiul unei noi
legături, cel al relipirii şi al integrării. Orice scriitură

frecventează spaţiul simbolic şi poetic dintre două
limbi, acolo unde limba de origine, sugrumată şi dată
deoparte se potenţializează, pătrunde în câmpul
inconştientului, în vreme ce se actualizează codul
lingvistic al noii limbi de expresie, dând naştere unui
limbaj şi unui stil de autor/traducător. 

Contextul actual presupune o nouă privire şi o
altă poziţionare, flexibile şi mobile, căci eul este
devenit polifonic, limba este adesea o interlimbă, iar
universul cunoaşterii se declină acum pluri- şi trans-
disciplinar, deschiderea către imaginarul celuilalt
nemaifiind o excepţie exotică, ci un dat obligatoriu.
În acest spaţiu modulabil şi hipersensibil, unde totul
se defineşte şi evoluează în raport cu celălalt, limba
română dezvoltă la rândul ei o poetică specifică prin
traduceri, deschizând uneori porţi nebănuite graţie
virtuozităţii traducătorului. Acesta inventează practic
un idiom de trecere de la o limbă la alta, tot aşa cum
fiecare creator inventează un nou idiom în propria sa
limbă. În acest sens, orice traducere este o adevărată
operaţie de metisaj cultural. Şi vorbim de toate
tipurile de traducere cunoscute, de la activitatea
profesionistului (care, uneori, este şi el scriitor),
trecând prin autotraducere şi până la această formă
foarte specială, chinuitoare pentru unii (vezi Cioran),
care constă în a mula şi mutila imaginarul unei limbi
în căutarea expresiei potrivite într-o alta. În trecerea
de la o limbă maternă „minoră” la o limbă „majoră”,
mulţi traducători s-au rătăcit, căci trebuie, uneori, nu
doar să schimbe registrul stilistic, ci şi nivelul ideatic
sau sintactic, unele idiomuri acceptând mai greu, în
mod direct, o anumită disciplină şi rigoare a gândirii
şi formei.

Traducătorul care lucrează în şi asupra unei alte
limbi decât cea maternă cunoaşte o experienţă de
interioritate-exterioritate unică, pe care scriitorul
nativ o ignoră, din raţiuni evidente. Străinul este
„condamnat” să gândească limba, limbile de fapt,
căci orice problemă lingvistică suscitată de contactul
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intim cu un alt univers îl trimite în buclă spre propria
sa limbă, asupra căreia dobândeşte o viziune de
ansamblu. Considerăm că supraconştiinţa lingvistică
evocată de unii cercetători (Lise Gauvin, între alţii,
1999) nu priveşte doar noul spaţiu de exprimare, ci şi
pe cel vechi, ale cărui slăbiciuni, dar şi resurse
neobişnuite, se impun dintr-o dată privirii celui care
s-a detaşat de ele.

Irumperea, în ţesutul traducerii, a substratului
etnolingvistic conduce la opere complexe, ce se
înscriu în tradiţia dialogismului bahtian, într-un
fenomen de dialogism generalizat, pe care Bahtin
(1978) îl desemnează prin conceptul de heteroglosie,
cu referire la roman, afirmând că forţa acestuia
provine din co-existenţa şi din conflictul dintre
diferitele tipuri de discurs: al personajelor, al
naratorului şi chiar al autorului. El defineşte
heteroglosia ca fiind „un alt discurs într-o altă limbă,
care serveşte expresiei intenţiilor autorului, dar în
mod refractat”. Este o definiţie pe care o putem cu
uşurinţă extrapola, aplicînd-o şi traducerilor, inclusiv
în sfera translărilor simbolice. 

O privire rapidă asupra traducerilor româneşti
făcute după opere scrise în franceză pune în evidenţă
mecanisme de traversare a limbilor şi culturilor foarte
diferite de cele care caracterizează alte entităţi
lingvistice. Nu găsim aici urme ale vreunui complex
de inferioritate al dominatului – cum e cazul unora
din ţările africane, de pildă – căci, departe de a fi
limba colonizatorilor, franceza reprezintă (sau, cel
puţin, a reprezentat) pentru români, o alegere estetică
elitistă, o cale regală pentru a accede în „curtea celor
mari”, dar putem citi în ea şi o formă de reverenţă
inconştientă faţă de cultura „majoră”. Traducătorii ar
fi astfel mai curând „sursişti” (axaţi pe sursă) decât
„ţintişti” (axaţi pe publicul ţintă), o atitudine adesea
flotantă. Însă ambivalenţa subzistă, alimentată de
stranietatea resimţită în spaţiul dintre două limbi,
dintre două culturi. Altfel spus, imaginarul şi expresia
acestor traducători sunt marcate totodată de dorinţa
de deschidere asupra lumii şi de înrădăcinarea în
teritoriul cultural originar.

Or – şi iată încă o ocazie bună ca truismele să-şi
demonstreze viabilitatea! – credem că există o a treia
cale între opacitatea luntraşului invizibil, dar prezent,
care ne face să scrâşnim din dinţi la fiecare formulă
nefericită, şi transparenţa celui care se estompează
până la dispariţie, dată fiind excelenţa transpunerii.
Iar acest al treilea tip ar fi cel pe care îl numim

traducător translucid, ideal întruchipat de
traducătoarea română a faimosului scriitor belgian de
romane poliţiste, Alain Berenboom. E vorba de
Ileana Cantuniari, a cărei excelentă reputaţie în
rândurile editorilor şi traducătorilor români nu mai
are nevoie de confirmare. Ea a tradus deja zeci de
texte, în ambele sensuri, printre care opere de André
Malraux, Albert Camus, Antoine de Saint-Exupéry,
Amin Maalouf, André Makine, Erich-Emmanuel
Schmitt, Horia Vintilă, Mihail Sadoveanu, Samuel
Beckett. Ea semnează şi versiunile în limba română
ale celor trei romane ale lui Alain Berenboom apărute
până acum, anume Primejdii în regat (Périls en ce
royaume), Averea Gutmeyer (La fortune Gutmeyer) şi
Porumbel à l’italienne (La recette du pigeon à
l’italienne). Cum profilul traducătoarei este practic
acelaşi în aceste trei tălmăciri, şi pentru a nu îngreuna
suplimentar argumentaţia, ne vom ilustra spusele
doar cu exemple din primul volum, respectiv
Primejdii în regat (Ed. Crime Scene Press, 2014).

Ileana Cantuniari ne pare a fi exemplul perfect de
traducător translucid şi responsabil1 în versiunea
impecabilă a textului pe care ne-o oferă şi în care
îmbracă cu multă fineţe un stil deloc uşor, ci dens şi
variat, iar ea o face deplasându-se între mai multe
registre ale limbii – de la uscăciunea aparent
obiectivă a unei abordări jurnalistice până la limbajul
familiar, ba chiar popular-argotic, presărat cu termeni
în dialectul bruxelez şi cu distorsiuni diverse datorate
locutorilor proveniţi din alte spaţii lingvistice. 

Însă nu la acest prim nivel, lingvistic, am situa
urmele traducătorului translucid, cel care lasă să se
întrevadă amprenta sa personală, propriul univers
cultural, propriile preocupări şi interese, ci mai
curând în paratext, în numeroasele note ce
completează versiunea în limba română. Există şi în
textul original câteva  – 13 –, dar nu e foarte clar dacă
au fost inserate de autorul însuşi sau de editor
(înclinăm spre această din urmă explicaţie); în orice
caz, ele se rezumă exclusiv la „traducerea” în limba
franceză curentă a celor câteva cuvinte şi expresii în
dialect bruxelez utilizate de Berenboom.

În ce o priveşte, Ileana Cantuniari face o muncă
mult mai complexă şi interesantă, chiar dacă
discutabilă în anumite privinţe, căci nu urmăreşte
doar înţelegerea textului din limba sursă, ci şi a
contextului, şi nu doar lingvistic, ci şi cultural şi
istoric, şi nu doar al culturii belgiene, ci şi al
societăţii europene de după al Doilea Război
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Mondial. Este un fel de traducere enciclopedică (în
sensul în care traducătoarea nu se mulţumeşte să
traducă în română substantivele comune sau proprii
străine, ci furnizează ample explicaţii incorporând
cadrul complex al ocurenţelor respective) şi am
identificat trei principali vectori în acest aparat
paratextual: primul, care se suprapune practic peste
cel al ediţiei belgiene, şi care oferă echivalentul
românesc al termenilor din dialectul bruxelez; un al
doilea, care lărgeşte orizontul către explicaţii
privitoare la anumite specificităţi culturale ale
Belgiei şi ale lumii francofone; în fine, al treilea – şi
cel mai surprinzător – furnizează scurte comentarii
istorice, cu grija de a apropia cât se poate condiţiile
de producere a naraţiunii de cele ale diegezei. 

Amintim, pe scurt, că ne aflăm în faţa unui roman
poliţist deliberat desuet, a cărui acţiune este situată în
ianuarie 1947, într-o Belgie abia ieşită din război şi
care e pe punctul de a exploda din cauza unor
turbulenţe majore: reglări de conturi între foşti
colaboratori şi rezistenţi, între monarhişti şi
republicani, dar şi, printre monarhişti, între
leopoldişti şi anti-leopoldişti. Ba mai mult, apar în
prim plan şi varii facţiuni comuniste, înşiruindu-se de
la stalinişti la  troţkişti şi până la idealiştii incorigibili
care trăiesc încă în utopia justiţiei colective. Toţi
aceştia se ciondănesc, se trădează, se înşeală, se
omoară pentru a încerca să ajungă la putere. Războiul
civil şi ideologic care dospeşte se dublează de
frisoane identitare, valonii mai curând regalişti
temându-se de scindarea ţării, în vreme ce flamanzii
ar dori instaurarea unei republici independente. În
această atmosferă complexă şi tulbure, un tânăr
funcţionar de la Ministerul de Externe, fost rezistent,
dispare subit, iar familia sa face apel la un detectiv
privat, anume la deja celebrul Michel Van Loo.

Ei bine, Ileana Cantuniari nu este transparentă în
sensul pe care îl conferă Lawrence Venuti acestui
termen, vorbind despre cel care încearcă să transporte
textul original în propria sa cultură, ştergând astfel
aerul străin, culoarea locală a culturii de plecare
(Venuti, 2008). Dimpotrivă, încercând pe cât posibil
să redea personalitatea autorului belgian şi
caracteristicile stilului său, ea îşi asumă, prin note,
ceea ce Jean-Pierre Richard numeşte o „distanţă
culturală” (1998), alegând să nu acţioneze ca şi cum
între cultura de plecare şi cea de sosire nu ar exista
niciun ecart. 

Într-un interviu din 2014, imediat după apariţia

traducerii în limba română a Primejdiilor în regat,
Ileana Cantuniari afirma: „Cred că a fi traducător
impune nu doar o gimnastică între două limbi, dar şi
un anumit spirit curios, aş putea spune de interes şi
tinereţe sufletească”. Îndrăgostită de magia
cuvintelor şi de inefabilul fiecărei limbi, ea concepe
traducerea ca pe un proces de interpretare, ca pe o
cercetare aprofundată a sensului corect al anumitor
realităţi lingvistice: „A traduce literar nu înseamnă a
face o operaţie mecanică de transpunere. Un
traducător cu dragoste de meserie se transpune pe
sine în atmosfera cărţii spre a o înţelege mai bine. Iar
atunci, nu se mărgineşte doar la cartea respectivă, ci
caută să afle cât mai multe despre autor, operă, epocă,
elemente istorice, artistice sau de altă factură. Iar
traducerea în sine nu este o transpunere seacă, uneori
se cere o reinterpretare aprofundată spre a da un sens
corect unor realităţi lingvistice care nu pot fi redate
întocmai, mai ales când este vorba de expresii
caracteristice unei limbi, de ”găselniţe” ale autorului,
de referiri sau aluzii la realităţi ce pot fi necunoscute
cititorului obişnuit” (TraducemBine.ro, 2009).

De fapt, în cazul de faţă, este în mod evident
vorba de „traducerea culturii”, deci de redarea cât
mai fidelă a componentei culturale a textului din
limba sursă. Chiar dacă cele două culturi – belgiană
şi română – sunt relativ îndepărtate, fundalul agitat al
perioadei de după război, în care ranchiunele şi
frustrările sunt încă vii, în care domneşte un climat
tulbure, dat fiind că lumea nouă ivită din conflagraţie
nu şi-a definit încă fundamentele, acest fundal deci
facilitează transferul între cele două limbi.
Apartenenţa la o istorie comună acoperă diferenţele
particulare, iar cele două spaţii culturale devin
compatibile, dacă nu izomorfe.

Notă:
1. „Nimic nu trebuie să sune forţat, ridicol, artificial.

De unde, munca plăcută dublată de răspundere, gândul că
nu se poate traduce oricum, ci cât mai bine, mai literar, mai
fidel, mai expresiv, mai amuzant dacă e cazul (…).” De
vorbă cu traducătoarea Ileana Cantuniari,
TraducemBine.ro, nr. 22, septembrie 2009.
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În zilele de 4 şi 5 octombrie 2019 s-a
desfăşurat în Bucureşti Simpozionul naţional al
Societăţii de Studii Clasice. Această reuniune a
specialiştilor culturii greco-romane a avut rolul
unei apropieri, din perspectiva proiectelor în
care este implicat fiecare membru al Societăţii.
Actele Simpozionului urmează să fie publicate
în revista, de recunoscut prestigiu, Studii
Clasice, al cărei prim număr a apărut în anul
1959 şi care îşi reia în felul acesta ritmul anual
de apariţie.

Lucrările simpozionului s-au desfăşurat în
două secţiuni paralele: o masă rotundă, care
reuneşte prezentările temelor de interes pentru
cercetătorii domeniului din diferite centre
universitare şi institute, şi o sesiune de
comunicări cu o arie tematică variată
(lingvistică, literatură, istorie, teologie,
mitologia spaţiului greco-roman). În după-
amiaza primei zile a simpozionului, a fost
programată o dezbatere cu tema Filologia
clasică la o nouă răscruce. Au fost discutate
dificultăţile pe care le întîmpină studiile
umaniste şi filologia clasică îndeosebi, în
căutarea unor soluţii pe care comunitatea noastră
le poate înfăptui, dar şi a unora care,
nedepinzînd de noi, se cuvine să fie aduse la
cunoştinţa decidenţilor.

A doua zi a fost dedicată Adunării generale a
Societăţii de Studii Clasice. Simpozionul s-au
încheiat cu acordarea premiului „Lucia Wald”,
atribuit unui cercetător a cărui lucrare publicată
s-a distins prin multiple calităţi: volumul
domnului Emanuel Grosu, Călătoria Sfântului
abate Brendan, ediţie bilingvă, Polirom,
Biblioteca medievală, 2018.

Prin organizarea acestei întîlniri naţionale s-a
dorit reluarea plenară a activităţii Societăţii de
Studii Clasice, fondată în anul 1958 şi afiliată în
prezent la Fédération internationale des
associations d’études classiques (FIEC). Loc de
întîlnire a filologilor, istoricilor, teologilor,
filozofilor şi editorilor ale căror preocupări
îmbrăţişează Antichitatea clasică greco-romană
şi moştenirea ei, inclusiv din perspectiva
creştinismului, Societatea de Studii Clasice a
continuat şi continuă să numere printre membrii
săi personalităţi marcante ale culturii române. În
prezent, Societatea de Studii Clasice şi revista
Studii Clasice, sexagenare de-acum, beneficiază
de altruismul iubitorilor culturii autentice, care
se străduiesc să le păstreze ca entitate vie, din
respect faţă de tradiţie şi faţă de magiştri. Ei au
reuşit – cu eforturi imense – să creeze acest
spaţiu fertil, iar noi avem datoria să îl facem să
dureze, pentru cei tineri, aflaţi în formare şi în
căutare de repere.
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În Ghidul antic al vieţii moderne, autoarea,
Natalie Haynes, lasă impresia că prezentul nu
este atât o continuare firească a vremurilor
apuse, cât mai degrabă o reflecţie a lor.
Rememorând (nu cu fior nostalgic, ci mai
degrabă cu sete de exemplificare) episoade
marcante ale istoriei, ea arată în repetate rânduri
că tipul de conduită al claselor politice romane
sau greceşti se resimte în modernitate la orice
pas. Dezamăgirea omului modern faţă de
organismele decizionale se traduce adesea în
furie reprimată sau în neputinţa care precedă
uitarea, la fel ca în cazul omului antic. Dacă
puterea vindecătoare a trecutului nu este
suficientă pentru a obloji rănile prezentului, este
limpede că între cele două segmente de timp se
deschide un hiatus primejdios, pe care niciun alt
moment viitor nu îl mai poate umple. 

În calitatea lui de tablou uriaş alcătuit din
imagini care mai de care mai evocatoare,
trecutul dezvăluie omului modern frânturi de
simţire, de gândire, de acţiune, fără a i le
prescrie, fără a i le impune. Natalie Haynes
subliniază că, în ciuda strălucitoarei sale aure,
trecutul a avut şi părţi întunecate, pe care le
aduce la cunoştinţa publicului cititor şi le
motivează. Ea insistă, de pildă, asupra felului în
care, din dorinţa de a înălţa temple sau apeducte,
romanii au plătit un preţ uriaş: au sacrificat un
capital uman greu de cuantificat. După opinia
autoarei, istoria, la fel ca viaţa noastră, a tuturor,
este un „drum cu sens unic”, în care nimeni nu
se mai poate întoarce pentru a corecta ceva.
Responsabilitatea faţă de propria viaţă, dar şi
faţă de vieţile celorlalţi devine, din acest unghi,
cu atât mai mare. 

Protagoras, Platon, Cicero, Aristotel sau
Iuvenal sunt numai o parte dintre maeştrii care o
însoţesc pe Natalie Haynes în demersul ei; vox
auctoritatis se converteşte într-o prezenţă
eterică, al cărei rol este de a complini şi de a
întări, acolo unde trebuie, un mesaj poate mai
greu de acceptat. Aproape deloc sobru, ci mai
degrabă umoristic şi sarcastic pe alocuri, tonul
prezentării se revarsă asupra secvenţelor de viaţă
romană sau greacă cu o naturaleţe greu de
stăpânit. Uneori avem impresia chiar că scriitura
scapă de sub control şi ajunge să se conducă
singură prin vâltoarea multiplelor subiecte
abordate: religia romană, democraţia ateniană,
persecutarea creştinilor, personajele epopeilor
greceşti, ororile conflictelor armate şi aşa mai
departe. Ea ne vorbeşte apăsat despre conştiinţa
culturală ca de acel bun comun, nepieritor, pe
care îl împărţim cu cei care nu mai sunt, dar care
încă mai respiră prin noi. Gesturi, dorinţe,
virtuţi, vicii sau reacţii, pe toate le datorăm într-
o mai mică sau mai mare măsură unui tipar
înscris în sângele strămoşilor. În centrul acestui
cerc care ne ţine împreună stă însă aceeaşi
nevoie de „a simţi”, de a experimenta emoţie de
orice natură şi intensitate, căci numai ea ne
îmblânzeşte spiritul, eliberându-ne de sub
presiunea timpului şi a tribulaţiilor noastre. 

Natalie Haynes, Ghidul antic al vieţii moderne,
traducere din limba engleză de Mihai Moroiu, Ed. Baroque
Books &Arts, Bucureşti, 2018.
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La 25 septembrie, cu ocazia primei reprezentaţii de
Macbeth din noua stagiune a Metropolitanului, ar fi
urmat să sărbătoresc o sută de prezenţe ca spectator în
teatrul de care mă legasem sufleteşte datorită
succeselor răsunătoare repurtate de eroul nostru,
Plácido Domingo, începând din februarie 2009, când
am avut parte de prima mea experienţă new-yorkeză,
şi continuând, an de an, până în sezonul precedent,
când, aşa cum am consemnat în cronica noastră, teatrul
a sărbătorit în fel şi chip cei cincizeci de ani de la
debutul Regelui Operei în ceea ce am considerat
mereu a fi cea mai prestigioasă instituţie din domeniu.
N-a fost să fie. Sub presiunea câtorva jurnalişti plasaţi
strategic şi a unui senator de ale cărui particularităţi  de
ideologie şi biometrie nu ţin să-mi amintesc,
managerul Peter Gelb a fost nevoit să cedeze poziţia
de rezistenţă pe care onorabil se situase în prealabil şi
să recurgă la un tertip instituţional în urma căruia
Plácido Domingo s-a retras din distribuţia
spectacolului şi, după cum rezultă dintr-un comunicat
al Maestrului, în acelaşi timp, a pus punct definitiv
colaborării cu Metropolitanul. Astfel, lăsând la o parte
detaliile de culise şi de faţadă, de o hidoşenie cumplită,
multiplele manevre de îndepărtare a acestui artist unic
din peisajul operistic american şi-au atins scopul,
degradând la un nivel greu de imaginat imaginea
situaţiei morale nu doar din teatrele de pe noul
continent, ci şi a mijloacelor de comunicare în masă
orientate către „o lume nouă”, unde nu mai e loc
pentru reprezentantul de frunte al unei tradiţii încă
sănătoase pe vechiul continent (după cum vom vedea
în continuarea cronicii noastre din articolele ce vor
urma). 

Astfel, într-o atmosferă de doliu, m-am strecurat
pentru a o suta oară în marele teatru (care, în urma
protestului unui număr deloc neglijabil de spectatori
nemulţumiţi de plecarea forţată a lui Domingo, nu mai
era arhiplin, cum ar fi fost cazul), şi aveam să o fac
încă de două ori în următoarele câteva zile, pentru a

vedea Macbeth-ul verdian fără Plácido
Domingo. Prezenţa în distribuţie a Annei
Netrebko (care, alături de Superman pentru
prima oară în acest titlu la Metropolitan, crease
senzaţie încă de la anunţarea noii stagiuni, şi
care îşi manifestase sprijinul faţă de marele
artist pe reţelele de socializare) a atenuat parţial
impactul catastrofiei morale la nivel artistic.
Aflată într-o formă fizică şi vocală aparte, bine
pregătită în săptămânile precedente, marea
soprană petersburgheză, apărând acum blondă
potrivit acestei producţii deja apărute pe DVD
într-un sezon anterior, şi-a dat, în primele două
seri, întreaga măsură a uriaşului său talent
scenic şi a extraordinarei sale prezenţe fizice,
fiind singura în măsură să smulgă aplauze
convingătoare unui public ce prefera să se
exprime în şoaptă. În opinia mea, Anna
Netrebko şi-a depăşit, ca orice mare artist,
propria prestaţie din stagiunea când spectacolul fusese
filmat, menţinând la înălţime standardul vocal, dar
adăugând profunzime în frazare şi nuanţe parcă
infinite, în orice caz mereu altele, în tratarea
actoricească a unui personaj despre care cred că,
măcar până în prezent, constituie cea mai însemnată
realizare artistică a sa. Lăudabilă pentru mine (şi
condamnabilă pentru alţii, dar uite că nu poţi mulţumi
pe toată lumea) a fost postarea rusoaicei de pe
Instagram cu aplauzele de final, unde a inscripţionat
mesajul „We love you, Plácido!”. Pentru data de 1
octombrie (şi numai pentru această dată), rolul lui
Lady Macbeth a fost preluat de Anna Pirozzi, care
debuta astfel la Metropolitan, şi pe care am avut
prilejul să o admirăm, în acelaşi rol, nu demult, la
Teatro Real din Madrid: italianca şi-a atins obiectivul,
marcând un succes personal îmbucurător, pe o agendă
ce o poartă, în prezent, pe toate meridianele globului.
Şi cu acest prilej, cumva în pofida apariţiei fizice
voluntare, soprana italiancă a accentuat, la nivelul

„Somos todos amantes de esta Tierra.”
Plácido DOMINGO

DESPĂRŢIREADESPĂRŢIREA
DE METROPOLITANDE METROPOLITAN
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expresiei vocale, latura feminină, seducătoare, a
personajului. 

Nu ştiu cât de bucuros a fost în sinea lui Zeljko
Lucic, care a trebuit să îl înlocuiască pe însuşi Regele
Operei în condiţii psihologice (şi morale) profund
nefaste: cert este că, în seara premierei, baritonul sârb
nu prea s-a regăsit pe scenă, ezitările sale căpătând o
formă sincer tânguitoare în marea arie a lui Macbeth.
La al doilea spectacol, el şi-a anunţat indispo-
nibilitatea pe motive medicale, fiind la rândul său
înlocuit de o dublură, în persoana lui Craig Colclough,
un tânăr talentat (dar nu neapărat foarte dotat
vocalmente pentru un teatru atât de mare): cu o
sportivitate neîmpărtăşită sută la sută în culisele
instituţiei, publicul din sală l-a încurajat pe debutant,
răsplătindu-l la final cu o ovaţie primită de împricinat
cu simpatică modestie. La al treilea spectacol, Lucic a
revenit pe scenă (el fiind angajat oricum pentru
următoarele reprezentaţii din serie): rezultă că s-a
pregătit temeinic pentru această încercare, întrucât am
văzut pe scenă (şi am ascultat în imensul auditoriu) un
alt Macbeth, proaspăt şi dornic de afirmare. Probabil,
cea mai bună prestaţie a artistului în acest rol, din
numeroasele ocazii (în  majoritatea lor, radiofonice

sau televizate) în care l-am putut urmări până în clipa
de faţă: fără a fi în măsură să suplinească prezenţa
scenică extraordinară şi farmecul vocal al lui
Domingo, Lucic a ştiut să o scoată la capăt într-un
mod mai mult decât onorabil, obţinând probabil
maximum din ce se putea obţine în tristele condiţii
date. 

O prezenţă fizică impozantă a afişat şi Ildar
Abdrazakov în rolul Banco: din păcate, neconfirmată
şi din punct de vedere vocal, încă o dată resursele sale
volumetrice nefiind capabile să răzbată convingător în
amplul spaţiu al teatrului. Incomparabil mai bine a
stat, la acest capitol, tenorul liric Matthew Polenzani
în rolul Macduff: un interpret mereu inspirat, mereu
foarte simpatic, în stare să stoarcă de resurse
belcantiste marea arie „Ah! la paterna mano”, fără însă
a risipi conţinutul dramatic al acestei intervenţii
soliste, celebră încă din înregistrările istorice ale lui
Enrico Caruso (de la care tenorul nostru mai „fură” şi
câte o „lacrimă” ici şi colo). 

Restul distribuţiei a fost funcţional, sub
conducerea muzicală, tot mai coerentă şi mai
expresivă, de la un spectacol la altul, a unuia dintre
maeştrii predilecţi ai cronicii noastre, Marco
Armiliato. La Metropolitan, actuala montare a lui
Macbeth, semnată de Adrian Noble, nu are nimic nobil
şi nu este nici măcar una competitivă, rivalizând în
urâţenie deprimantă cu producţia în vigoare la Opera
de Stat din Viena. Este, aşadar, o montare „modernă”,
din acelea care pregătesc, la rândul lor, o „lume nouă”,
prin desprinderea (tranşantă şi lipsită de scrupule) de
frumuseţea (fie ea şi sângeroasă, ca în cazul „tragediei
scoţiene”) a lumii tradiţionale... 

* * * 
Manon, capodopera lui Jules Massenet, are parte,

la Metropolitan, de acelaşi tratament actualizant, cu
toate pierderile pe care această practică le antrenează
în economia naturală a melodramei. Vazusem
montarea în urmă cu câteva stagiuni, când rolurile
principale erau interpretate de Diana Damrau şi
Vittorio Grigolo. În comparaţie cu acest reper,
distribuţia de acum presupunea o reîntinerire
confirmată doar parţial de fapte. În postura (mai bine
zis, în posturile) protagonistei titulare, Lisette Oropesa
era aşteptată cu o anumită înfrigurare promiţătoare
(cel puţin în presă – mai vorbim de presă? –, dată fiind
sala pe jumătate goală la parter, şi asta la un matineu
de sâmbătă). Încununată de proaspete succese pe
scenele europene (Scala, Madrid, Verona şi alte
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câteva) şi întărită pe „patriotismul local” al unei părţi
din audienţă, tânăra americană a mulţumit doar parţial
ameţitoarele expectative: în pofida unui joc de scenă
bine studiat (însă eficient mai degrabă în momentele
comice), vocea înaltă şi destul de subţire o recomandă
(ca şi pe predecesoarea sa germană menţionată mai
sus) pentru partituri de subretă şi, eventual, pentru
Gilda din Rigoletto, rolurile abordate până în prezent
pe alte scene (Violetta, Lucia, sau Amalia din I
masnadieri) părând mai degrabă nişte aventuri
temerare (cu toate că, în minunata lume nouă clădită
prin suprimarea lumii vechi şi preconizată, bunăoară,
de o jurnalistă feministă de la „The Guardian”, ne
putem aştepta la tot soiul de inadvertenţe, dacă e să
gândim „tradiţional”, adică să gândim pur şi simplu). 

Elanul scenic de care nu duce lipsă niciodată
Michael Fabiano nu a fost nici el suficient dinaintea
solicitărilor vocale în registrul acut ale rolului Des
Grieux: acest punct slab al tenorului s-a revelat cu
dezolantă prisosinţă în marea aria „Ah, fuyez” şi în
duetul subsecvent de la seminarul Saint-Sulpice, când
adesea tenorul ori s-a situat sub tonul corect, ori a
răcnit acutele cu o lipsă de graţie nu neapărat
justificabilă prin patosul eroului interpretat şi al
turnurii sentimentale a situaţiei dramatice. Vocalmente
palid s-a prezentat şi baritonul Artur Rucinski în rolul
Lescaut, cu un volum prea mic pentru a umple marea
sală a Metropolitanului, însă, în cazul său, ţinând
seama de exigenţele vocale ele însele mai reduse ale
partiturii sale, polonezul s-a angajat într-un joc
actoricesc competent, ieşind cu faţa curată la socoteala
finală. Nici o problemă, nici de ordin vocal, nici
scenic, nu a survenit în prestaţia de-acum veteranului
Kwangchul Youn, un Conte rafinat şi autoritar
deopotrivă, bine franţuzit şi fără urmă de natale
reminiscenţe coreene. 

În rolurile mai mici (fiecare, totuşi, cu pregnanţa sa
dramatică), Carlo Bosi (Guillot) şi Brett Polegato
(Brétigny) au evoluat cu competenţa cvasi-infailibilă
întru care şi-au construit cariera tocmai la această
scară. Foarte bine s-au descurcat însă – şi merită
evidenţiate – toate cele trei curtezane (de fapt, în
montarea de faţă, curviştine de stradă): Jacqueline
Echols (Pousette), Laura Krumm (Javotte) şi Maya
Lahyani (Rosette), un trio nu doar formidabil pentru
succesul personal al artistelor, ci şi elocvent pentru
paradigma respectabilităţii muncii din minunata lume
nouă. Respectabilă şi ea, deşi pe alocuri italienizantă,
conducerea muzicală a lui Maurizio Benini a asigurat
nu doar cursivitatea demersului muzical, ci şi accente

dramatice binevenite, mai ales în situaţia montării
sărăcăcioase semnate (ca şi costumele ceva mai
costisitoare) de Laurent Pelly. 

* * * 
Opera Porgy and Bess a lui George Gershwin

(compusă pe un libret la care au colaborat DuBose
Heyward şi Ira Gershwin, acesta din urmă fratele
compozitorului) este un titlu care face parte, prin
subiect şi prin muzică, din patrimoniul cultural
american. Este teatru muzical, fără doar şi poate, dar
nu văd nici o legătură solidă între această lucrare şi
genul operei, în accepţia statornicită peste veacuri, de
la Claudio Monteverdi până la, să zicem, Franco
Alfano sau Riccardo Zandonai. Însă nu este vorba nici
de un experiment. Gershwin însuşi îşi numeşte creaţia
o folk opera (o operă populară), întrucât se inspiră din
manifestările culturale ale populaţiei de culoare din
Charleston, pe baza cărora îşi compune propriile
spirituals şi folksongs. Cele mai cunoscute asemenea
melodii prezente în această lucrare sunt: Summertime
(intonată cel puţin de trei ori de-a lungul spectacolului,
întotdeauna de voci feminine, şi care îşi merită plenar
statutul de şlagăr); I Got Plenty o’ Nuttin’ (cântecul de
auto-prezentare al protagonistului masculin, transpus
ulterior, tot ca şlagăr, în engleza-standard ca I Got
Plenty of Nothing, şi pe care mi-l amintesc în varianta
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românească: „Eu nimic n-am pe lume/ şi totuşi sunt
fericit”, transmisă când şi când de Televiziunea
Română în interpretarea basului comic Constantin
Gabor, în urmă cu câteva decenii); în sfârşit, melodia
It Ain’t Necessarily So, lesne de memorat, chiar dacă
mai puţin „genială” decât primele două. Antrenante
sunt şi intervenţiile (separate) ale femeii care vinde
căpşuni şi, respectiv, bărbatului care vinde crabi.
Totuşi, această capodoperă a lui Gershwin nu are forţa
dramatică necesară pentru a o putea califica în rândul
operelor în sens tradiţional, locul ei fiind mai degrabă
pe Broadway, unde s-a şi jucat, în diferite etape, după
premiera de la Boston, din 1934. Sala
Metropolitanului este prea mare pentru vocile
angajate, iar din reprezentaţia la care am asistat în
teatru doar soliştii de operă propriu-zişi (Eric Owens şi
Angel Blue, în rolurile titulare, Golda Schultz, Denyce
Graves şi, în mai mică măsură, Ryan Speedo Green)
şi-au proiectat vocile convingător, în timp ce restul
interpreţilor din foarte numeroasa distribuţie, deşi
extraordinar de bine pregătiţi din punct de vedere
fizic, actoricesc şi coregrafic, nu au sunat convingător
în lipsa microfoanelor de care obişnuiesc să se
folosească inclusiv în teatrele mai puţin spaţioase de
pe Broadway. 

Totuşi, această producţie de Porgy and Bess,
frumoasă ca scenografie, costume şi lumini, a marcat

un remarcabil succes de casă, publicul american
îmbulzindu-se literalmente pentru a-şi sărbători
compozitorul emblematic în sala Metropolitanului,
devenită încă o dată neîncăpătoare. Din păcate, în lipsa
lui Plácido Domingo, asemenea realizări de box office
nu vor mai putea motiva, în sezoanele viitoare,
călătoriile transoceanice cu care ne obişnuiserăm în
ultimii zece ani. După următoarea expediţie new-
yorkeză, programată pentru debutul deja anulat al
eroului nostru în pucciniana Madama Butterfly, va
sosi momentul despărţirii de Metropolitan şi de
„minunata lume nouă”. 

G. Verdi: Macbeth. New York, Metropolitan Opera. 25,
28 Septembrie, 01 Octombrie 2019. Macbeth: Zeljko Lucic/
Craig Colclough: 28.09); Lady Macbeth: Anna Netrebko/
Anna Pirozzi (01.10); Banco: Ildar Abdrazakov; Macduff:
Matthew Polenzani; Malcolm: Giuseppe Filianoti; Una dama
di compagnia di Lady Macbeth: Sarah Cambidge [Debut];
Un medico: Harold Wilson; Un sicario: Richard Bernstein;
Un servo: Bradley Garvin; Un araldo: Yohan Li; Tre
apparizioni: Christopher Job, Meigui Zhang, Karen Chia-
Ling Huo; Duncano: Raymond Renault; Fleance: Misha
Grossman. Dirijor: Marco Armiliato. Mizanscenă: Adrian
Noble. Scengrafie şi costume: Mark Thompson. Lumini: Jean
Kalman. Lumini: Sue Lefton.

J. Massenet: Manon. New York, Metropolitan Opera.
28.09.2019 (matineu). Manon: Lisette Oropesa; Des Grieux:
Michael Fabiano; Lescaut: Artur Rucinski; Le Comte Des
Grieux: Kwangchul Youn; Guillot de Morfontaine: Carlo
Bosi; Brétigny: Brett Polegato; Pousette: Jacqueline Echols;
Javotte: Laura Krumm; Rosette: Maya Lahyani; L’Hôtelier:
Paul Corona. Dirijor: Maurizio Benini. Mizanscenă şi
costume: Laurent Pelly. Scenografie: Chantal Thomas.
Lumini: Joël Adam. Coregrafie: Lionel Hoche. Direcţia
repunerii în scenă: Christian Räth.

G. Gershwin: Porgy and Bess. New York, Metropolitan
Opera. 30 Septembrie 2019. Porgy: Eric Owens; Bess: Angel
Blue; Crown: Alfred Walker; Sportin’ Life: Frederick
Ballentine; Maria: Denyce Graves; Clara: Golda Schultz;
Serena: Latonia Moore; Jake: Ryan Speedo Green; Robbins/
Crab Man: Chauncey Packer; Jim: Reginald Smith, Jr.;
“Lawyer” Frazer: Arthur Woodley; Peter: James McCorkle;
Lily: Tichina Vaughn; Annie: Chanáe Curtis; Mingo: Errin
Duane Brooks; Nelson: Jonathan Tuzo; Strawberry Woman:
Leah Hawkins; Scipio: Neo Randall; A Detective: Grant
Neale; A Policeman: Bobby Mittelstadt; Un Undertaker:
Damien Geter; A Coroner: Michael Lewis. Dirijor: David
Robertson. Mizanscenă: James Robinson. Scenografie:
Michael Yeargan. Costume: Katherine Zuber. Lumini:
Donald Holder. Proiecţii: Luke Halls. Coregrafie: Camille A.
Brown. Regizor lupte: David Leong. Coproducţie
Metropolitan Opera, Opera Naţională Olandeză din
Amsterdam şi Opera Naţională Engleză.
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Testimonial
Răzvan Georgescu a fost un filolog timişorean

care a emigrat, cu familia, în Germania. Când nu
împlinise încă 40 de ani a fost diagnosticat cu o
tumoare pe creier. A fost operat, iar doctorii i-au mai
dat cel mult trei ani. Atunci s-a apucat să mai facă un
film (cu câţiva ani înainte scrisese şi regizase pentru
televiziune, alături de Florin Iepan, Născuţi la
comandă — Decreţeii): un documentar care, fără să
fie explicit biografic, vorbeşte despre lupta sa zilnică
pentru vieţuire. Testimonial (2008) este povestea
câtorva artişti sau scriitori din SUA, Germania şi
România (Helmut Dubiel, William Finn, Jörg
Immendorff, Katherine Sherwood, Bill Viola, Peter
Jecza) care au trecut şi ei prin complicate intervenţii
chirurgicale şi care, dedicându-se creaţiei până în
ultima clipă, şi-au prelungit viaţa. Cât timp a lucrat la
Testimonial, tumoarea lui Răzvan Georgescu a
stagnat. A început să evolueze abia după ce s-au
terminat filmările. În 2014 avea să ducă la bun sfârşit
încă un documentar, Paşaport de Germania, ai cărui
interpreţi sunt câţiva cetăţeni români de etnie
germană care, înainte de 1989, au reuşit să emigreze
în Germania, iar acum — nu întotdeauna cu bucurie
— povestesc despre viaţa în noua lor patrie. 

Este surprinzătoare seninătatea mărturiei din
Testimonial, tenacitatea unor oameni (care nu
interpretează roluri) ce trăiesc under pressure,
răscumpărând timpul prin cărţile pe care le scriu,
spectacolele pe care le regizează/ coregrafiază, prin
tablourile pe care le pictează sau prin materialele
video pe care le regizează. Este uimitoare calea pe
care a ales-o Răzvan Georgescu pentru a vorbi despre
sine prin poveştile de viaţă ale altora. Unul din cei
filmaţi, scriitorul şi filozoful Helmut Dubiel,
vorbeşte despre războiul său nevăzut cu boala – pe de
o parte dorinţa imperioasă de a renunţa, de a se
considera mort faţă de lume, pe de altă parte nevoia
de a se reinventa, de a nu se da bătut. La un moment

dat, spune că boala i se pare că i-a fost dată
pentru că l-a mâniat pe Dumnezeu atunci când,
în tinereţe, îndrăgostindu-se de cea care avea
să-i devină soţie, a uitat de Dumnezeu.
Katherine Sherwood, artist plastic, după o
perioadă de convalescenţă, s-a apucat din nou
de pictat. Noile sale lucrări, de mari
dimensiuni (pentru că îşi pierduse motricitatea
fină), imaginau trupuri hiper-realiste în diverse
forme de suferinţă, de malformare. 

Pe alocuri, Testimonial aminteşte de
coregrafiile şi tragi-comedia din All That Jazz,
pe care Bob Fosse l-a conceput după criza
cardiacă suferită pe când filma Lenny.
Testimonial este tot un fel de „good-bye, life”
şi un omagiu adus bucuriei de a exista. Chiar
dacă numărătoarea inversă ştii că nu mai poate
fi oprită. Într-un fel, este şi un film despre
nemurire, pentru că cel care ştie că va muri, că poate
muri în orice clipă, este deja nemuritor. Răzvan
Georgescu avea să mai trăiască 12 ani după ce
primise diagnosticul. 

Visul lui Adalbert
Gabriel Achim debutează în lungmetraj cu Visul

lui Adalbert (2012), un film experimental, în răspăr
faţă de stilistica realistă de tip minimalist prin care
cinematograful românesc atrăsese atenţia lumii,
vreme de zece ani. Realitatea nu mai este redată „la
scara unu la unu”, este investigat şi tărâmul viselor,
unghiurile de filmare sunt adesea derutante,
naraţiunea e pe alocuri „sucită”. 

Personajul principal este Iulică (Gabriel Spahiu),
„omul cu aparatul de filmat” şi – senzaţie în România
anilor ’80 – cu aparat video. Visul lui Adalbert
înregistrează câteva momente ale uneia din zilele
sale (aparent) obişnuite de muncă. Funcţionar la
departamentul de protecţia muncii dintr-o uzină,
Iulică are un statut privilegiat de „regizor”. Cu ocazia
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festivităţii organizate la 65 de ani de la înfiinţarea
Partidului Comunist Român (chiar a doua zi după
Finala Cupei Campionilor Europeni, în 1986, când
echipa românilor a câştigat meciul cu spaniolii, după
ce portarul Helmuth Duckadam a reuşit să apere
patru lovituri de departajare), i se proiectează două
filme în faţa întregului colectiv al uzinei: un
documentar despre Lidia, „o victimă a neglijenţei la
locul de muncă” (varianta oficială), şi un film
propagandistic despre importanţa îndreptării
comportamentului la locul de muncă în vederea
evitării accidentelor. Acesta din urmă e un
experiment suprarealist, cu aluzii la Câinele andaluz
(celebrul film mut regizat de Luis Buñuel), Călăuza
lui Andrei Tarkovski şi Reconstituirea lui Lucian
Pintilie1.

Printre rânduri, scenariul lui Cosmin Manolache
(în colaborare cu Gabriel Achim) surprinde nevoia
„omului nou” (făurit după chipul şi asemănarea
„omului sovietic”) de transcendent, de o instanţă
exterioară, obiectivă. Șeful lui Iulică (Doru Ana) îşi
întreabă subalternul dacă există Dumnezeu şi, drept
răspuns, află că „americanii au descoperit particula
lui Dumnezeu”. Răspunsul adevărat îl dă Lidia
(victima accidentului de muncă): „Dumnezeu n-are
nevoie de cuvintele noastre, ci de inima noastră. Cred
că şi lui Dumnezeu i-ar plăcea să fii mai discret şi să
nu mai trăncăneşti aşa toată ziua…” 

Câini
Debutul în lungmetraj al lui Bogdan Mirică2 are

atmosferă şi – prin preferinţa pentru cadrele de
exterior, pentru un anume tip de muzică originală
gândită ca personaj dramatic – iese din tiparele
minimalismului douămiist. Premiul FIPRESCI
decernat la Cannes 2016 (secţiunea „Un Certain
regard”) consfinţeşte demersul insolit al autorului.

Secvenţa de început din Câini, în care o rămăşiţă
dintr-un cadavru uman iese la suprafaţa unui lac
acoperit de mătasea broaştei, anunţă un thriller, deci
un film de gen. La final însă, principalele personaje
dramatice se dovedesc a fi fost natura neatinsă de
acţiunea civilizatoare a omului şi timpul cu o
„densitate perceptibilă vizual”3. Apoi Poliţistul în
pragul pensionării (Gheorghe Visu), care-l — în
scena finală — îl ucide pe la spate pe un fel de Kurz
local (Vlad Ivanov) din ţinutul uitat de timp, ca o
„inimă a întunericului”, unde ajunge citadinul Roman
(Dragoş Bucur), pentru a-şi vinde pământul moştenit

de la bunici. Cu toţii purtători ai unuia şi aceluiaşi
mesaj: oamenii (între oameni sau nu) sunt – în chip
latent, oricând gata să irumpă – câini. Sau asemenea
câinilor, incapabili să exprime sentimente, să
comunice. Fiecare din aceste trei personaje reprezintă
ipostazele diferite (ca vârstă) ale unui singur tip
uman. Sau, poate, sub-uman. „E însăşi natura umană
dintr-o lume în care moartea e parte organică din
viaţă” – declara regizorul-scenarist la premiera de la
Cannes. 

Note:
1. Astfel de filme nu puteau trece de cenzură, chiar

dacă beneficiarul le accepta. Aşa s-a întâmplat cu Alerta
(1967), filmul de metraj mediu scris şi regizat de Mircea
Săucan. Început ca un film-comandă, ca un film de
protecţia muncii pentru Ministerul Industriei Chimice,
Alerta s-a transformat într-un poem liric, într-o pledoarie
pentru frumuseţea dragostei şi a grijii pentru cel de lângă
noi.

2. Bora Bora (2011), un film de 32 de minute, este
construit pe trena scurtmetrajelor comice (dar pe teme
serioase) regizate, cu câţiva ani înainte, de Igor Cobileanski
— Saşa, Grişa şi Ion, Când se stinge lumina, (Plictis) şi
Inspiraţie. 

3. Ungureanu, Daniel, „Canis canem edit”, Timpul, nr.
228, 2018.
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Călătoria la Paris mi-am planificat-o încă
din vară, special pentru a-l vedea pe confratele
de breaslă, avocatul Eric Dupond-Moretti, nu
în instanţă sau la cabinet, ci pe scenă ca autor
dramatic si actor. Mi-am îngăduit cele câteva
zile de respiro pe care le-am smuls din timpul
tăvălugului de toamnă al activităţii noastre
judiciare ca să mă bucur de aerul Senei, de
forfota din boemul Montmartre, de cele câteva
obiective turistice pariziene care-mi scăpaseră
în călătoriile anterioare şi de cele două
spectacolele de teatru care fac săli pline în
această stagiune. 

Pentru mine ca avocat de profesie şi
dramaturg de plăcere atracţia principală o
reprezentau spectacolele Pledoarii de la
Théãtre Libre, care are nu mai puţin de 40 de
reprezentaţii în perioada septembrie-
noiembrie 2019 şi Éric Dupond-Moretti à la

barre la Théãtre de la Madeleine, care e în stagiune
prelungită la cererea publicului, după ce în ianuarie si
februarie a avut la toate spectacolele sold out .

Pledoarii este o adaptare scenică după o culegere
de concluzii orale ale avocaţilor penalişti care au
marcat viaţa judiciară franceză în ultimii patruzeci de
ani, adunate într-un volum reeditat cu adăugiri în
2016 (după alte prime editări în 2013 şi 2014, rapid
epuizate) de Mareuil Éditions, graţie unei munci de
reconstrucţie a lui Matthieu Aron cu ajutorul
titularilor respectivelor oratorii care au avut un rol
fulminant în hotărârile curţilor de justiţie. Publicarea
lor aproape că se impunea, cunoscută fiind apetenţa
publicului francez pentru acest gen de lectură.

La noi oratoria procesuală a căzut oarecum în
desuetudine, deoarece instanţele de judecată
supraîncărcate de dosare nu mai au timpul şi răbdarea
să asculte pe acei avocaţi care mai încearcă
voluptatea unei pledoarii, preferând partea scrisă a
apărărilor. Nostalgia mea pentru exprimarea orală de

elită în această veche şi necesară profesie avea să-şi
găsească un loc de admiraţie la peste 2000 de
kilometri de casă şi într-o altă limbă decât cea
maternă. Dar ce nu face omul pentru plăcerea lui,
câteodată.

Richard Berry, unul dintre actorii cei mai în vogă
în teatrul francez la acest moment, sub conducerea
scenică a regizorului Eric Théobald încarnează în
spectacol grandioase figuri ale barourilor din ţara
luminii făcând spectatorii să retrăiască cu emoţie
câteva dintre marile procese care au marcat istoria
judiciară a ultimelor decenii în Franţa.

Prestaţia artistică a actorului şi reprezentaţia în
sine au fost elogiate de mai toată media de marcă, şi
reţin aici doar câteva epitete generoase, precum
„mare artă” (L’ Observateur), „Richard Berry este
evident remarcabil” (Figaro Magazine), „pasionant”
(Paris Match), „o forţă incredibilă” (France
International), „o briliantă dezbatere” (The New York
Times), „o frumoasă performanţă actoricească,
captivantă” (France TV).

„Je vous demande l’imposible” a fost pentru mine
nu doar replica deviză a acestei mizanscene rostită cu
cutezanţă raţională, dar şi cu un patetism
magnetizant, de actorul îmbrăcat în robă adresându-
se unei curţi imaginare, ci şi declanşatorul
rememorării unor clipe din propria profesie,
conchizând amar că adeseori noi avocaţii suntem în
situaţia ingrată de a părea că cerem imposibilul, când
de fapt cerem dreptatea.

Cele câteva cazuri aduse pe scenă şi care la
vremea lor au umplut pagini de ziare si ore de
transmisii în Franţa, nu întotdeauna păstrând măsura
unei prezentări obiective şi a respectului nealterat al
prezumţiei de nevinovăţie, m-au dus cu gândul la
indecenta şi manipulanta noastră presă, care adeseori,
atunci când vreo instituţie sau servicii secrete erau
implicate în actul de justiţie ori vreo forţă politică
prea dornică de sângele adversarului, arătau
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publicului pe ecran sau în ziare vinovaţii înainte de a
fi judecaţi definitiv.

Din păcate uneori s-a şi reuşit deformarea opiniei
publice şi chiar influenţarea judecăţii, demonstrând
vulnerabilităţile sistemului nostru judiciar. Aveam să
constat că nu suntem singulari în lume, dacă asta ar
putea să ne încălzească cu ceva, căci şi aici, în ţara
care a fost modelul democraţiei şi a statului de drept
pentru atâtea alte naţiuni, vulnerabilităţile sunt la fel
de mari.

La cour d’ assises, cum este denumită instanţa
penală franceză în care doar pentru infracţiunile
foarte grave verdictul de vinovăţie aparţine juraţilor
şi în care avocatul îşi exersează cel mai ades oratoria,
prinde viaţă în acest spectacol nu doar prin forţa unui
joc actoricesc admirabil ci şi prin greutatea cazurilor
în sine. Frumuseţea verbului apărării a dus
finalmente în aceste cazuri la hotărâri ale instanţelor
care au zdruncinat sistemul juridic francez,
determinând uneori necesare modificări legislative
iar acum, prin mizanscenă, adevărate revelaţii în
mintea spectatorului.

Cuvântul este de fapt personajul principal în acest
spectacol. Forţa lui este uluitoare uneori, ca în orice
domeniu de altfel, dar mai ales in pledoaria unui
avocat care face dovada adevăratei vocaţii
profesionale exercitând-o cu pasiune. 

Sala de teatru devine pentru două ore o instanţă în
centrul căreia este doar avocatul aflat pe o scenă cu
un decor schiţat minimalist dar sugestiv, sub lumina
unui permanent proiector care parcă încearcă să
lumineze nu doar actorul, ci chiar adevărul. Coloana
sonoră avea menirea ca din când în când să ridice
adrenalina spectatorului la cote înalte iar toată
această mizanscenă simplă mă duce cu gândul la
teoria lui Jerzy Marian Grotowski, adversar al
teatrului sincretic, promotor al supremaţiei relaţiei
actor-spectator în reuşita unui spectacol (Spre un
teatru sărac, 1968), când publicul este absorbit doar
de cuvintele actorului într-o comuniune deplină.
Nimic altceva nu mai conta pe scena aceea, doar
cuvintele magice rostite cu un dramatism autentic de
Richard Berry.

Actorul este în transă, iar spectatorii aduşi în
catharsis, frisonând la măreţia unei apărări bine
construite în care argumentele juridice îmbrăcate în
maxime celebre sau în metafore sublime pot răsturna
nu doar eşafodajul acuzării ci chiar prejudecăţi
majore, opinii publice preexistente, adeseori cu un rol

nefast în calea dreptăţii.
În ţara care musteşte de cultură şi civilizaţie, în

ultima vreme destul de grăbită de dominarea
internetului, adeseori inundată de superficialul
dăunător şi, ceea ce este mai grav, asaltată de fapte din
ce in ce mai abominabile care sunt aduse în faţa
instanţelor de judecată făcând din asta atracţia
mediatică absolută, oratoria procesuală nu a căzut în
desuetudine. Ba, chiar de loc. 

Franţa îşi iubeşte marii avocaţi aşa cum îşi iubeşte
marii artişti sau marii scriitori iar pledoariile lor sunt
privite adeseori ca o operă de artă, dovadă că sunt
aduse pe scenele teatrului unde Polimnia muza
retoricii patronează totul.

La noi amintirea marilor oratori ai barei antebelice
şi interbelice mai dăinuie încă iar speranţa reînvierii
adevăratelor pledoarii pe măsura importanţei acestui
meşteşug al vorbelor mai prinde forme concrete
uneori, nefiind chiar dată uitării, căci totuşi ne tragem
seva în principal din cultura franceză, cea care a
desăvârşit oratoria născută încă din antichitate.

Din păcate, în ţara noastră nici reflexia publică a
pledoariei nu este una care să genereze apetitul pentru
astfel de artă, avocatul fiind dorit de justiţiabili mai
degrabă ca un clonţău care să se certe cu adversarul
pentru drepturile sale decât un orator de spectacol. 

Această percepţie este, în fond, măsura aceleaşi
precarităţi sociale care domină orice în cotidianul
nostru, inclusiv în coborârea lamentabilă uneori a
intelectualităţii în certuri stupide aduse în faţa justiţiei.

Pledoarii este genul de spectacol care înalţă
exponenţial imaginea deformată a avocatului privit
din ce în ce mai des doar ca un mercantil instrument
al apărării intereselor celui care-l angajează,
indiferent de câtă dreptate are. 

Această piesă creează o imagine cu dublu sens, cel
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în care actorul sublimează prin jocul său cuvintele
avocatului, în emoţie artistică dar şi sensul în care
realizăm că avocatul însuşi este actorul în scena reală
a căutării dreptăţii. De fapt, o minunată pledoarie
pentru arta avocaturii.

Celălalt spectacol, pentru care în mod special
făcusem premeditata escapadă pariziană este altceva,
cu totul altceva, dar la fel de sublim.

Monologul scris de Éric Dupond-Moretti
împreună cu Hadrien Raccah, pus în scenă de
regizorul Philippe Lellouche, este al unei
autobiografii prezentată cu ironie sau chiar autoironie
ori cu accente de dramatism, cu meditaţii asupra
justiţiei şi condiţiei de slujitor al barei, construind
astfel paradigma artistică în care cunoscutul avocat
parizian apare în postura de actor.

Structurat în opt mici acte (Copilăria, Naşterea
unei pasiuni, Fufu, Definiţia apărării, Media, Raţiuni
sociale, Libertatea, Terorism), o pledoarie (din
procesul D’ Abdelkader Merah din 31 oct. 2017) şi un
epilog fac din monologul său un creuzet artistic în
care se amestecă cele mai importante amintiri legate
de copilărie, confraţi de breaslă, trucuri profesionale,
procese reverberante, mediatizarea justiţiei şi chiar o
pledoarie concretă, toate reuşind să redea portretul
său de autentic avocat.

Ca orice avocat nu suportă injustiţia, dar ca unul
diferit preferă ireverenţa şi neîncrederea în faţa
puterii, indiferent care ar fi aceea, unul care are
slăbiciunea de a crede că „scuipatul mulţimii pe o
robă este singura distincţie care valorează”, refuzând
chiar şi decoraţiile.

Retrăieşte pe scenă propria condiţie, cea a unui
avocat obişnuit atât cu succesul cât şi cu eşecul, cu
admiraţia generală pentru reuşitele sale, dar şi cu
oprobiul public la care este adeseori supus pentru că
apără un criminal sau un terorist. 

Dintr-o familie franco-italiană, cum îi arată şi
numele, de la vârsta de patru ani Éric a rămas fără
tată, crescut fiind doar de mama sa venită din Italia
postbelică pentru a scăpa de sărăcie. A cunoscut
lipsurile şi bineînţeles indignarea, de mic, „de la
vârsta de şapte, opt sau poate nouă ani şi care nu m-a
părăsit niciodată”, mărturiseşte el. 

Pasiunea pentru avocatură s-a născut la vârsta de
15 ani când a aflat de la radio despre executarea lui
Cristian Ranucci, acuzat pentru uciderea unei fetiţe
de 8 ani, şi a cărui vinovăţie a fost subiect de

polemică naţională, inclusiv în romanul Le Pull-Over
rouge de Gilles Perrault, fiind şi unul dintre cazurile
prezente în spectacolul Pledoarii, despre care v-am
vorbit deja. 

Éric povesteşte pe scenă că la acel moment a
înţeles că „a fi avocat înseamnă să fii singur contra
tuturor, înseamnă să fii paianjen şi urzică”.

Fac o mică paranteză aici precizând că sala cu
peste cinci sute de locuri, plină ochi, avea după
aprecierea mea mai mult de trei sferturi dintre
spectatori avocaţi. Am înţeles asta din comentariile
lor din foaier şi din ţinutele office ori genţile specifice
ale unora care veniseră direct de la cabinet. Prezenţa
aceasta a avut-o şi în toate celelalte spectacole
anterioare.

Era un vădit semn de respect pentru confratele lor
de breaslă cu care puteau fi oricând adversari la bară
împărţind replici usturătoare şi aflaţi într-o
concurenţă profesională permanentă, dar de care erau
mândri în seara aceea că aducea pe scenă frumuseţea
şi importanţa acestei profesii într-un spectacol inedit. 

În aceeaşi paranteză mă gândesc dacă la noi, în
ţara în care invidia şi falsitatea relaţiilor tronează
veşnic, o aşa manifestare de simpatie colegială s-ar
putea întâmpla?! Cred că ar trebui să reflectăm mai
mult la asta.

Adesea, Éric se întreabă: „Cum pot apăra asasinul
unui copil, sau un terorist?”, dar tot el îşi răspunde
printr-o altă întrebare: „Este absurd, nu, că într-una
dintre cele mai vechi democraţii din lume să
îndrăzneşti să-ţi pui întrebarea asta?”. 

Individualitatea acestui avocat actor este
fermecător intersectată cu reflexiile din cultura
universală, bună oară trimiterea la Dostoievski care
în Idiotul afirma atât de profund: „Nimic nu e mai
uşor decât să denunţi o fiinţă abjectă. Nimic nu e mai
dificil decât să încerci să îl înţelegi”, sau la Albert
Camus care în Străinul remarca cum un acuzat se află
pur şi simplu deposedat de propriul proces,
judecându-se faptele fără a-l avea în vedere chiar pe
acesta ca om, recurge în discurs la clasicul Voltaire
sau la contemporanul Umberto Eco cu citate celebre
care dau spectacolului imaginea de crème de la
crème.

Éric îşi iubeşte cu pasiune profesia. pentru că nu
este doar ”ceva ce faci de la vîrful dinţilor la degetele
picioarelor, este ceva sacerdotal”.

El nu suportă ideea de eroare judiciară, urăşte
această expresie care in fond nu este decât asumarea
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de către judecător a riscului de a nu respecta
principiile noastre, cum este îndoiala care nu poate
duce la condamnare.

Caracterizează justiţia cu un umor sintetic în şase
puncte, începând cu definirea ei ca o administraţie
„deşi dintr-o greşeală milenară o numim virtute,”
trecând prin condiţia magistratului de a iubi
contradictorialitatea şi implicit avocaţii pentru a fi un
bun judecător şi încheind cu concluzia universal
valabilă că avem judecătorii pe care îi merităm.

Ne strecoară în discursul său câteva anecdote
pline de substanţă, cum este cea care ilustrează că
dreptul nu se poate confunda cu morala,
exemplificând cu cazul lui Dominique Strauss-Kahn
în care judecătorul de instrucţie pentru a demonstra
neapărat că acesta este proxenet a scris în ordonanţa
sa de inculpare că „o sodomizare practicată asupra
unei femei este în mod necesar un act taxabil!!!”
Apoi concluzionează: „îmi veţi da dreptate că
gândirea asta s-ar referi la sexualitatea judecătorului,
nu la cea a lui Strauss-Kahn”, şi publicul se
prăpădeşte de râs.

Am remarcat pasajul excelent în care cu un joc
demn de invidia oricărui star de cinema detestă pe
confraţii care fac un fel de comerţ cu durerea altora
atunci când apără victimele infracţiunilor. 

Exemplul „dacă nu veţi condamna foarte dur pe
acuzat, clientul meu nu se va recunoaşte în calitatea
de victimă” îl continuă cu o adevărată indignare
ironică despre ceea ce în ultimii ani atât media cât şi
clasa politică au creat, „o nouă categorie socială,
Victima”.

Prin toate mijloacele de comunicare adeseori
suntem intoxicaţi cu păreri ale unor invitaţi pe toate
canalele, precum foşti preşedinţi de curţi penale sau
poliţişti pensionaţi „care ar fi făcut mai bine să-şi
savureze propria retragere, căci oricum nu cunosc un
cuvânt din dosarele pe care le comentează. Apoi într-
o contradictorialitate de operetă intervin avocaţi care
n-au citit nici măcar o linie dintr-un proces-verbal şi,
în sfârşit, apare pe această prăjitură mediatică un
psihiatru care-i pune diagnostic celui examinat dar pe
care nu l-a întâlnit niciodată”. 

Ei bine, asta se întâmplă adesea şi la noi, mi-am
spus cu aceeaşi mâhnire ca şi Éric pe scenă.
Concluzia lui însă este de un umor sarcastic: „Nu ne
mai lipseşte decât câte un număr standardizat, tipul 1
pentru vinovăţie şi tipul 2 pentru nevinovăţie. Aceste
informaţii obscene violează prezumţia de nevinovăţie

şi confundă timpul mediatic cu timpul judiciar”, ne
spune el pe bună dreptate.

Opinia publică astfel formată, de fapt deformată,
poate da 99,9% drept vinovat pe cineva înainte de a
fi judecat definitiv, iar peste un număr de ani când se
finalizează actul de justiţie să constatăm că este
nevinovat. Şi trebuie subliniat că „ecoul mediatic este
de multe ori înmiit faţă de ecoul judiciar”. Cine mai
repară asta?!

Unanimitatea este suspectă şi exemplifică
admirabil făcând trimitere la Tribunalul Suprem al
Israelului care ne dă o lecţie în acest sens. Acesta
funcţionează după regula în care atunci când toţi
judecătorii decid condamnarea unui om, acest lucru
este considerat inimaginabil, căci nu s-a găsit măcar
unul să îl apere şi astfel condamnarea nu mai este
permisă.

Are perfectă dreptate, îmi zic, atunci când spune
că societatea de azi şi-a pierdut sensul libertăţii.
Maniheismul cu care ne confruntăm permanent,
suntem pentru sau suntem contra, interzicându-se
nuanţele, interzice de fapt inteligenţa. 

Se exagerează cu transparenţa în societatea
actuală, se violează secretul profesional abuzându-se
de interceptările telefonice, de camera ascunsă. Da,
excesul de transparenţă, dăunează.

Éric pune la colţ relaţia jurnalist procuror sau
judecător, când cel dintâi devine unealtă şi, culmea,
în numele moralei publice cele două categorii se pun
de acord să îngroape secretul instrucţiei penale dar se
prezintă drept garanţi ai acesteia. Astfel, povesteşte
el, s-a trezit odată pe un platou de televiziune cu doi
jurnalişti care aveau în posesie dosarul integral al
inculpatului Fillon în timp ce acesta şi avocaţii săi
încă nu avuseseră acces la dosar. 

„Epoca noastră iubeşte atât de mult transparenţa
încât delatorii au fost înnobilaţi cu denumirea de
lansatori de alertă”, conchide personajul la fel de
caustic. Dumnezeule, parcă ar fi la noi, mi-am zis din
nou cu aceeaşi uimire. Se poate spune că fraternitatea
româno-franceză se manifestă şi aşa.

Dar cel mai mare duşman al lui Éric, după modul
în care se încrâncena pe scenă, mi se păru igienismul,
acel cumul de reguli impuse în numele sănătăţii
psiho-mentale, „o mişcare morală pentru omul
modern, care nu fumează, nu bea, practică sport, mai
ales jogging, mănâncă quinoa, nu minte, nu are
secrete, circulă cu 30 km/h, nu iubeşte luptele cu
tauri, nici vânătoarea. Eu sunt!”, glumeşte actorul. Pe
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plan juridic igienismul are drept consecinţă căutarea
sistematică neapărat a responsabilităţilor. „Cînd
marea revarsă, musai trebuie găsit vinovatul”.

În ultimul act ne vorbeşte despre bataclanizarea
spiritelor societăţii franceze contemporane pe fondul
terorismului care a generat replicile sale şi mai ales
frică, o consecinţă a acestui igienism. Pentru că în
articolul din ianuarie 2019 am scris despre asta
pornind de la cartea lui Eric Dupond-Moretti,
„Dreptul de a fi liber”, mă rezum doar la a aminti că
în piesă concluzionează sintetic prin vorbele lui
Benjamin Franklin: „Poporul gata să sacrifice un pic
din libertate pentru un pic de securitate nu merită nici
una nici cealaltă şi sfârşeşte prin a le pierde pe
amândouă”. Aici, cred că România întrece Franţa,
este sigur campioană, i-aş fi spus confratelui francez..

La acest moment ţara sa este în situaţia de a fi
inventat aşa-zisele fişe S, care călcând în picioare
legea şi chiar fundamentul dreptului penal au dus la
pedepsirea severă a celor care nu erau decât suspecţi.
Militează pentru desfiinţarea lor căci nu vrea ca în
Franţa să apară un nou Guantanamo. Acest aspect
este concretizat prin cazul său din 2017, D’
Abdelkader Merah (fratele jihadistului Mohamad
Merah autorul atentatului terorist de la Toulouse din
2012) în care avocatul general (echivalentul
procurorului de şedinţă în cazul nostru) ceruse
închisoarea pe viaţă.

Îi ascultăm apoi pledoaria din acest dosar în care
ceruse achitarea. Nu vom şti niciodată dacă în faţa
curţii o făcuse la fel de teatral, dar eu aproape sunt
convins că Éric este la fel de actor în faţa
judecătorilor, căci originile sale italiene l-au înzestrat
cu acest har în mod sigur. A obţinut o soluţie
neaşteptată pentru mare parte din societatea franceză.

Lumina scenei s-a stins şi o voce din off, a
pronunţat sentinţa. Nu a fost închisoarea pe viaţă, ci
achitare pentru patru dintre capetele de acuzare şi
condamnare doar pentru alte trei, relative la asocierea
la un grup infracţional, la 20 de ani închisoare. 

Epilogul acestui spectacol care aş fi vrut să nu se
mai termine, tuşează definitiv imaginea sa de om
liber, sau care încearcă mereu să fie liber, şi asta o
datorează în special mamei sale, ne mărturiseşte el,
femeii de manej despre care nu-i vine să creadă cum
toată viaţa a fost conştiincioasă, politicoasă,
respectând regulile, iar revolta şi-a exprimat-o
ţinându-se deoparte, rămânând demnă. 

În final îi vorbeşte la telefon mărturisindu-i că s-

a confesat prietenilor (spectatorilor) despre dânsa,
despre viaţă, despre libertate. „Tu ai dreptate mamă:
trebuie să ne indignăm, să refuzăm injustiţia, să
rămânem liberi”.

Loréne Susbielle, o cunoscută jurnalistă afirma pe
canalul BFMTV că „acest star al baroului devenit star
al scenei... a avut dreptul la ovaţiile publicului ridicat
în picioare”. Cu certitudine aşa este. Am avut şi eu
bucuria să mă aflu printre cei care i-au savurat
spectacolul aplaudând din toată inima.

În mod cert este un autoportret reuşit ceea ce a
făcut pe scenă confratele de breaslă, din dorinţa de a
spune ceea ce nu a putut să facă în sala de judecată,
cum declară în interviul de după premieră. Eu l-am
văzut în acea seară magică de septembrie pe care nu
o voi uita niciodată şi cred că dincolo de portretul
său, Éric Dupond-Moretti a mai reuşit ceva, un tablou
al societăţii contemporane în care ne regăsim şi noi
românii, nu doar francezii, care pe zi ce trece se
îndepărtează tot mai mult de substanţa adevăratelor
valori ale democraţiei si libertăţii, pervertindu-le,
paradoxal în numele statului de drept.

Întors la Iaşi cu nerăbdarea de a povesti ce
văzusem, aproape că uitasem că aveam două dosare
în care pronunţarea hotărârii s-a amânat de două ori,
încă de dinaintea plecării mele la Paris. Nu sunt
dosare penale ca ale lui Éric, ci dosare civile, dar la
fel de importante, atât pentru împricinaţi cât şi pentru
mine, care le purtam cuvântul pe scena instanţelor. 

Într-unul dintre ele am câştigat, chiar împotriva
cunoscutului filozof şi scriitor Gabriel Liiceanu care-
l chemase în judecată pe nu mai puţin cunoscutul
scriitor ieşean Liviu Antonesei, cerându-i daune
morale pentru că-şi simţise onoarea şifonată, proces
în care mai avem un hop, apelul. În celălalt am
pierdut, deşi clienta mea Caliopia Hodorogea
(Tocală, după numele literar, căci este şi scriitoare nu
doar profesor de literatură) are dreptate până la
Dumnezeu. A fost o injustiţie pe care am simţit-o
până în rărunchi, aşa cum şi confratele Éric Dupond-
Moretti probabil o simţise în dosarul pe care-l
avusese la Strasbourg, după cum îşi începuse
monologul pe scenă. În ziua în care am aflat soluţia,
din nefericire definitivă, nu am mai fost om. Mă
simţeam dărâmat şi am avut tot timpul, până seara
târziu, senzaţia de nod în gât, de ceaţă pe ochi şi de
tahicardie greu de controlat. Asta e avocatura, mi-am
zis. Noroc că există teatrul, altfel nu ştiu cum aş
rezista.
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Eram mică, aveam 10 ani când v-am văzut
pentru prima oară „în realitate”, la o măsuță
mică pliantă, acoperită cu o mușama cu flori,
într-o curte ce avea să ne fie tărâm de vacanță
pentru două săptămâni. Nu mai rețin ce făceați
atunci, cel mai probabil citeați ceva; ceea ce țin
minte, însă, și acum este uimirea mea, uimirea
față de felul atât de simplu în care stăteați acolo,
în curte, parcă de o veșnicie și parcă numai ce
vara trecută ne despărțisem, iar acum ne
întâlneam din nou. Brusc, Teatrul coborâse de
pe scenă și venise cu mine în vacanță! Iar eu, un
copil de 10 ani, treceam cu ochii mari de mirare
și cu mâinile pline de bagaje ca să-mi ocup
camera, neputând să-mi închipui cum avea să fie
să te întâlnești tot timpul la micul dejun și
înainte de culcare cu Teatrul însuși, care să-ți
povestească câte și mai câte și care să imite
broasca sau motocicleta, doar ca să strârnească
râsul celor câțiva copii și mai mici decât mine!
Neputând să-mi închipui nici că aveam să scriu
peste 20 de ani aceste cuvinte.

Același zâmbet din tot sufletul trona și din
fotografia ce stătea sprijinită de lemnul crucii...
aceeași bucurie de a bucura, dar ce era și mai de
neînchipuit, era straniul, dar minunatul
sentiment că prezența plină de zâmbet era acolo,
tot acolo. Nicio legătură cu somnul liniștit ce
ședea alături, nicio legătură în ciuda lui! Nicio
senzație de absență. Simțeam atât de mult din tot
ce știam despre doamna Tamara în jur, încât nu
puteam asocia în niciun fel imaginea! Cu toate
astea, oamenii treceau pe rând, dând ocol, poate
nebăgând de seamă asta... Puțini! Extrem de
puțini! Inadmisibil de puțini! Mulți oameni
simpli, și ei în vârstă, dintre cei care vă
urmăreau la televizor cu ani în urmă, apoi

familia și câțiva actori. Câțiva. Câțiva din atâția
– și nu vorbim de cei mulți, care într-adevăr nu
mai sunt, ci de cei care deși sunt... nu sunt! Care
nu trebuie să fii jucat împreună, nu trebuie să fii
ținut neapărat legătura, ci care, tineri sau în plină
maturitate, iubesc Teatrul și iubindu-l, respectă
tot ce are sau a avut el! Care, din respect, sunt
alături! Și sunt alături pentru că respectul nu
înseamnă ceva rece, lipsit de căldură sufletească,
ci înseamnă înainte de toate un suflet deschis și
sincer!

Acum știu că mi-ați spune că nu mai sunt cei
de altă dată, că mai bine așa, dar eu știu că e
nedrept la câtă lume s-a bucurat de sufletul
dumneavoastră aducător de bucurie, să nu-și
întoarcă privirea măcar pentru câteva momente,
ca mulțumire pentru ce le-ați dăruit, pentru ce au
primit fără a cere nimic în schimb. O meritați!

Nu știu de ce, cu câteva zile bune, chiar
săptămâni înainte de data aceea... 15.X.2019...
vă pomeneam în minte aproape în fiecare zi și de
fiecare dată cu aceeași forță de avalanșă! Mă
urmărea un gând, o frază pe care mi-ați spus-o
ultima dată când v-am văzut. Aproape în fiecare
zi, lovindu-mă de oameni gata oricând să te
uimească prin fapte „demne” de neîncredere,
gata oricând să facă altfel decât au zis sau sa zică
altfel decât ar face, gata oricând să te ajute dacă
știu exact când urmează să îi ajuți tu pe ei, dacă
nu, să știe să nu te ajute, o lume gata oricând să
se destrame cu zâmbetul pe buze și în
necunoștiință de cauze sufletești, de fiecare dată
dădeați buzna în mintea mea, ridicându-vă încet
de pe scaun, cu grijă, sprijinind un baston, în
cabina teatrului, cu rochia neagră și perle la gât,
cu o distincție de mare doamnă care nu știe decât
pentru ea însăși asta, și în urma urărilor mele de

180180 CONVORBIRI  LITERARE

DDRAGĂ RAGĂ DDOAMNĂ OAMNĂ TTAMARAAMARA
Alexandra NEACȘU



sănătate, precipitate și emoționate, ați ridicat
ochii spre mine și cu o privire ce avea siguranța
absolută a ceea ce avea să zică, ați spus:
„Liniște! Liniște, mamă... liniște să ai! Dacă ai
liniște, ai totul...”

N-a fost un sfat, n-a fost o urare... a fost o
realitate vie, întrupată în fața mea în acel
moment, o realitate a puterii pe care o are
liniștea, mai presus de toate. Însă nu o putere de
a opri lucrurile în loc și a te retrage într-o
margine de unde nu se mai vede și nu se mai
aude nimic, nu o liniște-ascunziș! Ci o liniște-
izvor, sursă forței de a trece prin tot, prin temeri
și suferințe, și a merge înainte! O liniște-
rugăciune, cea mai puternică liniște existentă,
care odată învăluindu-te, nimic din această lume
nu te mai poate atinge! Nici măcar moartea!
Asta ați spus! Această liniște am trăit-o în
privirea dumneavoastră și trăind-o atât de vie în
fața mea, a rămas în mine. Și fără să vreau, ca și
în ultimele săptămâni, va văd ridicându-vă încet
de pe scaunul din cabină de fiecare dată când
ceva este pe punctul de a mă dezamăgi. „Liniște!
Liniște, mamă...”. Și apoi merg înainte.

Când traversam holul lung cu camere de-o
simplitate aproape monahală din acea casă de
munte, nu știam încă nimic din toate astea.

Știam doar că ne-ați rugat când mergem în oraș
să vă cumpărăm niște vișine ca să faceți
dulceață. Mai știam că mă îndrăgosteam din ce
în ce mai mult de teatru. Și mai știam că trebuia
să trec în vârful picioarelor pe hol după-amiaza,
ca să nu vă deranjez când vă retrăgeați în
cameră, pentru că ușile erau cu geam și se auzea
totul. Și trecerea în vârful picioarelor, tocmai din
această cauză, se umplea de fiecare dată de
emoție, imaginația mea de copil transformând
lumea de dincolo de acea ușă într-o lume
magică! Și asta zi după zi, până când „lumea
magică” de dincolo de ușă s-a îndurat de emoția
și curiozitatea fără margini a unui copil și s-a
lăsat ușor dezvăluită de razele puternice ale
apusului, care în acea amiază au străpuns
întreaga cameră, ajungând până la geamul ușii.
Deși opac și acoperit de sus până jos cu o
perdeluță albă, încrețită pe șine subțiri de metal,
geamul a fost nevoit să-și părăsească postul de
santinelă de neînduplecat și să descopere privirii
mele înghețate umbra doamnei Tamara, stând
nemișcată lângă fereastra camerei ei inundată
complet de lumină și având parcă ceva în mâini.
Ochii mei de copil, imenși de atâta uimire, nu
voiau să părăsească umbrele acelea misterioase,
fiind convinsă că era ceva ce nu-i e dat oricui să
vadă! Și rămânând fascinată în fața ei, de
dincolo de geam, încet, încet, începu să se audă
vocea ei. Cuvinte care deveniră fraze, care
deveniră replici și monoloage și care deveniră,
apoi, în amintirea mea de copil, cel mai magic
moment pe care Teatrul mi l-a dăruit vreodată!
În mijlocul verii, în camera ei de la munte,
nemișcată în fața ferestrei, doamna Tamara
repeta! Erau acolo numai ei, amândoi: ea și cu
Teatrul! Stăteau de vorbă, privind apusul. Și ce
bine se simțea Teatrul acolo, în încăperea și în
preajma ei! Era la fel de fascinat și el cum eram
și eu! 

Acum dincolo de o altă ușă prin care trec
razele apusului, cu siguranță doamna Tamara
face același lucru. Repetă! Și asta va face
întotdeauna. Iar într-un colț, Teatrul va sta și-i va
zâmbi!
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Creangă, ediţie tematică, studiu introductiv şi
cronologie de C. Livescu, 2009, 154 p., C. Livescu, Ion
Creangă în viziunea contemporanilor. De la imagine la
mit, 2013, 290 p., Ion Creangă, Opere, addenda –
Povestiri corozive. Cetite de autor la aniversările
Junimii din Iaşi, în anii 1976 şi 1877), ediţie critică cu
note de G.T. Kirileanu, prefaţă şi îngrijirea ediţiei şi
selecţia comentariilor critice de C. Livescu, 2013, 74 p.,
G. Călinescu, Ion Creangă. Viaţa şi opera, ediţie
definitivă, cu Studiu introductiv de C. Livescu, 2015,
324 p. Editura Crigarux, Piatra-Neamţ.

Creangă continuă, şi este bine asta, să suscite nu
doar interesul cititorilor, ci şi al
criticilor (şi ies la iveală şi alte
aspecte mai puţin cunoscute din
viaţa sa), deşi, în timpul vieţii sale,
„dintre clasicii noştri”, „a beneficiat
de cele mai puţine comentarii”.
Astfel, notează C. Livescu,
Maiorescu, deşi „a urmărit cu
atenţie fenomenul Creangă”, „a fost
laconic şi prudent în a consacra o
analiză critică specială poveştilor
sau Amintirilor”, iar „cu destulă
aplecare” au scris doar Eminescu, despre autorul de
manuale Creangă, Ion Nădejde şi E. Gruber. Situaţia s-a
schimbat însă după moartea lui Creangă, cum ştim,
urmând „un val intens recuperator”, contemporanii, care
până atunci „îl trataseră cu destulă pasivitate”, poate şi
din cauza felului de a fi al lui Creangă, a „firii sale
multiple, destul de greu clasabile”, „şi-au dat seama de
valoarea celui dispărut”. Iorga îl clasează şi între
„humorişti”, şi în rândul „stiliştilor”, dar s-a constatat că
nu exista o ediţie critică a operei sale, şi de „puţinătatea
datelor” care puteau fi puse la dispoziţia celor interesaţi,
ca, de pildă, Jean Boutière, pentru o teză de doctorat.
Contribuţiile cu adevărat importante, notează C.
Livescu, apar după 1930, prin Călinescu, Streinu dar şi
„ediţia cu adevărat serioasă, riguroasă în a restitui
autenticitatea stilistică a lui Creangă”, cea a lui G.T.
Kirileanu.

Cristian Livescu, care are şi alte activităţi fie
editoriale, fie de impact naţional legate de opera viaţa şi
numele lui Creangă, a făcut un efort care merită
semnalat. A readus în atenţia celor interesaţi „ediţia
model” (şi argumentează de ce scrie astfel în cuvântul
său înainte) G.T. Kirileanu, apoi cartea lui Călinescu,

povestirile „corozive”. La care se adaugă cartea care ne
interesează mai mult acum, sub semnătura sa, cu felul în
care era văzut Ion Creangă de către contemporanii săi.
Şi conturează această imagine a lui Creangă prin ochii
lui. Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, Ioan Slavici,
George Panu, Mihai Eminescu, I. Nădejde, A.D.
Xenopol, Grig I. Alexandrescu („prietenul şi primul
biograf”, la care apare „prima dată menţionată”
Bojdeuca), Eduard Gruber, N.A. Bogdan, A.C. Cuza,
Ion Popescu, Mihai Lupescu, Artur Stavri, Jean Bart,
G.T. Kirileanu, E.M. Gârleanu, Artur Gorovei, Th. D.
Speranţia, C. Săteanu, Ioan S. Ionescu, Constantin
Meissner, Gh. D. Scraba, Ana Konta Kernbach, Nicolae
Iorga (care a publicat primul studiu despre Creangă în
„Convorbiri literare”, 1 iunie 1890), Izabela Sadoveanu
şi Mihail Sadoveanu.

C. Livescu porneşte de la ideea că putem vorbi de
trei etape în „formarea şi consolidarea” imaginii lui
Creangă: 1. în timpul vieţii lui, „deloc bogată”, 2. cu cei
care au scris la moartea sa, în 1899, şi în primii ani după,
3. memorialistica de după 1920 (perioadă în care
Livescu abordează şi „teoria imaginii” lui Creangă), pe
care o caracterizează drept „recuperatoare”, dar şi
„anecdotică şi ficţională”. Citim câte ceva şi despre
„puţinii denigratori” ai lui Creangă: I.P. Florantin,
preotul Gh Ienăchescu”, despre care Călinescu scria că
era „un dispreţuitor prost, dacă nu duşman”.

Sunt multe detalii interesante despre Creangă prin
care, ca să îl parafrazăm pe autor, cititorul îşi poate
contura o imagine despre Creangă, cel care, „faţă de
cosmopoliţii Junimii părea o ciudăţenie”, cu felul său de
a fi, chiar de a se „învinovăţi” de „prostie”, de „ţărănie”
(C. Livescu vorbeşte chiar despre un Sindrom, în acest
sens, la Creangă), de la „scriitorul popular”, cum îl
considerau primii comentatori, la „incomodul inefabil”
(Călinescu), „homericul” (Ibrăileanu), „omul anapoda
(Zoe Dumitrescu Buşulenga la „ezotericul” (Vasile
Lovinescu). Una peste alta o contribuţie care a fost
discutată, citită şi cred că poate fi o lectură utilă pentru
cei interesaţi de cine a fost şi cum a fost receptat Ion
Creangă, cu imaginea sa  ficţională, de „mit literar” sau
cât de aproape de realitate o putem noi percepe.

Nicolae Iorga, Scurtă istorie a Albaniei şi a
poporului albanez, Editura Asdreni, traducere,
introducere şi note Radu-Cosmin Săvulescu, Craiova,
2019, 192 p.

La editura craioveană Asdreni, a Asociaţiei Liga
Albanezilor din Români,a cu sprijinul guvernului
român, a apărut această primă traducere în limba
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română a acestei cărţi a lui Iorga, publicată în 1919. În
acel an, doi membri ai diasporei albaneze (una dintre
cele mai puternice ale acestui popor), Dhimiter Beratti şi
Nikk Pemma, în contextul în care Albania îşi
proclamase independenţa în 28 noiembrie 1912, într-un
context regional complicat, şi avea
nevoie de recunoaşterea „Marilor
Puteri”, ale căror „jocuri de putere”,
ca de multe ori în istorie,
„ajutaseră” la complicarea situaţiei.
Pornind de la nişte cursuri ale sale
despre istoria Albaniei pe care le
ţinuse în primăvara lui 1914, Iorga
dezvoltă subiectul în lucrarea Brève
histoire de l’Albanie et du peuple
albanais, în stilul său cunoscut
nouă, documentat, dar nu  rigid. Plecînd de la istoria
străveche a oamenilor de pe acele meleaguri, la
perioadele ilirilor, tracilor, romanilor, apoi bizantinilor,
slavilor ş.a., Iorga vorbeşte despre diversele aspecte care
aud dus la formarea poporului şi apoi a statului albanez,
şi legăturile cu vlahii/ albano-vlahii, personalităţile
pregnante, între care se distinge Skenderbeg, sau, de
pildă, modul în care mai degrabă nu au fost preocupaţio
în timpurile vechi de „frontiere” albanezii ş.a.

Dată fiind şi distanţa în timp, dar şi alte argumente,
între care şi acela că doream să văd cum este privită
cartea din perspectiva albanezilor, am fost interesat,
dincolo de maniera de traducere, în care Radu-Cosmin
Săvulescu a dorit să rămână cât mai aproape de original,
dar fără a dăuna fluenţei, mai ales de cuvîntul de
deschidere (în care îl prezintă succint dar explicit pe
Iorga şi activitatea sa, la fel şi contextul în care a apărut
cartea, dar şi cel istoric şi politic din vreme) şi de notele
sale, rezultate urmare consultării şi a surselor lui Iorga,
dar şi a literaturii de specialitate ulterioare. A rezultat o
carte îngrijit realizată (şi) tipografic, o operă de
restituire de care sunt interesaţi şi românii, şi albanezii,
alcătuită de Radu-Cosmin Săvulescu astfel încît să fie
cît mai accesibilă cititorului de azi, cu informaţii la zi,
dar şi trimiteri în epocă. 

Catinca Agache, Akassia, cineroman, cuvînt pe
coperta a IV-a: Constantin Dram, Editura Limes,
Floreşti, 2019, 294 p.

Cunoscută cititorilor mai ales pentru cărţile sale
despre literatura română din Basarabia, Bucovina de
Nord, Banatul sîrbesc, Voivodina, Ungaria şi alte
teritorii în care vieţuiesc scriitori români, Catinca
Agache a publicat recent un al doilea roman, după
Insularii. Un „cineroman”, citim pe coperta cărţii, cu
mai multe planuri narative/ personaje, câteva

desprinzându-se, în primul rând, dar totul concentrându-
se mai cu seamă în jurul lui John (Ion Ionescu, IT-ist
plecat din România), apoi a Antoniei, prietena care, în
final, îl dezamăgeşte, scandinavei Anissia, pensionarei
Mari, fostă soţie a unui algerian ş.a. Şi, nu în ultimul

rînd, călugărului creştin copt Sami,
catalizatorul căutărilor lui John pe
drumul devenirii spirituale.

Dincolo de simbolistica
arborelui acacia, „pomul vieţii în
mitologia egip teană, arborele în
care se află «viaţa şi moartea»,
transcendenţa morţii şi obţinerea
nemuririi, conform legendei lui
Osiris”, care poate duce cu gîndul la
titlul romanului, mai sunt şi plaja şi

restaurantul Akassia, de la Marea Roşie, şi felul în care
privesc românii plecaţi din ţară acel „acasă” din
România. Şi, deloc în ultimul rând, „acasă” la care
ajunge John, poate, dacă acesta va fi finalul romanului
(deşi e unul care te lasă să alegi).

Autoarea merge pe mai multe paliere ale povestirii,
de la călătorii prin locuri exotice (Mare Roşie, Egipt,
regiunile tuaregilor, Germania ş.a.) la felul în care
pleacă românii din ţară goniţi de „invazia imbecililor”
ajunşi la putere, indiferenţa, ignoranţa şi prostia pe care
le vezi la tot pasul, dar şi cum văd ei de „acolo” ţara. E
o scenă interesantă în acest sens cu un carnaval în Köln,
Germania („nebu nie totală, o nebunie frumoasă, cu
cîntece dedicate oraşului, ţării, acelui acasă – heimat –
atît de prezent în songul german”, cu „o im presionantă
defilare de oameni, de care alegorice imense”, „clovni,
dansatori, sportivi, cai şi călăreţi de ev mediu, fanfare,
coruri, trupe muzicale; lume nebună, euforică,
costumată în cele mai năstruşnice ţinute, viu co lorate, de
la personaje de basm la baroni şi baronese” „dansînd şi
cîntînd din mers pe kilometri întregi, pornind din
Clodwigplatz şi pînă la Dom”), în opoziţie cu altă scenă,
din Par cul Naţiunilor, unde fiecare ţară avea un loc al
său, reprezentat prin pomi plantaţi acolo, „care o
reprezintă cel mai bine”. România era acolo „undeva
între Ungaria şi Serbia”, printr- „un tufar în care se aflau
cîţiva ulmi amărîţi, nu falnicul stejar care ştiau că e
arborele naţional, nu brazii înalţi din Carpaţi”. Nu sunt
puţine comparaţiile, pe firul poveştii lui John, între cum
realitatea din România (de pildă maniera în care românii
au adoptat internetul şi telefoanele inteligente, internetul
– cel supraîncărcat de ură, limbaj suburban sau violent,
simulacrul de cultură ş.a. – renunţînd la cărţi, pe cînd
germanii sunt adesea cu o carte în mînă, ori faptul că e
„o societate bolnavă”, în care Antonia nu doreşte să
revină, pădurile defrişate fără milă cu largul concurs al
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puterii şi nepăsarea celorlalţi, animalele fără adăpost
mîncînd din gunoaie ş.a.) şi ce trăiesc cei plecaţi
„afară”. Dar şi speranţa, reprezentată de cei care nu ies
în „prim-plan”, pentru care tradiţiile, natura, credinţa –
ni se vorbeşte despre tinerii adunaţi în jurul Biseri cii –
firescul, armonia, iubirea şi nu ura sunt determinante.
„Între aceşti oameni cu sufletul deschis cu smerenie spre
Creator” simţea şi John că există, lîngă „bobul acela de
grîu ce nu se lasă şi încolţeşte chiar şi într-un teren de pe
care se încearcă a se şterge urmele strămoşilor”, deşi nu
mai sunt mulţi, dar „au început a se strînge grămăjoară
adunînd, adunînd în jurul bisericilor şi pe alţii spre a
rezista şuvoaielor întunecate”.

În fine, călătoria e lungă, naratoarea purtînd
cititorul, documentat, prin secole/ locuri diferite, prin
istorie ori mit, pe paliere diverse (de la daci şi legătura
lor cu Egiptul, Tărtăria, Zamolxis şi creştinism,
„supoziţia lui E. Cayce privind acel stră-strămoş comun,
profetul Ra-Ta originar din zona voastră”, cum îi spune
Sami lui John, până azi), spre final şi cu tentă de
aventură/ thriller. În cele din urmă vedem călătoria lui
John (înlăuntru sau dincolo de timp, cu ochii minţii sau
cu pasul) oprindu-se la mănăstirea „Schimbarea la faţă”,
pe Muntele Sinai.

Sunt doar cîteva gînduri, în ton cu rubrica, după
lectura acestui roman al Catincăi Agache care, dacă se
finalizează sau nu prin oprirea lui John pe Muntele Sinai
în călătoria sa iniţiatică… poate e o altă poveste, poate,
pentru altă carte. Sau pur şi simplu lasă la „mîna”
cititorului să aleagă finalul dorit.

Liliana Cora Foşalău, Vinul lumii/ Le vin du
monde, antologie bilingvă, ediţia a doua revizuită şi
adăugită, Editura Timpul, Iaşi, 2016, 90 p.

Sunt multe şi felurite, dar şi
plăcute la lectură poemele/
antologiile despre vin în literatura
lumii sau la români, ori cărţile
despre vin, fie ele literare ori despre
oenologie, „ştiinţa vinului”. Unele
dintre ele le-am semnalat şi în
rubrica noastră (de pildă volumele
apărute la „Convorbiri literare”, în
ultimii ani, La curţile Cotnariului,
Din poezia vinului, selecţie de
Valentin Talpalaru, ediţia I – 2010, a II-a – 2013, sau, pe
alt palier, Constantin Huşanu, Cotnariul în literatură şi
artă, 2011 ş.a.. Sau, dacă ne referim la o altă modalitate
de a discuta despre vin: Editor Cătălin Vatamanu, Vinul.
Dar al lui Dumnezeu şi Euharistie a creaţiei, Cuvânt
înainte: Petre Semen, Editura Doxologia, Iaşi, 2015, 220
p. ori Salah Stétié, Le vin mystique, précède de Al-

Khamriya d’Omar Ibn al-Farîdh, 1998.
Pe acelaşi „raft”, acum, aşezăm şi antologia alcătuită

de Liliana Cora Foşalău, care, în Preambul, vorbeşte
despre cum, la iniţiativa profesoarei Jocelyne Pérard, de
la Universitatea Burgogne, din Dijon, care a întemeiat o
catedră UNESCO pe tematici viniviticole, „un grup de
profesori de la Universitatea „Al.I. Cuza” au fost
cooptaţi într-o echipă de la catedra „Culture et
Traditions du Vin”, pentru a studia implicaţiile, locul şi
virtuţile vinului în literatura română”. E drept că până
acum legătura dintre poezie şi vin nu a fost deloc
neglijată nici în alte părţi ale lumii, şi nici la noi, aici
însă antologatoarea/ traducătoarea vorbeşte despre o
sumă de criterii pe care le-a avut în vedere la antologare,
de la cel „de bază”, anume „prezenţa vinului în poezie”,
fie el ca „temă, aluzie, sugestie, simbol, conţinut sau
conţinător (pahar, potir)” ş.a., la „mod de intrare în
comuniune cu esenţele, cu suprarealul, cu trecutul sau
cu fiinţa noastră profundă”.

Poemele au fost grupate în patru secţiuni: Vinul
sărbătorii, Vinul dragostei, Vinul lumii, Viţa viei – via
vieţii.

Am citit cartea şi cu gândul la mari poeţii ai noştri şi
ai lumii, la vinul nostru de Cotnar (despre care Dumitru
C. Ollănescu Ascanio spunea, la „Academia Română, în
şedinţa de la 11 mai 1901”, Au nu e Cotnariul vinul
despre care Cantemir scria «E şi mai bun decât vinul de
Tokay, căci cu cât se învecheşte cu atâta e mai tare şi
poate chiar arde ca spirtul, iar faţa lui se deosebeşte de a
altora căci e cu atât mai verde cu cât e mai vechi!». Iar
Prinţul Nicolae Sutzu, în memoriile sale (1850), îl
găseşte superior vinului de Rhin şi-l numeşte «Floarea
României şi Mărgăritarul Moldovei!»” (cum citim şi în
antologia apărută sub egida Convorbirilor în 2017), la
khamriyya (khamr: vin) şi poezia arabă/ persană/ urcă,
am lecturat, aşadar, şi această antologie în care regăsim
poeme de. Al. Macedonski, Arghezi, Ion Pillat, Şt. Aug.
Doinaş, Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, Horia
Zilieru, dar şi ale celei care a alcătuit această antologie,
şi căreia îi aparţin şi versiunile în limba urmaşilor lui
Ronsard a poemelor selectate.

Aşteptăm să vedem şi alte „roade” ale lucrului
acelui grup de cercetători despre care amintea Liliana
Foşalău, sperăm la fel de plăcute la lectură.

Marius CHELARU
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În Istorie critică a literaturii române. 5 secole de
literatură, Nicolae Manolescu, reţinea trăsăturile
caracteristice ale cronicilor lui Al. Cistelecan: „De
prin anii 70 ai secolului trecut citeam în Echinox şi
apoi în Familia şi Vatra cronicile literare ale lui Al.
Cistelecan: inteligente, scipind de ironie şi savuroase
stilistic”. 

La Al Cistelecan textul critic devine un veritabil
(şi memorabil) spectacol, în care inteligenţa şi
judecăţile de valoare sunt prezente într-o scriitură
detaşat ironică, ce nu lezează cu nimic autorul
comentat. Un exemplu (clasic) îl constituie felul în
care îl prezintă criticul pe Emil Brumaru: „Angel
pofticios şi iubăreţ, rămas din cele sfinte doar cu aura
inocenţei, dar altfel dedat cu totul la păcate lumeşti-
femei, tabacioc, guleai – Emil Brumaru este un «poet
de duminică» getbeget, dacă nu cumva bun chiar
pentru wek-end”.

La sfârşitul anului trecut, Al. Cistelecan a publicat
la Editura Muzeul Literaturii Române volumul Fişe,
schiţe şi portrete, care, până la un anumit punct,
propune un alt Cistelecan, distanţat de celălalt,
ironicul şi savurosul stilistic, nu însă şi de inteligenţa
şi de profunzimea lui. Despărţirea aceasta nu este însă
una radicală, ci semnul unui dialog interior, consumat
în singurătatea pe deplin asumată. Gestul criticului
trimite într-un fel spre singurătatea revelatoare a
personajului lui Marin Preda, când artistul îi
modelează chipul din lut şi-i fixează esenţialul,
trecându-l din rumoarea existenţei în universul artei.
„Era el, notează scriitorul, Moromete, aşa de...aşa de
serios, şi de...Da, el era, dar parcă era singur, fără
familie, fără Iocan şi Cocoşilă, fără Dumitru lui Nae
şi fără parlament”. În Fişe, schiţe şi portrete, Al.
Cistelecan este programatic „aşa de ..., dar, mai ales,
„aşa de serios”, într-o singurătate nu fără parlament,
de data aceasta, ci fără spectatorii care-i aplaudă în
delir acel spectacol inegalabil şi aproape imposibil de
tradus. Autorul devine acum sobru şi reţinut. El citeşte
cărţi devenite repere, majoritatea, cu acelaşi ochi atent
al criticului literar, asumându-şi însă gravitatea şi
ardeleneasca „misie” a magistrului, fără ca lectura lui
să fie una „didactică şi pedagogică”, dimpotrivă. Ceea
ce nu înseamnă însă că în text nu răzbesc modalităţi

cunoscute. Despre un Ioan Buduca, Al. Cistelecan
scrie cu vechiul său condei: „De o inteligenţă atât de
sprinţară încât el însuşi abia reuşeşte să se ţină după
ea, Ioan Buduca a început prin a face critică literară”.

În nişte Simple precizări cu care debutează
volumul, Al. Cistelecan face câteva mărturisiri despre
ceea ce se doreşte a fi cartea recentă: mai puţin
comentarii literare (puse de altfel în ghilimele), ci
„simple conspecte şi rezumate cu - sper eu - potenţial
didactic (mai degrabă, în orice caz, decât critic)”. În
asemenea situaţie, tipicul urmat este cel al
dicţionarelor, al căror prim merit este „cel descriptiv,
într-o tentativă de a prinde cât mai concis ideile
directive ale autorilor selectaţi, concepţia lor despre
literatură(ori doar despre o ramură a ei), eventuala
metodă folosită şi, fireşte, spectrul de probleme care
stau în centrul atenţiei lor”. Referitor la prezenţa
autorilor selectaţi în volum Al. Cistelecan face de
asemenea o precizare necesară. „Autorii selectaţi aici
sunt cei care mi-au revenit prin negociere, dar
niciunul nu e prezent fără voia mea. [...]. Etajarea lor
în clase valorice – transparentă, sper, prin
dimensiunea părţii descriptive – e destul de relativă,
fie din cauza mea (unde m-a luat gura pe dinainte şi
n-am putut ţine frâiele conciziei), fie din pricina
diversităţii de preocupări a autorilor”. Şi mai trebuie
reţinut ceva: „Dincolo de această judecată oarecum
implicită, mi-am permis însă şi evaluări directe”. 

Al. Cistelecan citeşte cu aceeaşi seriozitate
(criticul a fost de altfel întotdeauna cât se poate de
serios) autori cu puţine cărţi sau chiar una singură şi
scriitori ale căror volume umplu rafturi întregi.

Singurul volum publicat de Leon Baconsky
beneficiază de o prezentare obiectivă, criticul fixând
convingător caracteristicile autorului: „Indiferent de
specie şi de pretext, scrisul lui Baconsky e riguros,
aplicat, documentat, de extremă onestitate şi
echilibru”. Pagina capătă neutralitatea filei de
dicţionar, individualizând la modul convingător:
„Comentariile sunt întotdeauna informate asupra a
ceea ce s-a mai spus şi critica lui Baconsky e una, pe
fond, dialogică. Observaţiile personale se împletesc
fără ruptură cu cele strânse din referinţele critice şi ele
sunt exprimate adesea memorabil”. Sigur, Leon
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Baconsky nu este un critic de referinţă, şi Al.
Cistelecan o sugerează cu multă fineţe: „Mai în largul
său se simte Baconsky acolo unde subiectele îi
îngăduie să-şi desfăşoare, cu discreţie, erudiţia”.
Aspectul este mai uşor sesizabil atunci când Al.
Cistelecan se referă la cronicile universitarului
clujean: „Ca orice istoric, şi Baconsky se simte
constrâns în cadrul recenziei, pe care, de altfel, o
împinge sistematic, spre dimensiunea unui studiu”.
Citind un singur volum al lui Dragoş Varga, Radu
Stanca. Sentimentul estetic al fiinţei, Al. Cistelecan
schiţează cu multă siguranţă un portret pe care
evoluţia criticului nu-l infirmă: „Un balans între
gravitate şi frivolitate, stilul lui Dragoş Varga e sobru
pe fond problematic şi simpatic la vedere. Cercetarea
e condusă în general ca expertiză riguroasă, în bună
colaborare cu exegeţii anteriori, dar din când în când
Varga simte irepresibil nevoia de a se şi război,
exorcizându-şi astfel corectitudinea şi deferenţele”.

Atunci când lectura sa vizează, dacă nu opera, mai
multe cărţi ale autorului abordat, Al. Cistelecan
stabileşte repere necesare pentru a-şi finaliza
demersul printr-o persectivă sintetică. Ioana Em.
Petrescu este socotită mai întâi un teoretician literar şi
„abia apoi exeget al fenomenului literar”, idee
susţinută prin faptul că studiile sale „pornesc [...] de la
o acută reflecţie asupra condiţiei literaturii şi a
creatorului în genere”. Autoarea, aspect nesizat până
acum de a mea ştiinţă, „elaborează nu doar un
instrumentar original în spaţiul cercetării româneşti,
dar şi un concept de literatură văzută ca factor
emergent şi integrat într-o anumită epistemă”. Abia
peste aceste exigenţe „se aşază fenomenalitatea strict
literară, de la istoria formelor, genurilor şi până la
metamorfozele suferite de o instituţie centrală a
discursului literar, cum e metafora”. Acestea fiind
spuse, criticul trece în revistă cărţile Ioanei Em.
Petrescu, reţinând esenţialul fiecăreia. Eminescu.
Modele cosmologice şi viziune poetică devine prilej
pentru fixarea valorică a autoarei: „Petrescu a fost
unul din eminescologii decisivi, care a reîmprospătat
interpretarea poeziei eminesciene, dar, mai ales, a
regândit funcţia acesteia de motor al întregii poezii
româneşti”. O altă carte, Eminescu şi mutaţiile poeziei
româneşti, este un studiu ce „transpune principiul
dialecticii de episteme în cadrul mai larg al întregii
poezii româneşti”, iar Ion Barbu şi poetica
postmodernismului este raportată de asemenea la
specificul demersului autoarei: studiul regretatei
exegete „porneşte de la «mutaţia» epistemică

resimţită în poezia lui Ion Barbu şi de la
«revoluţionarea conceptului de poeticitate» realizat
de Barbu”.

De un spaţiu mai generos se bucură dintre
contemporani, pe bună dreptate, de altfel, Nicolae
Manolescu şi Lucian Raicu. În cazul celui dintâi, Al.
Cistelecan îşi afirmă tranşant opinia, lâsând impresia
unui dialog cu reflexe polemice: „Nu doar cel mai
important critic al perioadei interbelice a fost Nicolae
Manolescu, ci criticul decisiv al întregii perioade, cu
care, în substanţă, a hotărât asupra scării de valori şi
asupra «canonizabililor». Sau: „Spus cu tot cinismul
(dar şi cu toată tristeţea), dacă din toată critica vremii
n-ar supravieţui decât a lui, imaginea literaturii
contemporane n-ar avea prea mult de suferit”.
Afirmaţiile nu pot decât să-i şocheze pe eventualii
detractori ai criticului: „din cel mai important cronicar
postbelic, Manolescu a devenit cel mai important
istoric al literaturii române de la Călinescu încoace (şi
comparabil doar cu Călinescu)”. Portretul scriitorului
se conturează treptat, prin prezentarea cronicarului, a
istoricului literar şi a teoreticianului romanului
românesc din Arca lui Noe. Lucian Raicu este unic în
felul său prin concepţia despre literatură şi prin
„mistica operei” literare. Al. Cistelecan trimite cu
onestitate la Vasile Popovici, cu celebra sa clasificare
a cărţilor lui Lucian Raicu („cărţile atinse de geniu”,
reflecţiile şi, mai jos, cronicile literare), referindu-se
de altfel la cele trei direcţii ale activităţii de exeget a
autorului. Dacă cronicile literare sunt corecte, dar
lipsite de „eficacitate”, criticul Raicu nu este atent la
„tehnicile” operei, ci la „spiritul” acesteia. De aici,
ideea că de fapt „critica, dar şi hermeneutica şi
reflecţiile lui Raicu vor căuta în permanenţă limita
pornind de la care literatura e «mai mult decât
literatură», angajându-se în viaţă”. Concluzia:
„Tocmai de aceea conceptele sale sunt mai degrabă
«umane», «existenţialiste» mai curând decât estetice,
traducând o nelinişte şi un entuziasm deopotrivă
problematice şi concret vitale”. Fiindcă, subliniază
Al. Cistelecan, „nu literatura ca artă (în sine în niciun
caz) îl pasionează pe Raicu, ci literatura ca viaţă, ca
ipostază concretă a condiţiei umane”.

Îmi place să cred că Fişe, schiţe şi portrete poate
fi citită (şi) ca un argument pentru condiţia unor
posibile specii ale criticii literare.

Al. Cistelecan, Fişe, schiţe şi portrete, Bucureşti,
Editura Muzeul Literaturii Române, 2018



Doina Guriță, Lacrimi de sticlă, editura Timpul, Iași,
2019, 84 p. Prefață  semnată de criticul și istoricul literar
Ioan Holban, Metafore de însoțire de Horia Zilieru și
Emilian Marcu

Prezența Doinei Guriță în peisajul
liric, un peisaj extrem de bogat și
diversificat se simte tot mai mult.
Activitatea ei literară se prelungește în
timp, tocmai pe vremea când cenaclurile
erau o formă de dialog colegial, fiind
membră a cenaclului Numele poetului
condus de poetul Cezar Ivănescu de
numele căruia se leagă începuturile
existenței sale poetice. Plasată, cu subtilă

cunoaștere, în zona post eminesciană, Doina Guriță devine
tot mai mult și desigur și mai evident, prin poeziile sale, o
voce lirică singulară, sigură, certă și mai ales, ceea ce este,
cred eu, o voce lirică originală, în poemele căreia este
tributară amintirilor și mai ales amintirile unei copilării pline
de încercări. Toate acestea își spun din plin cuvântul, dând o
anumită turnură poemelor sale. Poemele, cum e și firesc,
multe dintre ele se circumscriu lumii rurale, întâmplărilor din
lumea satului patriarhal, mai apropiat de Goga decât de
Lucian Blaga, lume încărcată de semnificații lirice, exemplu
fiind poemul Izvorul din deal, p.74, poem în care spune:
Copilă fiind/ fugeam la izvorul din deal/…/ Căutam
nemurirea./ Deodată un cerb/ se adăpa din izvor/ precum
Acteon/ Iar eu mă visam Artemis. Se poate observa din aceste
versuri zbuciumul pre adolescentin al Zburătorului lui Ion
Heliade Rădulescu care își face simțită prezența, dar nu în vis
ci  în apa izvorului în care îți poți spăla și fața dar și
gândurile, așteptând să devii Culegătorul de stele cum spune
în alt poem al său. Prin poezie Doina Guriță ține mereu
legătura cu părinții, cu frații și surorile, cu lumea satului de
care se simte puternic ancorată în această mare numită viață,
dar și de lumea celestă care pare o a doua sa fațetă, dând curs,
de această dată, educației (rugăciunea, durerea, Maica,
Stăpânul ceresc, iluzia… fiind doar câteva dintre elementele
de rit religios pe care le are în vedere. Imaginea mamei,
simbol aproape cvasitotal în poemele sale, își face simțită
prezența ca dătătoare de viață omului și lumii întregi, a
universului, atenționându-ne că fără acest început, nașterea,
lumea nu ar exista: Zbor după zbor – spune ea, se poate
decoda lumea existențială, adunând în poemele sale : Bob cu
bob, de strugure sau de grâu, elemente ale reînvierii eterne.
Există în cartea Lacrimi de sticlă a Doinei Guriță un poem în
notă eminesciană, fără a fi o pastișă, poem numit Vecernie
mare, pe care eu îl consider o adevărată Ars poetica, poem în
care Liniștea se aude în tainice unghere atunci când:
Călugării în rugă fierbinte/ adunându-se încet seara pe deal.
Iată un altfel de abordare a ritualului de la Vecernia mare,
când: Cărările urcă spre chilie/ Cu lumânări aprinse, Hristos
Învie./ Toate se duc/ dar viața în EL rămâne/ Ție îți mulțumim
și te iubim, Stăpâne! Relația dintre lumea laică și cea profund
creștină este una firească în poezia Doinei Guriță pentru că ea
știe să nu amestece lucrurile. Cotidianul și sacrul au locuri

pine definite în poemele sale. Lacrimi de stele este o carte
consistentă, o carte în care trăirile sunt autentice și de aceea
apar și unele stângăcii. Cuvintele nerostite/ au luat timpul de
mână/ și se tăvălesc/ prin cotloane de gânduri/ coborând
apoi în infernul nopților/ până în cel mai ascuns colț al
inimii/ lăsându-mă/ ademenită în aburi de vis,/rătăcită
deasupra/ oceanului de singurătate își definește fără de
echivoc toate trăirile ca într-un final să poată spune: Mă-ntorc
cu gânduri tainice/ La ochii tăi bătuți de vremuri. Sigur că s-
ar putea spune multe despre poeziile din această carte dar au
făcut-o, cu mai multă pricepere și har: Ioan Holban, Horia
Zilieru, Constantin Dram etc. cei care au scris despre această
carte în particular și despre poezia Doinei Guriță în general.
Știind că o nouă carte de poezie este înainte de toate o oglindă
de rouă prin care îți poți vedea sufletul, ai sentimentul că
ajutat de aceste lacrimi de sticlă poți călători până în
copilărie, purtând în brațe amintirea părinților, amintirile
legate de locurile natale, de toți cei dragi. Spre aceste mistere
se îndreaptă călătoria poetică a Doinei Guriță, o călătorie
inițiatică spre o lume arborescentă în care poți deveni chiar
culegătorul de stele adunându-le bob cu bob, vers cu vers,
cuvânt cu cuvânt. Cu Lacrimi de sticlă, Doina Guriță începe
o nouă etapă poetică în creația sa, fără a se îndepărta de
elementele primordiale, de simbolurile la care a făcut
trimitere în celelalte cărți.

Vasile Larco, Nada râsului,  Epigrame, Editura 24 ore,
Iași, 270 p.

După cum se știe, epigrama este o specie literară a
genului liric, care se bucură de îndelungată tradiție. Se cade
ca, în puține rânduri, să redăm istoria acestei creații literare
scurte, care azi înflorește, cu preponderență, la noi dar și în
alte câteva zone, de menționat Republica Moldova, unde au
activat sau activează epigramiști de certă valoare. Epigrama
este, poate, cea mai veche formă de literatură din istoria
culturii. Cu timpul, inscripția apare în versuri (în distih, la
început), dând un plus de relief și durată ideii exprimate,
căpătând conotații cu transpunerea realității în altă zonă – cea
afectivă, apoi afectiv-ironică sau în zona patosului.Sunt
cunoscuți primii autori de versuri, Terpandru (sec. VIII î.
Chr), apoi Alceu, Sapho, Arhiloh, Pisandru din Rodos,
Anakreon, Simonide din Kios. În perioada alexandrină (sec.
III-II î. Chr.), epigramele devin mici compoziții pline de spirit
și cu un limbaj prelucrat cu grijă –
adevărate elegii în miniatură. Callimah
(310-285), în câteva versuri de o cizelare
perfectă, având în încheiere o vorbă de
duh, o ironie, o sclipire spirituală,
realizează capodopere ale genului. E
perioada în care apare acel element
specific epigramei, spiritul care
contribuie la realizarea poantei (a
ascuțimii, a înțepăturii, acea vivacitate
intelectuală conferită de concluzii neașteptate, prin opoziția
ideilor asociate în mod surprinzător, prin singularitatea ideii
față de adevărurile general acceptate, față de obișnuință, de
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inerție. Epigrama e focul în care inteligența mustește ca
șampania se spune, pe drept cuvânt pentru este un bob de
esență în fiecare vers și mai ales în versul final.A improviza
este a te folosi, atunci când trebuie, de comoara strânsă cu
răbdare d-a lungul anilor, în spiritele neștiute ale simțirii tale
și a face să țâșnească, asemenea izvorului care din adâncurile
pământului,  prin unda limpede, filtrată picătură cu picătură,
apa cea limpede țâșnește spre însetate guri. Iată pentru ce, în
improvizațiile cele mai spontane, simt munca nebănuită de
odinioară care parcă îmi suflă în ureche: Fii fără grijă, sunt
aici și te ajut! Se poate auzi atunci când ai șansa să întâlnești
un epigramist de valoare sau o epigramă care să-ți bucure
mintea și sufletul, un epigramist care să semneze: Vasile
Larco. Se știe că epigramistul este un acuarelist care
conturează caractere cu ajutorul inteligenței și al ironiei pusă-
n cuvinte. Pentru a ajunge la stadiul actual, plecând de la
statutul conturat de Marțial, epigrama și-a cizelat forma, a
adoptat idei noi conforme cu evoluția societății, accentuându-
și, în paralel, ingeniozitatea mecanismului producerii
poantei. Dacă, la început, a fost distihul, impus de spațiul
restrâns și de materialul dur al inscripțiilor, după aceea
versurile au început să se înmulțească, dar se oprește, de
preferință, la catren.În literatura română epigrama, de fapt
plăcerea de a scrie epigramă apare, timid, în prima jumătate
a secolului al XIX, sub influența literaturilor europene – în
special a celei franceze – care au găsit, la noi, germenii
primitori ai proverbelor, zicătorilor, strigăturilor,
ghicitorilor.La ora actuală, în general, ea nu se mai practică
în Apus, unde înfloresc anecdotele și caricatura, glumele
(asociate la noi cu bancurile), dar și-a găsit adăpost în
literatura română, devenind o creație definitorie a hazului de
necaz românesc, dar și a înțepăturilor, a ironiei și satirei. E
drept, românii au venit mai târziu la festinul epigramei, dar,
după afirmarea ei, n-au mai abandonat-o.Și, azi, ea cunoaște
o mare înflorire aici, la noi, între hotarele Țării și dincolo de
ele, unde viețuiesc români. În felul acesta, epigrama îi unește
pe toți românii.În întreaga țară activează cenacluri de profil,
reunite în Uniunea Epigramiștilor din România. Vasile Larco
pe lângă poezie și proză scrie, poate în primul rând epigramă,
gen în care s-a și afirmat, fiind cunoscut drept unul dintre cei
mai importanți, mai redutabili, dar și mai prolifici epigramiști
din țară. Nu cred că există concurs de epigrame în țară, și sunt
foarte multe astfel de manifestări, la care să nu participat și să
nu fi obținut un premiu important, devenind astfel unul dintre
participanții care are locul întâi mereu asigurat. Nada râsului,
editată la Editura 24 ore, din Iași, ne dovedește odată în plus
că nu este deloc, nici bine și nici comod să te afli în preajma
lui Vasile Larco pentru că, orice chichiță, orice defect, mic
sau mare, căruia îi dai importanță sau nu să nu  devină,  pe
dată, un bun prilej pentru el de a te eticheta, de a te taxa.
Acrostihul din primele pagini pe care și-l afișează drept scut
în lupta cu cititorul este lămuritor în tot ce și-a propus să facă
Vasile Larco de-a lungul timpului său epigramatic,  acrostih
în care spune : Eu tot ce am avut de spus/ Am rezumat în
patru rânduri!. Și acum voi cita  acrostihul:

Voi fi ce sunt, om de cuvânt,

Activ, onest, cuviincios,
Stăpân pe-o palmă de pământ,
Iubindce-i trainic și frumos,
Lăsând ce-am strâns drept  moștenire…
Eu vreau prin scris, doar, nemurire!
La ceas de tainică rostire
Afirm că sunt un om de bine,
Răsfăț, dar pe orișicine,
Clădind palate de iubire,
Oprindu-mi unul pentru mine! 
Cu siguranță că această carte, Nada râsului, îi va asigura

lui Vasile Larco ceea ce își dorește prin scris și anume Biletul
de nemurire, sau un Palat de iubire din partea cititorilor.În
galeria epigramiștilor de top și nu sunt deloc puțini, Vasile
Larco, are cu siguranță un loc bine meritat, un loc aparte și
atunci când cineva dorește să se amuze de unele tare (dar să
nu fie el cel vizat) apelează la o carte precum aceasta unde
desigur găsește tot ce își dorește și chiar mai mult decât atât.

Monica  Manole, Lecția 29 și altele…, editura
PapiruSMedia, 2019, Roman,114 p. Prefață semnată de
Lucian Strochi.

Cu o poezie frustă, o poezie a gestului brusc, dar și a
pecepțiilor, Monica Manole se arată cititorului de poezie, în
ținuta de gală, știind că zicerea ei este lăsată în solfegii pen-
tru afoni și artiste, mai ales atunci când constată, uluită ca un
copil care ține în palme o buburuză, urmărindu-i zborul ce va
să vină, când constată că: Amară-și sărată ți-e pielea/ când
mă urăști/ zemoas și fragedă/ când mă iubești. Se poate deco-
da destul de ușor emoția netrucată, acea primă emoție adoles-
centină, viabilă în alte lumi,/gând nerostit/dezgolind
umărul… Ca gest de sacrificiu suprem ea propune în numele
iubirii să sărute furtuna simțind că acolo se poate regăsi în
iubirea autentică dar și în dăruirea totală. Poezia Monicăi
Manoleeste una de natură ritualică, o poezia a contemplării
de sine, sfidând convenționalul pentru că: pe apele mele/ pe
apele tale/ unirea seculară se face în geamăt. Lecția 29 șial-
tele…, care au fost sau cele care vor veni, urmăresc o sinu-
soidă a semnelor, a gesturilor, dar și a regăsirilor de sine în
noianul de fapte și de întâmplări. Lucian Strochi face o ade-
vărată apologie a acestor lecții, cu trimitere la cabalistica
intrinsecă a cifrei 29 răsturnând-o pe toate fețele ca această
teorie să poată ajunge la un posibil verset din Biblie sau la o
subtilă lecție de Kamasutra. Deși ea, cu un anume răsfăț, un
alint de îndrăgostit, spune: Nu am să-ți mai spun/ Te
iubesc/am s-o fac,/ Până n-ai să-ți mai auzi/ Respirația ș/ și
viața…pentru că așa cum declară în alt poem podul palmei
tale/ zvârcolește leneș/ un sân. Monica Manole are curajul de
a vorbi în poezie cu naturalețea gestului pe care abia dacă și-
l poate stăpâni, fiind o amazoană curioasă și tece. În alt poem
sune:Mis-a părut, că ți-am simțit sărutul/ în interiorul
coapsei mele stângi/…/Mi s-a părut că ți-am simțit sărutul/ în
picurii de vin evadați/ prin colțul buzelor lăsate a mirare.
Ușor carnală, ușor provocatoare, dar fără a depăși limitele
normalului ci atâta cât să ațâțe și simțurile și imaginația este
autoarea în multe dinte poemele sale. Ea se rostește pe sine
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prin tot ce scrie, și scrie, timidă fiind, cu
multă înverșunare, știind că: Limba vie
sfârtecă necunoscutul/ între adevăr și
minciună/ între iubire și ură/ca într-o
adevărată luptă a contrariilor și mai ales a
indeciziilor, cu adevărat adolescentine,
așa cum sunt aproape toate poemele din
această carte Lecția 29 și altele… Se
remarcă faptul că  autoarea este un altfel
de Meșter Manole ( vezi și numele ei),

feminin de această dată, un meșter al cuvintelor, încercând să
zidească un templu al gândului incipient între instinct și
supremă conștiință. Ea pune în balanță indecizia cu gestul
fortuit, știind că trăiește într-o adevărată lume de câștigat. În
fond Lecția 29 este o adevărată lecție de iubire prin repetare,
prin lacrimă și  respirare, pentru că așa cum spune
Ecleziastul: dacă iubire nu e , nimic nu e! Și ea  își asumă
curajul de a scrie poeme de dragoste ca pe un ritual, uneori
păgân, ca o deposedare de sine, cu subtilitatea celui care are
conștiința că este însușii (însăși) facerea lumii? Pentru că așa
cum spune în aplicata și generoasa prefață la această carte,
criticul, poetul și prozatorul Lucian Strochi: Iubirea din
poemele Monicăi Manole este o dragoste de o magie simplă,
dar impresionantă și convingătoare. Ea are un histrionism cu
totul aparte făcând din iubire un adevărat spectacol total.
Lectura unei astfel de poezii este reconfortantă, densă și
unitară, cu diferite măști și fațete, așa cum spuneam, un
spectacol în care vidul plutește la-ntâmpinare pentru că
somnul tace în palmă. E un adevărat spectacol alcătuit din
petale de cireș japonez, petale aranjate pe un râu de cuvinte
cărora i s-a spus simplu: poezie. Monica Manole este o poetă
despre care, sunt convins, că vom mai auzi. Dacă va reuși să
se debaraseze de unele asperități de limbaj, va ajunge la
esența poetică care este ca acel bob de grâu din piramidele
egiptene care odată scos la lumină după 5000 de ani
încolțește și prinde rod. Poemele sale sunt scrise din ură, din
și pentru iubire.

Oana Frențescu, Tăceri albe,  158 p. și Refugii în
albastru, 170 p.  editura PIM, 2019

Pentru a-și putea degusta în liniște Tăcerile albe, acele
tăceri ale candorii și ale purității gândurilor, Oana Frențescu
simte această nevoie de a poposi în Refugii în albastru, un
adevărat cuib de senin și împlinire sufletească, de fapt o altă
formă de etalare a purității și candorii. Cele două culori la
care face trimitere în titlurile cărților, alb și albastru, îi dau
posibilitatea de a se arăta cititorului cu întreaga sa gamă
poetică pe care o stăpânește cu multă delicatețe și siguranță,
gamă poetică într-o tonalitate minoră atunci când constată că:
Duminica a coborât printre arbori,/ printre fire de iarbă/
derutată de lipsa oamenilor… și acest Rest de vară de la p 26
din volumul Refugii în albastru, descoperind că: Mă găsesc
abandonată unei dimineți/ înfometată de vară/ cu resturile ei
de jar aprinzând culori, sunete, miresme/ într-o liniște aurie.
De fapt, paleta de culori la care face trimitere în cele două
volume ale sale Oana Frențescu nu se limitează la albastru

sau alb ci și la liniștea care este aurie, caii
care sunt violeți, crinii(unii) sunt negri,
vânturile sunt galbene ( să fie oare acea
ftizie bacoviană? Pentru că aerul
bacovian se simte destul de pregnant în
mult dintre poemele de aici. Și pentru că
tot am amintit de atmosfera bacoviană nu
pot să nu remarc bacovianismul abundent
care circulă destul de vizibil în poemele
acestea dar fără a fi o pastișă. Această
stare se  poate decoda prin tragismul poemelor, prin aerul
dens, greoi ( ca de plumb) pe care îl etalează în unele poeme
ale sale. Oana Frențescu este eminamente o poetă de un
lirism special, un lirism care se expune cu multă trăire.
Trecerea timpului, un alt element foarte pregnant în poezia
sa, este una organică și se simte mai ales în anumite zile, în
cazul ei în ziua de duminică, zi care îi creează un motiv
special de a fi remarcată, fie în titluri fie în conținutul
poemelor, fie că vorbesc despre primăvară, despre vară,
toamnă și uneori, deși mai rar, despre iarnă, cu o anume
nonșalanță și consecvență, parcă ar concura cu nisipul din
clepsidră căruia nu vrea să-i tulbure pacea când culori ruginii
te atacă flămând,/ și cascade de tristeți cad în nemurire. Iarna
este anotimpul pe care Oana Frențescu îl ocolește poate și
pentru că este considerat un capăt de drum în viața omului.
Există tendința unui adevărat ritual în aproape fiecare dintre
poemele din cele două cărți: O ușă se deschide/ și trec într-un
prezent/ unde copacii refuză s-adoarmă, pentru că forme de
frig infernal rămân în urmă. Există tendința neoromantică de
a hiperboliza imaginile terifiante, de a le face să cadă greoi,
ca niște draperii de maclafan, atunci când: din cer curge
albastru senin/ și propria inimă poleiește aerul cu/ zâmbete
aruncate în stânga și în dreapta ( de remarcat dezinvoltura
gesturilor cu care se înarmează pentru a se autoapăra)
rostogolind mâhnirile deșarte. Pentru Oana Frențescu timpul
se dilată continuu, știind că: sunetele trezesc amintiri verzi/
care se întind sub pașii grăbiți/ spre astral. În fiecare poem ea
caută decizia finală, acea decizie care să delimiteze prezentul
de trecut,dar fără a da mari perspective viitorului. Există în
poeziile ei și multe cuvinte abstracte, cuvinte parcă golite de
sens, în care lirismul are de suferit  chiar dacă aceste cuvinte
încearcă, după părerea sa  să curețe cămașa cuvintelor de gust
amar. Așa cum am remarcat mai sus, aerul bacovian care se
poate detecta în poemele sale creează un anume mister în care
ea se refugiază ca în spatele unei platoșe impermeabile, dând
cititorului șansa de a o descoperi atunci când ea crede că se
află într-o zonă incertă și metaforele se agață de tălpi/ unele
sunt măcinate de timp/ altele sunt învelite de frunze.  Atunci,
cu o decizie bruscă ea plimbă cuvintele prin toată casa deși
știe că unele o ard sub tălpi iar altele poposesc în partea sa
stângă mirosind a rai și a veșnicie pentru că par pictate cu foc
din explozii de raze uituce. În toată această atmosferă care se
rostogolește din inima ei doar ochii rămân și întreabă.
Întreabă în primul rând continua avalanșă de sentimente care
o inundă și care au plămădit o pulbere în gând. O altă latură
ce se remarcă din poemele sale este apelul la lumină, lumină
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care joacă un rol foarte important. O lumină mușcă din fluturi
spune ea sau în lumina zilei înțelesul trebuie lipit de
degete…până când aerul se-ncarcă/ cu o prăbușire peste
tâmple. Atmosfera din poemele sale o prezintă ca o corabie
pe marile talazuri, o corabie gata să se răstoarne la prima pală
de vânt, mai puternică pentru că ea știe că nu primește pe cât
oferă și simte că îndoiala umflată de vânt/ își face întoarcerea
în golul inimii,/  nicio flacără divină nu mai arde./ Vârfurile
dealurilor opresc lumina stelelor/… / în cercul în care sunt se
înșiruie o mistică străbună/ ca o poruncă zdrobitoare./…/
toate ușile sunt închise/ și-un timp pipăit nu există. Aș avea și
câteva nelămurire legate în primul rând de editarea a două
cărți deodată, cărți care în mod fundamental nu se prea
deosebesc în concepție, ele demarând cam aceleași trăiri,
aceleași modalități de exprimare. Ana Ardeleanu descoperă
în poemele Oanei Frențescu, din cartea Tăceri albe o
atitudine reflexivă cu versuri memorabile, ceea ce nu e deloc
puțin lucru, spun eu. Tot Ana Ardeleanu spune: Oana
Frențescu este o poetă în toată puterea cuvântului, care
imprimă poemelor un ritm propriu, amprenta personală, dă
libertate gândurilor sale de a exprima o gamă variată de
sentimente și trăiri. Pentru Corina Matei Gherman lectura
acestei cărți (Refugii în albastru) este una densă, inteligentă
scrisă cu multă trudă pentru cititorii interesați. Știu că Oana
Frențescu are mulți cititori, virtuali și reali, cititori care pot
aprecia la justa valoare tentativele lirice ale autoarei. Poate că
un sfat nu i-ar fi inutil, și anume acela să țină cont de zicerea:
grăbește-te încet. 

Titi Constantin Nichita, Călător prin anotimpuri, edi-
tura PIM , Iași, 2018, 120 p.                                  

Din prea multă dragoste de și pentru
poezie, Titi Nechita, încet, încet, la
început destul de timid, apoi tot mai sigur
și mai năvalnic, a început să citească, și
mai ales să scrie poezie. Asimilând, cu
multă răbdare, lecturile, și-a  găsit un stil
propriu, un stilc oerent de a se exprima,
stil care îi reprezintă starea poetică, în
care se simte ca într-un costum bine croit.
Poezia sa, duios-romantică,  poezie de

sfârșit de secol, îi devoalează trăirile, uneori calme, constata-
tive, alteori vulcanice, ca o ploaie de vară, și trebuie săre-
cunoaștem că nu sunt deloc puține. Pornind de la un…suflet
hoinar, cum altfel ar putea să fie sufletul unui poet, dacă nu
hoinar? încercând să se regăsească, el  parcurge un drum sin-
uos prin anotimpuri ca un vajnic și temerar călător. Și poate nu
întâmplător și-a intitulat cartea: Călător prin anotimpuri.
Printre aceste anotimpuri, trăite, şi mai ales, re-trăite Titi
Nechita se  descoperă: Prin colbul uliţelor mele,/ Mă regăsesc
adeseori/ Cu ochii aţintiţi spre stele/ Visând la toamne şi
comori. Desigur, el visează la al sufletului comori, la  acele
comori pe care numai o fire sensibilă  se poate bucura cu o
bucurie aproape copilărească. Cu prozodie corectă, temeinic
însuşită, versurile sale sunt scrise cu multă sensibilitate şi
trăire sufletească. Nu se poate să existe în aceste versuri ale

sale nici un fel de încrâncenare, pentru că ele curg calm, ca
apa unui pârâiaş de câmpie care reuşeşte să învârtă doar roata
timpului, atunci când: Zile trec, zile se duc/ Precum frunzele
de nuc;/ Se duc zilele senine/ Şi nopţile de suspine/ şi în con-
tinuarea acestui poem se poate descoperi eminescianismul
care îl bântuie, şi nu e deloc rău: Trece vântul fluierând/
Drumurile pustiind,/ Se duc şi zilele mele/ Şi pustiul dintre
ele// Ramurile s-au uscat,/ Iar izvoarele-au secat./ Trece vre-
mea, se duc anii/ Ş irămân pustii castanii. Această problem
existenţială este una dintre temele predilecte care îl bântuie pe
Titi Nechita determinându-l să spună: Trec zilele, trec, se
duc/Oare câte mai apuc? Sigur, la această întrebare ,care ne
urmăreşte pe toţi, nu va putea primi niciodată răspuns, el
rămânând  cu speranţa amânării cât mai mult a decodăriia ces-
tei necunoscute dileme. Cu siguranţă că şi el va prinde atâtea
clipe câte i-au fost puse în caierul vremii şi în desaga de tru-
ditor şi trăitor, de destin şi de Dumnezeu. Călătorind prin lumi
astrale/ Precum vestitul menestrel, / Pe-a timpului tăcută cale/
Mereu au fost un e aşi-un el. Spune el fiind însoţit de aceste
gânduri, de această împăcare cu sine.  Titi Nechita nu trebuie
să gândească negative şi nici la câte clipe mai apucă, ci, să
înţeleagă cât de important est sătrăieşti clipa, cu adevărat. Dar
se pare că el a înţeles acest dat unic şi de aceea şi ghesul de a
scrie poezie, spre a se destăinui prin versuri, aşa cum fac mai
toţi timizii, pentru că el, în fond, este un mare timid, pe cale
de a se trata poeticeşte. În poemele din cartea Călător prin
anotimpuri se pot regăsi mule ecouri din poemele lui
Alecsandri şi din Topârceanu, poeţi pe care Titi Nechita îi ţine
aproape de inima sa, şi bine face, în semn de preţuire şi de
înţelegere a poeziilor celor doi mari poeţi. Uşurinţa şi uşură-
tatea cu care îşi construieşte poemele, descoperirea unor rime,
nu chiar la îndemână, dovedesc o bună însuşire a lecţiilor
poeticeşti, lecţii predate de cei doi mari înaintaşi. Meditative,
dar şi iscoditoare însensuri, dar şiadeseori interogative, mai
ales când este vorba de trecerea timpului, poemele luiTiti
Nechita sunt proaspete şi tentante la lectură. La poarta lumii
sale poeticeesti un adevărat popas pentru călătorul printe
anotimpuri, un popas pentru o gură de aer rarefiat: Un caier cu
nesaţ îşi curge firul/ Rostogolit de-a valma pe un fus;/Timpul
îmi mai lungeşte azi delirul/ Doar ca să uit că tot el m-a
răpus//De s-ar opri o clipă fusu `cela…/Poate aş avea şi eu
răgaz/ Prin lumea asta să nu umblu lela,/ Iarmorţii aş
puteasă-i vând un praz!// De s-ar opri o clipă apa morii/ Şi n-
ar mai cerne zilele din greu,/ Cine-ar mai sta să vadă lungul
sforii/ Pe care fusu-l deapămă mereu?!//Dar apele ce-şi curg
adânc destinul/ Printre zidirile ce-au asfinţit/ Şi pietrele ce-ţi
macină declinul/ La poarta lumii astăzi s-au oprit! Haina
poeziei de la început de veac douăzeci îl prinde atât de bine şi
îl face să fie un incurabil romantic, un romantic fără de leac,
dar care încearcă tămăduirea, nu la un vraci ci prin poezie. Şi
nu e deloc puţin lucru acest tratament, care mai mereu are
rezultate spectaculoase! Lecuirea începe prin poezie. Aş putea
să sper şi să cred, după lectura acestei cărţi, că de fapt drumul
lui Titi Nechita abia acum începe, prin această lecuire.
Lecuirea începe prin poezie.

Emilian MARCU
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După ce coborî din avion, Andrei luă taxiul și
se îndreptă spre „Sfinții Teodori”. Pe drum,
zburând deasupra lumii, l-a cuprins un gând de dor
de tovarășul copilăriei sale și de zilele petrecute
împreună la slujbele religioase. Îl învălui un soi de
nostalgie pe care nici măcar el nu o putea înțelege,
dar care-l trăgea spre chestiuni neprevăzute în
programul din orașul natal. Așa că, înainte de a
merge acasă, în apartamentul rămas pustiu după
moartea părinților, primul pas îl făcut în biserica
din cartier. Acesta-i părea neschimbat: aceeași
atmosferă, același aer de lemn și tămâie, care-l
făcea să se simtă din nou copilandru, aceeași
femeie, acum cu părul alb, ștergând pragul și
închinându-se cu evlavie la fiecare sfântă icoană.
Era o zi de luni.

Trecu încet pe lângă tanti Maria, care nu-l mai
recunoscu după atâta vreme, se rugă în fața
iconostasului, așa cum făcea când era copil, se
duse la cutia milei și băgă bani. Știa prea bine că
preotul îi va lua și va pregăti surprize copiilor
necăjiți pe care-i îngrijea ca un părinte, așa cum
făcea și pe vremea copilăriei sale. ”Mă duc acum
repede să-i fac o vizită și lui Darius. Mi-e dor de
el! Apoi îmi văd d-ale mele ” își zise el.

În sinea lui, Darius se credea un om credincios.
Dimineața, când se trezea, își făcea semnul crucii.
La fel și seara înainte de culcare. Ba, mai spunea și
câte o rugăciune. La serviciu vorbea frumos cu
toată lumea și, chiar deranjat sau supărat fiind,
zâmbea mieros. În aproape orice discuție, amintea
de importanța credinței în Dumnezeu, arătând cât
de mult a fost ajutat el. Susținea cu multă încântare
rolul benefic al acesteia în familie și în societate, el
însuși ajungând, într-un mod aproape inexplicabil
pentru ceilalți, managerul unuia dintre cele mai
bune sectoare de activitate dintr-o companie veche
și apreciată. Își construise o vilă elegantă aproape
de zona centrală a orașului, iar în garaj adăpostea

două mașini de lux. Tuturor celor care încercau să
afle cum a reușit, le aducea în prim plan lucrarea
providenței, așa cum și-o închipuia el. În primii
ani, era timid, chiar rușinat, părându-i puțin cam
ridicol să facă o paralelă între bunăstarea sa,
devenită o îndestulare cu accente de îmbuibare, și
credința pe care o văzuse la bunicii săi ori la
părinți. Însă când a simțit emoția pe care o
transmitea discursul său, a căpătat o atât mare
încredere în sine, încât nici măcar muncitorilor din
firmă, plătiți cu salariul minim pe economie, nu
ezita să le expună teorii despre lucrarea lui
Dumnezeu. Oamenii simpli, mai tineri, îl priveau
cu admirație, mai ales când îl vedeau coborând din
mașina scumpă pe care o parca în fața fabricii.
Sperau și ei că, într-o bună zi, vor ajunge
manageri. Acești angajați, proaspăt absolvenți ai
liceelor sau facultăților din localitate, locuiau și
trăiau în cartiere mizere și periferice, însă
imaginea lui David era însemnul perfect al reușitei
profesionale. Cei trecuți de prima tinerețe nu-și
ascundeau invidia, chinuindu-se  în sinea lor să-și
lămurească modul în care a reușit acest individ,
amintindu-și de băiatul acela cuminte și evlavios,
nu foarte inteligent, care crescuse alături de copiii
lor într-una din zonele mărginașe.

Puțini cunoșteau rădăcina și fundamentul
credinței pe care managerul nostru le promova în
rândul angajaților. Oamenii aceia, a căror existență
se învârtea în jurul fabricii, singura rămasă în
picioare in oraș, traduceau mesajul în mintea lor
prin ceea ce învățaseră ei înșiși de la părinții și
bunicii, trăitori la țară. Și, probabil, nu s-ar fi aflat
niciodată, dacă în această zi de luni, la finalul
programului, n-ar fi venit la biroul său un vechi
amic care, ispitindu-l, avea să descopere adevărul:
omul nostru era bântuit și guvernat de o credință
mai puternică decât cea în Bunul Dumnezeu. Era
credința insuflată ”de sus”, cum se lăuda el, în
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șeful său, în mai marele companiei care oferise
șansa unei bucăți de pâine în urbea aceasta. Individ
plin de sine și conștient de puterea sa, șeful cel
mare moștenise firma de la înaintașii săi și se
bucura din partea lui David de o admirație soră cu
idolatria. 

Amicul său, Andrei, s-a întors în țară după ce
petrecuse peste două decenii în afară. Entuziast,
intră în birou, ignorând cuvântul strident și agasant
al secretarei, care i-a transmis că nu se poate intra.
Și, într-adevăr, înăuntru nu se putea intra, deoarece
o femeie cu părul albit căzuse în genunchi și,
plângând, îi cerea iertare managerului pentru că
greșise matrița unui produs. Ea se ruga să nu fie
dată afară, ca să nu ajungă muritoare de foame
alături de cei trei copiii. Când își văzu amicul,
Darius dădu un pas înapoi și-i ceru femeii să plece.
„Ieși, du-te, gata. Trebuie să plătești. Lasă copiii,
se vor descurca!”. Văduva închise ușa în hohote
disperate de plâns. Durerea ei răsuna pe coridor,
făcându-i pe toți, inclusiv pe musafirul neașteptat,
să rămână muți.

Surprins de revederea vechiului tovarăș,
managerul dădu să-l salute și să-l strângă în brațe
când îi sună telefonul. Instinctual, luă poziția de
drepți, duse mobilul la ureche și încuviință din cap
tot ce i se spunea. „Da. Da. Absolut. Da!”, erau
singurele cuvinte care-i ieșeau pe gură. Apoi,
închise și luând o poziție mai degajată oftă
„Dumnezeu…”.

Amicul, bulversat de atitudinile contradictorii
al vechiului său tovarăș, om cu bun simț și
echilibrat, a evitat să-i adreseze o întrebare în mod
direct, gândindu-se că nu e frumos, deși l-ar fi
mâncat limba să-i zică de lingușeală și viclenie,
după ce văzu atitudinea lui. 

– Ce mai faci? Nu te-am văzut de atâta amar de
vreme! Mi-a fost dor de tine. 

– Bine, bine, îi răspunse bâlbâit managerul. 
– Ce e cu Dumnezeu? Te-a sunat Dumnezeu?,

îl întrebă, glumind, Andrei, recăpătându-și starea
de spirit.

– Cum adică? se arătă surprins managerul. Da.
Este dumnezeu. Ce te miri? Tu cum crezi că…sau
cine crezi că e dumnezeu? Șeful e mai presus de
dumnezeul pe care-l știam noi din copilărie sau de
la bieții bunici. Sau, mai bine zis, e dumnezeul de

deasupra tuturor dumnezeilor făcuți de mintea
noastră. 

– Nu înțeleg, i-o întoarse bulversat musafirul. 
– Ce nu e clar, sări Darius. La dumnezeu te

raportezi în mod direct, concret și eficient. Nu e o
poveste așa cum ne imaginam noi. Înaintând în
vârstă îl descoperim mai clar, mai lucid. Păi, cine
mi-a dat acest serviciu foarte bun? Cine îmi dă
lunar un salariu imens și bonuri suplimentare? N-
ai văzut cum trăiesc muncitorii ăștia? Nu le-ajung
banii nici măcar pentru cheltuielile lunare! Au
rămas înapoiați, depășiți. Vai de ei...Ai văzut-o pe
femeia care tocmai a ieșit? A greșit, trebuie să
plătească! Crezi că o va ajuta altcineva decât eu? O
voi chema mai târziu. Să vezi, să-ți arăt credință
adevărată!

Andrei rămase înțepenit lângă fotoliul de
protocol. Stătea în picioare și părea că încearcă să
se dezmeticească dintr-un vis grotesc în care
discută cu un fost prieten din copilărie, cu care
trăise bucuriile serilor de Înviere și colindele de
Crăciun. 

– Cum crezi că am reușit să-mi fac toate celea:
casă, mașini, bani în cont? Cum crezi că trăiesc
bine? Nu datorită șefului care m-a înțeles și mi-a
întins mâna? El mi-a dat sens și direcție în viață.
Nu e el mai presus de dumnezeul pe care îl știam
noi? Da. Te văd cam surprins. Să știi că nu am uitat
să mă rog. E adevărat că, prin rugăciune, capăt un
soi de liniște și de putere, prin care pot merge mai
departe, simt încredințarea că tot ceea ce fac e
bine, văzând în fiecare gest și acțiune a șefului
însăși linia lui Dumnezeu. Fără el nu aș fi fost
nimic. Gândește-te, dragă, că și când eram copil
mă rugam seara și dimineața. Și părinții mei se
rugau împreună cu mine, însă ei erau necăjiți.
Astăzi, sunt la fel de săraci și horopsiți. De ce?
Pentru că ei nu au știut, nu aveau cum să știe, ce
este adevărul real, adevărul lumii în care trăim.
Erau închiși la minte, bieții de ei. Eu l-am
descoperit pe adevăratul dumnezeu care îmi oferă
lunar bani și tot ce-mi doresc, iar ei au rămas
înapoiați. Mi-e milă, dar ce să le fac? Am vrut să-l
angajez pe tata aici, la mine. Aici, toți angajații mă
iubesc și cred în mine, căci prin încredințarea
șefului, am ajuns eu însumi să înțeleg și să trăiesc
acest mod de a fi.
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Aceste argumente, ridicole sau stupide pentru
un om rațional cum era amicul său, care vedea
doar semne vizibile de lingușeală scârboasă și
viclenie putredă, le adusese managerul nostru și în
atenția familiei care s-a străduit într-o formă sau
alta să-l înțeleagă. Mai mult soția, întrucât copilul
a plecat din țară imediat după terminarea facultății.
Consoarta, femeie din popor ca și el, provenită
dintr-o familie de oameni simpli, dar cu oarece
demnitate, l-a făcut inițial cu ou și cu oțel: băi
prostule, lingușitorule, parvenitule. Ea moștenise
un dram de mândrie, pe care a încercat să o ducă
mai departe, dar la un moment dat, văzând că el
continuă, a încetat să-i mai scoată ochii,
mulțumindu-se cu banii frumoși pe care îi primea
lunar ca o rentă. Erau suficient de mulți pentru a-și
petrece week-endurile prin mall-urile din oraș,
cumpărându-și haine și parfumuri, pe cât de
scumpe, pe atât de ridicole, dat fiind că, ajunsă la
maturitate, căuta să se îmbrace asemenea unei
adolescente, deși figura o arăta mult prea
îmbătrânită. Nu-i mai păsa, atâta vreme cât știa ce
înseamnă banii și cât de mult o ajută.

Acum, în timp ce nevasta lui Darius se plimba
țanțoșă prin mall, el explică vechiului său tovarăș
de joacă teoriile despre credință și dumnezeu,
sugerându-i să revină în orașul copilăriei. 

– Bine... înțeleg eu, dar când o fi să moară șeful
tău? Ce ai să faci? Pe cine o să mai slujești? 

– Cum adică să moară? Șeful nu moare
niciodată. Privește în jurul tău…tot ceea ce vezi
este făcut de el. Prin el, și eu sunt ceea ce sunt.  

O bătaie în ușă îi întrerupse apologia.
– Domnule, mă iertați!
– Spune, drăguțo! zâmbi el secretarei.
– Voiam să vă anunț că… din hală, am primit

informația că a murit o femeie. Cică, cea care a
fost mai înainte la dumneavoastră în birou! A căzut
brusc din picioare. S-au adunat oamenii grămadă.

– Asta e! Se mai întâmplă, zise managerul,
privindu-și amicul care amuțise. Ce-i, dragă
Andrei? Nu te îngrijora, nu merită să-i plângi pe
acești lucrători. Sunt prea mici, prea vicleni și
ipocriți. N-ai văzut cum se milogesc să nu-i
concediezi?! N-au pic de mândrie! Ce dacă e
văduvă și are 3 copii. Așa le trebuie! Să moară
dacă sunt proști. Ce i-a trebuit să să facă atâția

copiii! Auzi, și cică era însărcinată cu al patrulea
când i-a murit soțul. De asta a și greșit matrița.

În timpul perorațiilor, lui Darius îi sună din nou
telefonul. Luă poziția de drepți. „Da! Când ați aflat
așa repede? A murit o angajată? Da. Am aflat și
noi. Da. În hală, subit. Vom declanșa o anchetă
internă. Absolut. Vom trimite și un mesaj de
condoleanțe familiei. Cum să nu…!”.

– Mă bucur că te-am revăzut! Îmi pare rău că
nu mai pot sta. Trebuie să mă duc să plătesc un
mesaj de condoleanțe. Să nu mă verifice…
dumnezeu.

Andrei ieși afară fără să mai scoată un sunet. La
poartă, se întoarse către sigla mare și luminoasă a
corporației în care lucra fostul său camarad de
copilărie. Își făcu o cruce mare când trecu pe lângă
el targa pe care se afla femeia concediată. Câteva
lacrimi stropiră caldarâmul. Andrei ridică ochii
spre cer și apoi îi coborî spre pământ. Simți cum fu
înșelat de gânduri. Nu-și mai dorea decât să se
întoarcă la aeroport. 
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În data de 4 octombrie 2019, la sediul
Reprezentanței Botoșani a Filialei Iași a USR a avut
loc întâlnirea scriitorilor Botoșăneni cu președintele
Filialei Iași a USR, Cassian Maria Spiridon.  Pe lângă
problemele organizatorice, în cadrul acestei întâlniri
s-a discutat despre un nou proiect avut în vedere,
„Dintre sute de catarge”, pentru tinerii debutanți. În
aceeași zi, președintele Filialei Iași a USR s-a
deplasat la Suceava pentru a se întâlni cu scriitorii
membri ai Reprezentanței Suceava a  Filialei Iași a
USR. Pe data de 8 octombrie 2019, a avut loc întâl-
nirea cu scriitorii Reprezentanței Vaslui a Filialei Iași
a  USR. La Biblioteca „V.A. Urechia” din Galați, luni
21 octombrie 2019, președintele Filialei Iași a USR,
Cassian Maria Spiridon și Marius Chelaru, membru
în Comitetul de conducere s-au întâlnit cu scriitorii
Reprezentanței Galați/Tecuci a FiliaLei Iași a  USR.
În cadrul acestei întâlniri s-a discutat despre o
colaborrae cu Biblioteca „V.A. Urechia” din Galați,
în vederea susținerii acțiunilor organizate de scriitori.
O altă colaborare avută în vedere a fost cu Casa de
Cultură din Tecuci. „Reprezentanțele se pot dezvolta
local, găsind spații și pârghii pentru dezvoltarea unor
noi proiecte”, a precizat Cassian Maria Spiridon. 

Ziua Memoriei Victimelor Holocaustului din
Transnistria de sub regimul Antonescu, 9 octombrie,
a fost comemorată la Biblioteca Bucovinei din
Suceava, în cadrul proiectului de etică și de peda-
gogie a memoriei inițiat de scriitoarea Angela
Furtună (membră a Uniunii Scriitorilor din România
– Filiala Iași și membră a PEN-Club România, afiliat
PEN-Club Internațional), în urmă cu 15 ani, și susțin-
ut bi-anual de autoare. Acest proiect a avut drept
scop, de la bun început, construirea – prin educație,
informare și comunicare publică, prin procedee
specifice artei, jurnalismului cultural, bibliotecii,
creației, eticii și atitudinii –, a conștiinței publice
antidemocrate, a responsabilității față de memoria
Holocaustului și a Gulagului, ca fiind două din real-
itățile tragice de uriaș impact, ce fac parte din istoria
recentă a lumii, a Europei comune și, deopotrivă, din

cea națională recentă. Consecințele acestor istorii
încă afectează popoarele contemporane, iar scopul
proiectelor educaționale este acela de a preveni
repetarea ororilor politice genocidale de acest
tip.Scriitoarea și cercetătoarea Angela Furtună a
susținut o Conferință cu titlul „ARNOLD
DAGHANI – 110. HOLOCAUST ȘI GOLGOTA: de
la Mărturisitorul evreu la Mântuitorul creștin”, dedi-
cată unui notabil pictor, scriitor și memorialist origi-
nar din Suceava și devenit ulterior o somitate artistică
a Occidentului (moare în Marea Britanie). Arnold
Daghani este, ca și iluștrii autori bucovineni Norman
Manea, Aharon Appelfeld sau Paul Celan, un
supraviețuitor al Holocaustului transnistrean de sub
regimul antonescian de tristă amintire, dar în plus
față de aceștia a lăsat posterității nu numai amintiri și
note de factură literară, ci mai ales documente și arte-
facte vizuale, de un mare impact evocator și testimo-
nial privind ororile lagărelor. Este, acesta, și motivul
unei intense persecuții declanșate împotriva sa de-a
lungul timpului de către toate mediile politice
negaționiste, consecințele fiind acelea de întârziere a
receptării operei și a ideilor autorului, precum și de
subminare a valorii și a rolului operei sale în marele
tezaur românesc și universal.

Vineri,   11 octombrie 2019,  la sediul  Uniunii
Scriitorilor din România – Filiala Iași a avut loc
lansarea cărții Akassia, autor Catinca Agache. Cartea
a fost prezentată de criticul literar Ioan Holban.
Moderatorul acțiunii: Cassian Maria Spiridon.

Reprezentanța Botoșani a Filialei Iași Uniunii
Scritorilor din România a continuat și în luna
octombrie seria Întâlnirilor de joi. A fost aniversaț
scriitorii Gabriel Alexe la împlinirea vârstei de 60 de
ani .

La  Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila,  a
avut loc în data de 3 octombrie 2019 o “Întâlnire cu
scriitorul Dan Anghelescu și Revista Carmina
Balcanica”, eveniment organizat de Reprezentanța
Galați / Tecuci a Filialei Iași a USR și Liceul de Arte
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Ana PARTENI



„Hariclea Darclée” Brăila. A participat Corul
„Orpheus”. Invitați: Sterian Vicol, Luminița
Dascălu, Violeta Craiu, Valeriu Valegvi.Vineri, 4
octombrie 2019, la Biblioteca „Ștefan Petică” Tecuci,
scriitorul  Liviu Apetroaie a prezentat ultima apariție
a poetului ieșean Horia Zilieru. „Tu ce poveste ai
citit azi?” – atelier de inventat povești, trainer Angela
Baciu (locația: Casa de Cultură a Sindicatelor Galați)
s-a desfășurat luni, 21 octombrie 2019. Joi, 24
octombrie 2019, în cadrul Salonului Literar „Axis
Libri” de la Biblioteca „V.A. Urechia” Galați, au avut
loc lansări de cărți, reviste și un moment artistic
susținut de actrița brăileană Wanessa Radu. Au
lansat: Virginia Chiriac, Violeta Craiu, Armanda
Filipine, Coriolan Păunescu. Invitat special: Sterian
Vicol. 

*
Din viața filialei – anii 60

Prin decizia 6619/28.XI.1966 Uniunea Scriitorilor
din R.S.R repartizează Filialei Iaşi un autoturism marca
Moscvici. Prin Adresa 213/1.03.1967, Uniunea
Scriitorilor din R.S.R este informată că autoturismul
marca Moskvici primit în noiembrie 1966 a  necesitat
reparaţii, ale căror costuri s-au ridicat la 599,3 lei.
Autoturismul a fost înmatriculat la Iaşi sub numărul 1
–IS-2342. Pentru autoturismul marca Moskvici se
solicită de la Miliţia oraşului Iaşi (adresă243/10 martie
1967) „un LIBER, deoarece secretarul filialei Iaşi
locuieşte în str. Cuza Vodă”. Totodată, LIBERUL este
necesar şi pentru diverşii colaboratori care locuiesc pe
străzi unde circulaţia autovehiculelor este interzisă. Prin
adresa 274/25martie 1967 se solicită Muzeului regional
aprobarea de splălare a  autoturismul marca Moskvici
„la rampa unde se spală şi maşinile dvs”. Cerearea este

aprobată, bineînţeles, contracost. În iulie 1967 se
defectează instalaţia electrică de la autoturism. La
începutul lunii august, se predă US din RSR autoturis-
mul Moscviv, împreună  cu 2 pături din lână, 5 fişe de
activitate zilnică martie-iulie 1967[...] Însă, fără aparat-
ul de radio, care , defect fiind, fusese uitat în curtea casei
unde autoturismul a fost garat. 

La 10 iulie 1967, în conformitate cu H.C.M.
nr.1834/1960 şi adresa Uniunii Scriitorilor din R.S.R.
nr.4249 din 5 iulie 1967, „Ignea Dumitru, secretar al
Filialei, de acord cu organizaţia sindicală reprezentată
prin tov.Florin Minai Petrescu, constatînd îndeplinirea
condiţiilor de premiere prevăzute prin regulamentul
transmis cu adresa nr.24993/1961 am dispus premierea
următorilor tovarăşi pe trim.I/1967 în suma de 525 lei :
Siclodi ştefan - contabil – 125 lei  pentru punctualitate
şi exactitatea lucrărilor contabile; Chirilă Adriana - dac-
tilografă -  100 lei pentru calita tea lucrărilor dactilo-
grafiate; Vâlcu Ana- funcţionară -  100 lei îndeplinirea
con ştiincioasă a sarcinilor primate; Focşa Alexandrina -
curier-  100 lei pentru conştiinciozitate în muncă;
Leonte Vasile - şofer -100 lei pentru punctualitate profe-
sională”.

La 24.XI.1967, „pentru neexecutarea şi neurmărirea
sarcinilor trasate de Uniunea Scriitorilor din R.S.R.,
Iancu Gheorghe (redactor II, Iaşu Nou) primeşte mus-
trare scrisă cu avertisment. La 29 noiembrie, se
anulează sancţiunea, întrucât Uniunea Scriitorilor din
R.S.R constată că dintr-o eroare a biroului de personal s-
a făcut prima comunicare.

Inventarul „obiectelor de gospodărie” de la data de
31 decembrie 1967 arată că Filiala Iaşi a Uniunii
Scriitorilor deţinea, printre altele:12 pahare de apă,12
pahare de vin, 28 pahare de ţuică, polonic pentru cafea,
13 scrumiere, lopeţi – 3 bucăţi.
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Cântec Florin – 1.12.1962
Popel Rodica – 4.12.1948
Cotorcea Livia – 5.12.1940
Oprea Mircea – 8.12.1945
Mihai Dinu Gheorghiu  – 8.12.1953
Bărbulescu Maria Cristina – 11.12.1953
Avădanei Ştefan – 14.12.1946
Vitcu  Dionisie – 15.12.1937
Corbea Hoişie Andrei – 15.12.1951
Cântec Oltiţa – 17.12.1962
Iftime Vasile – 17.12.1971
Ciobotaru Cristina Anca – 18.12.1948

Lungulescu Beatrice – 19.12.1943
Mănucă Maria – 20.12.1940
Petrovici Viorica – 20.12.1950
Mănuţă Constantin – 21.12.1948
Livescu Cristian – 24.12.1945
Ursache Magda – 25.12.1943
Bălănescu Sorina – 25.12.1941
Modreanu Simona – 26.12.1962
Durnea Victor – 26.12.1951
Teodor Damian – 28.12.1951

CALENDAR DECEMBRIE



Asociația Contemporanul, în parteneriat cu Muzeul
Municipiului București, cu sprijinul Ministerului Culturii și
Identității Naționale, a organizat Gala Premiilor
Contemporanul · 2019. Evenimentul a avut loc marți, 29
octombrie 2019, ora 16.00, la Muzeul Municipiului
București, Palatul Șuțu – una dintre cele mai frumoase și
încărcate de istorie edificii ale capitalei. 

Printre invitați – personalități de marcă ale culturii, civ-
ilizației și științei române ca, de pildă, Ioan Cristescu,
Mircia Dumitrescu, Alina Ledeanu, Virgil Nemoianu, Ioan-
Aurel Pop, Victor Voicu, Răzvan Theodorescu, Victor
Spinei, Mirel Taloș, Alexa Visarion, Dumitru Radu
Popescu, Angela Martin, Adrian Dinu Rachieru, Ana
Blandiana, Maria-Ana Tupan, Cassian Maria Spiridon,
Eugen Uricaru, Dana Duma, Dana Oprica, Teodora
Stanciu, Alex Ștefănescu, Constantin Lupeanu, Mircea
Martin, Marian Victor Buciu ș.a.

Amfitrioni: Nicolae Breban și Aura Christi.

Premiile Contemporanul · 2019:
Maria-Ana Tupan – Premiul național pentru excelență

în teorie, istorie și critică literară
Virgil Nemoianu – Premiul național pentru excelență în

teorie, istorie și critică literară
Cassian Maria Spiridon – Premiul național Convorbiri

literare – revista anului 2019
Ioan Cristescu – Premiul național pentru excelență în

cultură
Adrian Dinu Rachieru – Premiul național pentru exce-

lență în teorie, istorie și critică literară
Constantin Lupeanu – Premiul național pentru

excelență în cultură

Dana Oprica – Premiul pentru debut – Fragmente de
cer

Dana Duma – Premiul național pentru excelență în
cultură

Ana Blandiana – Premiul național pentru excelență în
poezie

Eugen Uricaru – Premiul național pentru excelență în
roman

Printre laureații de până acum ai Premiilor revistei
Contemporanul. Ideea europeană se află personalități ca,
bunăoară, Octavian Paler, Mircea Martin, Augustin Buzura,
Nicolae Balotă, Ion Ianoși, Irina Petraș, Ștefan Borbély,
Constantina Raveca Buleu, Teșu Solomovici, Angela
Martin, Gabriel Andreescu, Călin Căliman, Ioan-Aurel
Pop, Răzvan Theodorescu, Mirel Taloș, Victor Voicu,
Andrei Marga, Nicoleta Sălcudeanu, Theodor Codreanu,
Cornel Nistorescu, Lucia Hossu Longin, Eugen Simion,
Dumitru Radu Popescu, Bogdan Crețu, Maya Simionescu,
Vladimir Epstein, Marta Petreu, Magda Ursache, Ion
Mureșan, Răzvan Voncu, Alex Ștefănescu, Silvia Radu,
Mircea Platon, Ion Simuț, Vladimir Zamfirescu ș.a.

Gala Premiilor Contemporanul · 2019 – proiect cultur-
al finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale

Parteneri: Academia Română, Fundația Culturală Ideea
Europeană, Institutul Cultural Român, Muzeul
Municipiului București

Parteneri media: Radio Trinitas, Antena 1, Radio
România Actualități, APLER, Agenția de Carte
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Octombrie ipocrit care-și schimbă hainele ca aleșii
partidele: ba vipie ba te mușcă de încheieturi, dar nu
ai ce să-i reproșezi, mai ales cînd te poartă către
„năstrapurile mirosului” cum scria odinioară Matei al
Mirelor pre la curtea lui Brâncoveanu! Plutește o
aromă de must prin Ieși de pe la mustăriile născute
spre canonul creștinului, supus la porunca nevestei, că
a început și apa de la pașnicul robinet să se revolte a
căpșunică! (Uite ce face iluzia din bietul om. Că nu
mai e mustul sub om ci bietul om… Oricum, ceva
asemănător de la vreun cronicar mahmur…) și dacă v-
am stârnit papilele, așa vă trebuie că la o adică de ce
numai eu? Hai mai bine să revenim la presa noastră
cea de toate lunile, cum ar fi bunăoară Cafeneaua
literară. Unde Virgil Diaconu a aruncat provocarea
cea cu lista canonică a poeților și la cei mulțumiți și la
cei omiși (chestie care m-a dus cu gîndul la
cunoscutul catren al lui Lesnea), drept pentru care s-
au repezit să facă ordine în motive și argumente: Ioan
Moldovan, Theodor Codreanu, Ionel Bota, Lucian
Bureriu, Costel Stancu, Marius Ianoș, Dumitru Crudu,
Olimpiu Nușfelean ori Ștefan Foarță. Concluziile le
trage redactorul șef și pe care (na că mi-a scăpat
prepoziția la acuzativ, contrar normelor oratorice
contemporane) vă invităm să le citiți cu sîrg. Ne
oprim și la pagina de traduceri unde ne sar în ochi
Nietzsche și Wordsworth în varianta lui Alexandru
Mălăescu, drept pentru care ne grăbim să vă oferim și
domniilor voastre cîte o mostră: „Pe pod am stat,/ Un
cântec se-auzea departe,/ Stropi aurii cădeau/ Pe fața
apei tremurânde,/ Luminile și muzica mă-mbătau/ Și
gondolele legănate de unde…” (Veneția) și:
„Bogatului Orient i-a fost stăpân abil/ Și Occidentului
scut; niciunei puteri/ Nu i s-a plecat ea până ieri,/
Veneția – al libertății drag copil” (La moartea
republicii venețiene). Să vedem și ce tîlcuri mai sună
printre Ramuri. Mai întîi una dintre meditațiile lui
Gheorghe Grigurcu: „A asimila durerea ființei de
alături, ca și cum ar fi propria ta durere. A asimila
durerea ființei e alături ca și cum ar fi mai mult decît

propria ta durere”. Iată și o propunere de lectură cu
conotații teribil de actuale: Când rațiunea pleacă în
vacanță. Filosofii în politică, semnată de Neven
Sesardic și tradusă de S.G. Drăgan. Scrie despre ea,
recenzentul Mihai Ghițulescu: „Cartea e, de fapt, o
sumă de anecdote grupate pe personaje. Avem un Otto
Neurath care a „gestionat” finanțele Bavariei
proclamate sovietice în 1919, iar, la începutul anilor
30, a produs material de propagandă pentru Stalin; un
Carnap care condamnă lagărele din SUA, dar nu le
vede pe cele din URSS; un Einstein (ni se explică
plasarea sa în „comunitatea filosofilor”) nu doar
reticent la a condamna practicile lui Lenin și Stalin,
ci, uneori, chiar susținător al lor; un Putnam care
populariza la Harvard Cărticica roșie a lui Mao, iar,
după apropierea americano-chineză din vremea lui
Nixon, devenea admirator al… Albaniei lui Enver
Hoxha”. Un citat mai lung referitor la o carte care din
care nu știu cît putem învăța, dar care are o noimă…
Se pare că este perioada parodiilor după povești
celebre cu morală trasă în tigaie contemporană, cum
ar fi, bunăoară, Povești corecte politic de adormit
copiii, supratitrată O întâlnire scandaloasă între Albă
ca Zăpada-Neagră și Rudolf, renul hiperdezvoltat
nazal. Autor James Finn Garner și comentator
autorizat, cu patalama, Cristian Pătrășconiu. Din
Tribuna am ales, pentru provocare la lectură, eseul
lui Adrian Lesenciuc Răspândirea limbii române
literare. Rețeaua socio – culturală. Iată și motivația:
„De aici pornește, logic, lucrarea noastră: de la
înțelegerea cărții drept primă formă de comunicare în
masă și a apariției tiparului drept primă ipostază în
care puterea simbolică a condus la aplatizarea
ierarhiilor (socio- culturale) și la transformarea lor în
rețele”. Sigur, lucrarea are ca reper cronologic
perioada fastă în care apar primele tipărituri ale lui
Coresi dar mai ales una care le precede,
Evangheliarul (Tetraevangheliarul) slavo-român
între 1551-1553 realizată de Filip Moldoveanul. Eseu
interesant și util nu doar specialiștilor în domeniu.
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comPRESA REVISTELORcomPRESA REVISTELOR
Valentin TALPALARU



Pentru cercetătorii asidui ai vieții și operei lui
Shakespeare, religia sa se pare că a rămas un mister,
afirmă Radu Cernătescu care își propune să
lămurească dilema pornind de la „felul în care divinul
brit se folosește de tema apocalipsei”. O avalanșă de
cronici la propunerile de lectură ale revistei, ilustrații
exotic- luxuriante cu lucrările lui Victor Hagea și o
traducere din lirica lui Alessandro Cabianca,
traducere din care vă oferim un fragment: „Nu îi dăm
apei socoteală/ pentru curgerea ei continuă,/ nici
omului care duce neliniștea/ din prag în prag,/ în
vreme când clepsidra/ sau soarta dăruiește;/ facem ca
acela care/ știa să aștepte/ să se coacă grâul/ sau să
crească noul născut”. ( Apă) A ajuns la noi și un
număr mai nou din revista americano – română
Lumină Lină, directorată de părintele Theodor
Damian de la New York cu sprijinul celor doi
redactori șefi: M.N. Rusu și Mihaela Albu. Meditațiile
pe tema Bisericii ortodoxe române se conjugă cu
evocarea unor martiri ai ortodoxiei precum Vasile
Militaru sau versurile lui Marcel Miron: „Vă aștept/
ca pe apostoli/ să mă învățați învierea/ și clătinarea
potirului/ așezat pe pupa corăbiei/ bătută de vânturile/
Mării Roșii”. (Cateheză) Un număr care nu neglijează
proza (Gheorghe Andrei Neagu, Angela Burtea),
poezia (Cornel Balaban sau Victoria Milescu) critica
și istoria literară (M.N. Rusu), istoria (Victor Ravini)
sau traducerile din literatura universală datorate
Lilianei Elena Popescu. Din Caiete critice, număr
dedicat centenarului I.D. Sîrbu, decupăm din interviul
acordat de Virgil Nemoianu lui Alexandru Dumitru:
„Când l-am întâlnit în persoană pe Ion D. Sîrbu a
însemnat mai cu seamă o „completare” la „Cerchiștii”
pe care îi cunoșteam deja, adică, pentru mine, o
rotunjire a acestui grup de scriitori și gânditori.
Schimbul de scrisori a fost o mare plăcere și, de fapt,
o onoare. Mă simțeam, astfel, integrat mai tare în
acest grup. Totodată, mai era ceva: o menținere și
chiar o întărire a relațiilor transoceanice cu tărâmul
meu de obârșie”. Paul Cernat ne propune o privire
mai atentă asupra „singurului jurnal cu adevărat intim
care s-a păstrat de la I.D. Sîrbu”. Importante pentru un
profil mai rotund al scriitorului sunt și amintirile lui
Emil Boroghină, societar al Teatrului Național „Marin
Sorescu” despre secretarul literar I.D. Sîrbu. Acestea
fiind doar cîteva dintre popasurile de lectură pe care
vi le propunem. Luceafărul de dimineață, cu un
număr bogat și ispititor, ne provoacă prin Alex
Ștefănescu la o rememorare a poeziilor celebre,
începînd cu Secerișul lui Vasile Alecsandri, Bătrânii

de Octavian Goga, Vara la țară a lui G. Topîrceanu
și…va urma! S-au împlinit 75 de ani de la trecerea
dincolo a lui Liviu Rebreanu, dată care a determinat,
probabil, articolul semnat de Anastasia Dumitru:
Liviu Rebreanu – pledoarie pentru moralitate. Un
accent mai apăsat este pus pe amintirile de călătorie
din romanul Metropole. Contactul cu marile
metropole ale Europei este un prilej pentru a trece
prin filtrul istoric personal dramele românilor în
comparație cu ale locuitorilor orașelor colindate. Iată
și o întrebare destul de incomodă: cartea de căpătîi.
Care și cum le-a ales și motivația aferentă. Răspund
Bogdan Ionescu – Lupeanu, Ona Frantz, George
Cornilă, Răzvan Niculai. Iată și cîteva îndemnuri la
lectură: Marin Preda. Anii formării intelectuale
semnată de Stan V. Cristea și adnotată de Radu
Voinescu, Pisica de lemn pictat a Simonei – Grazia
Dima comentată de Paul Aretzu ori grupajul propus
de Horia Gârbea, din care nu lipsesc cărțile lui Mihai
Octavian Ioana, Soniei Elvireanu, Robert Șerban. O
reverență la plecarea Cătălinei Buzoianu face Radu
Băieșu, îndemnîndu-ne și pe noi la reculegere și
rememorare. Numărul din Ateneu care a ajuns la noi
trage o linie triumfală (și pe bună dreptate!) la ediția
din acest an a Bac-Fest -ului. Făcînd, totuși, parte
dreaptă Festivalului-Concurs Național de Creație
Literară „Avangarda XXII” și evenimentelor care u
marcat centenarul Casei Alecsandri. Un interviu cu
Matei Vișniec, notele lui Marius Manta, grupajele de
versuri a doi dintre premiați: Mina Decu și Vasile
Leac asezonate de ilustrațiile după tablourile lui Ioan
Măric sunt cîteva dintre tușele cu care se pictează
tabloul Festivalului. Noi ne grăbim să facem oficiile
de gazdă pentru mostre din poemele celor doi. Mai
întîi Mina Decu: „n-am să încetez niciodată să mă
întreb/ care-i treaba cu/ el și tot niciodată n-am să
îndrăznesc/ să îl întreb îmi/ ajunge faptul că respiră
lângă mine că ține/ de volan/ apasă accelerația și frâna
și are mâna/ pe schimbătorul/ de viteze la două degete
de mâna mea/ de ce mi-ar/ trebui o poveste în minte
mi se derulează filme” (n-am să încetez niciodată să
mă-ntreb…) și Vasile Leac: „Toți stau aplecați și
smulg buruieni./ În formație, fiecare pe rândul lui,
înaintează cu/ spatele spre capătul serei unde, mai
târziu, tot ei / vor planta salata de câmp./ Cel pe care
toți îl strigă Iraționalul Matotelo/ s-a îndreptat, și-a
întins corpul lung și deșirat,/ a privit zâmbind spre
ceilalți. Ei au zâmbit/ așteptând/ să vadă ce mai vrea
și acesta acum” (Sera).
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Cum dăm întâietate scrisorilor primite, răspun-
dem mai întâi celei primite de la Cristian Ioan
Dimofte din Sulița, Botoșani: „D-le Nicolae Sava,
la 18 ani de la premierea volumului inițial, în iulie
2019, mi-a apărut cartea de poezii. Îndrăznesc să
vă trimit și dvs. un exemplar spre lectură când o să
aveți timp. Dacă o să consemnați, fie și cîteva rân-
duri, în paginile revistei dvs. vă rog să-mi trimiteți
și mie un exemplar deoarece revistele de cultură
nu mai ajung în Botoșani la chioșcurile de presă.
Vă mulțumesc anticipat. Cu stimă, Cristian
Dimofte” – Cum Cristian mi-a pus în plic o
scrisoare ramburs timbrată și un exemplar din
cartea sa ”Secundele iubirii târzii”, apărută la
Editura Geea din Botoșani îi voi răspunde dorinței
sale. Din versurile volumului transpare impactul
poetului cu strada, cu lumea, cu (ne)prietenii, în
care autorul îngândurat și trist, nu-și mai
(re)găsește locul. Lecturând cartea am descoperit
multe texte frumoase printre care și acesta care
închide volumul: ”Condurul zbura peste munți/ zi
și noapte/ fără încetare;/ își căuta perechea/ peste
culmi înalte./ Obosit de atâta căutare/ se opri pe un
vârf de munte./ Acolo îl zări un vânător/ care trase
un foc de armă înspre el/ și-l nimeri drept în
frunte./ Câteva clipe se zbătu condorul/ și apusul
se lăsă/ odată cu viața lui”. Cristian, făcând
excepție de la orice regulă stabilită la Curier, îți
voi trimite exemplarul din Convorbiri în care va
apărea acest răspuns. O zi bună și o toamnă fru-
moasă îți doresc!

„Bună ziua! Vă trimit un grupaj de 10 poeme
pentru a fi cititite și publicate dacă sunt acceptate.
Cârstoiu Gheorghe de la Tg Jiu. Cu mult respect și
considerație” – Domnule Cârstoiu, textele trimise
sunt simple versificări care nu transmit nimic citi-
torului, drept pentru care nu pot fi acceptate în
paginile de poezie ale revistei. Iată unul din textele
trimise, celelalte fiind de același calibru liric:
”Cine nu mă știe, eu sunt,/ mai iau câte o gură de
vânt,/ mă desprind de un gând/ și mă văd
mergând/ pe drumuri de o zi/ la miazăzi/ și tot

așa,/ înfipt ca-ntr-o șa,/ tot înainte,/ cu soarele pe
frunte,/ pășeam pe culori,/ pe urme de ciori/ și
dintr-o dată.../ luna dezmierdată”. Și tot așa...

„Domnule Sava, răspund invitației de a reveni
cu un nou text. În acest an mi-ați publicat în cadrul
rubricii Curier de ambe sexe poezia Pribeagul. De
această dată vă trimit ciclul poetic ”Unsprezece
Septembrie” dedicat evenimentelor tragice din
2001. Vă mulțumesc pentru încrederea și timpul
acordat. Dinică Ovidiu – Ovidiu, ai fost neinspirat
când ai ales să îmi trimiți un ciclu poetic precum
cel de mai sus. Nu că nu aș empatiza cu suferința
acestora la tragicele evenimente, chiar din
America fiind, dar nu mă încântă astfel de cicluri
tematice indiferent de calitatea realizării lor. Or, în
situația de față nici de realizarea unui nivel cât de
cât acceptabil nu e cazul. Cum sună primele două
părți din cele douăsprezece ale poemului: ”1./
Bem/ pasărea fără aripi/ se aşază la masă cu noi;/
are ciocul îmbibat în sângele scurs,/ uimitor,/ peste
timpul rănit pe care îl cercetăm/ prin ecranul cu
peşti toxici, alături/ de halba cu bere sortită/ să
aducă aerul bolnav al/ raţiei de viaţă./ Liniştita
prăbuşire ne inundă venele/ la New York se
moare./ Mâine este ziua mea. 2/ Turnați în cenușă/
Ciocul păsării se înfige în trupul de sticlă/ în zbor
dezarticulat cu aripi risipite./ Bolnav pasărea sapă
în/ cercul înfierbântat al aerului otrăvit,/ se rup
cuvintele pământului care frânge/ cerul rănit în
compasul incandescent./ Inimi planează și se
strivesc de betonul încins/ tremură carnea lăsată să
curgă/ cu izvor tăcut se împlinește destinul/
plecării din trup./ Cei ce devin zi rup groaza în sil-
abe/ sunt fiii neajunși ai tăcerii/ se nasc în ocean-
ul de ochi/ cu brațe desprinse, turnați în cenușă/
vocile lor hașurate/ traversează versetul topirii
întru ființă.” Ovidiu, te mai aștept la Curier dar cu
altceva.

„Bună ziua, sunt Adiel Ștefănescu din Bircii –
Scornicești, jud. Olt și îmi place să scriu poezie.
Apreciez revista dumneavoastră și calitatea publi-
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cațiilor ce apar în aceasta. Am publicat două cărți
de poezie cu editura Risoprint, Cluj Napoca, și
anume: „Mediocru“, 2014 și „Retrospectivă la
schimb”, 2018, iar a treia intră în curs de editare.
Aș fi interesat să public în revista dumneavoastră
câteva din poeziile mele, dacă considerați că aces-
tea satisfac cerințele de calitate care s-ar impune
pentru a fi publicate. Cu deosebit respect și admi-
rație Adiel Ștefănescu. Am ales trei din
„Mediocru” și trei din „Retrospectivă la schimb”
și aștept răspunsul și impresia dumneavoastră.
Mulțumesc !” – Adiel, cu părere de rău, deocam-
dată, nu! Totuși, daca ar sta cineva să-ți perie
serios aceste texte ar putea alege câte ceva publi-
cabil. Dar, în general, versurile tale sunt, de cele
mai multe ori, niște cuvinte aruncate aiurea care,
din când în când nimeresc bine căpătând astfel și
sens: ”verdele din iarba asta nu-i de-aici/ nici din
pământ de undeva/ culoarea asta s-a plouat când-
va/ n-am vrut s-o opresc/ n-am putut s-o ţin/
verdele acesta era ceva divin;/ am adormit şi-am
tot vorbit/ şi-n timp ce tot vorbeam/ în verde mă
odihneam/ şi-am înţeles apoi pe înserat/ de unde-i
verdele din iarba asta/ rămăsese o cutie şi ceva/ de
când Dumnezeu îşi vopsise fereastra,/ şi tot
privind către fereastra Lui/ mă odihneam din ce în
ce mai bine/ fusei un om prin lume şi trecui/ şi-am
înţeles că verdele rămâne/ doar în cutia Lui”. Un
alt text: „o secundă de iubire m-a cuprins/ două
momente m-aşteptau să-mi spună/ trei ceasuri au
vegheat să dau răspuns/ de patru zile cerul mă tot
sună/ nu vorbesc, în iubire nu se vorbeşte/ m-a-
nvăţat un bătrân sau un gând/ iubirea cu iubire se
creşte/ şi se samănă cu cer pe pământ./ cinci ani de
zile-am încercat să fiu/ şase decenii vrură ca să
spună/ şapte secole le-am trăit în târziu/ şi opt
milenii pline de uzură/ şi-ar fi mai multe de-ar fi
să despart/ viaţa se desţese-n mii de fire/ ca un

ecou şi acum răsuna/ o plină secundă de iubire”.
Din cele două texte am remarcat două versuri
superbe: „culoarea asta s-a plouat cândva” și ”de
patru zile cerul mă tot sună”. Ultimul text pe care
îl citez ”Retrospectivă la schimb”, se remarcă doar
prin faptul că îmi amintește de Cezar Ivănescu:
„noaptea mă plânge un dor/ o vrajă desprinsă din
mine/ sugrum de gâtlej un fior/ adăstări de imagi-
ni ce-nvie/ neputând învia ce-a murit/ revenind
parcă dintr-un tablou/ un apus devenit răsărit/ și o
vorbă aud ca ecou/ retrăiesc cu duium netrăiri/
prinse-n goluri de viață, pustiu/ alegând la
nevorbe vorbiri/ îndrăsnind chiar și mort să înviu/
suferința e doar început/ sunt uman cu tendință de
fire/ mă desprind cu suspin de trecut/ revisând
trăiri noi în iubire” – Adiel Ștefănescu, cred că ne
vom mai întâlni la Curier.

200200 CONVORBIRI  LITERARE
V A R I A

Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă
că au ceva de spus, cu talent pentru asta, trebuie să ne trimită cîteva texte (poezie, proză, teatru, eseu critic), scrise citeţ,
lizibil, cu respectarea normelor gramaticale clasice, pe suport de hîrtie sau electronic (obligatoriu cu diacritice – TEXTE-
LE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!)  şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi
cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor intra
în atenţia noastră, promovîndu-i la „Antologia curierului”.

Manuscrisele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul redacţiei, sau pe două e-mail-uri, nicu_sava@yahoo.com sau
convlit95@yahoo.com. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns doar în paginile revistei.
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