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Au trecut două decenii și jumătate de cînd, pri-
măvară de primăvară, talanga Junimii adună nume-
roasele triburi literare de pe meleagurile vechii
Dacii, dar şi de prin alte zări, la Zilele revistei
„Convorbiri literare”. Colaboratori mai vechi şi
mai noi, prieteni şi iubitori ai revistei şi ai tradiţiei
sale, literaţi şi oameni de cultură, la chemarea reda-
cţiei s-au adunat spre a participa la diversele simpo-
zioane şi colocvii propuse în program, nu mai puţin
la banchetul final.

Prima ediţie, din 1997, s-a născut ca o dorinţă de
a marca cei 130 de ani de la fondare, inclusiv pen-
tru a reimpune în circuitul publicistic naţional revi-
sta Convorbiri literare, intrată într-un con de umbră
în primii ani ai deceniului nouă, al secolului trecut.
Manifestarea o considerăm şi un bun prilej de con-
tinuare a tradiţiei vestitelor banchete anuale ale
Junimii şi apoi ale Convorbiriştilor.

La fiecare întîlnire convorbiristă s-au acordat
premiile revistei, de la debutanţi la valori recuno-
scute şi impuse printr-o operă intrată, la unii, în
manualele alternative; n-au fost uitate revistele
surori, editurile interesate de sprijinirea culturii
naţionale, nici colaboratorii constanţi ai revistei.

Prezentarea în detaliu a programului tuturor
celor douăzeci și cinci de ediţii ale Zilelor revistei
„Convorbiri literare” şi a celor premiaţi cu acest
prilej e în sine o oglindă fidelă a capacităţii de
coagulare iradiată de foaia junimistă, în numele cul-
turii şi literaturii naţionale şi întru slujirea ei cu
firească devoţiune.

Prima ediţie a Zilelor Revistei „Convorbiri lite-
rare” s-a desfăşurat între 26 şi 27 martie 1997, luna
în care, cum am precizat, acum o sută treizeci de ani
era editat primul număr din foaia junimistă. Despre

naşterea ei am scris nu o dată în acest spaţiu şi este
puţin probabil ca între cititorii revistei să se afle
cineva căruia nu-i sînt cunoscute activitatea şi
importanţa Societăţii Junimea – moşită în interva-
lul: toamna lui 1863, primăvara lui 1864 – Societate
care a iniţiat editarea revistei Convorbiri literare,
revistă intrată de curînd în anul 155 de la prima apa-
riţie.

Pe 27 martie 1997 la orele 10.00 a.m. a avut loc
deschiderea festivă, urmată de o masă rotundă cu
tema: Societatea Junimea şi revista „Convorbiri
literare”, iar după-amiază a avut loc simpozionul:
Titu Maiorescu şi revista „Convorbiri literare”. În
dimineaţa zilei următoare s-a desfășurat un remem-
ber: Revista „Convorbiri literare” în vremea
Junimii şi la o sută treizeci de ani de la fondare. La
această primă ediţie au fost prezente circa optzeci
de personalităţi din Ţară şi străinătate, la care s-au
alăturat numeroşi scriitori ieşeni. 

Începînd chiar de la prima ediţie, în după-amia-
za zilei de 27 martie 1997 redacţia a acordat o serie
de premii, conform unui regulament care de-a lun-
gul timpului nu a avut parte de modificări semnifi-
cative. Premiul pentru poezie a fost acordat lui Dan
Laurenţiu, pentru proză lui Alexandru George, pen-
tru critică lui Luca Piţu, pentru teatru lui George
Astaloş, iar pentru eseu lui Cristian Livescu. Astăzi,
la ediţia XXV, dintre premianţii primei ediţii, mai
este printre noi doar Cristian Livescu.

Cei o sută treizeci de ani de la apariţia primului
număr al revistei au fost marcaţi în aprilie 1997 şi la
Centrul Cultural Român de la Paris, unde l-am avut
amfitrion pe Virgil Tănase.

Cum am precizat, organizarea Zilelor revistei
Convorbiri literare a fost şi a rămas o bună cale de
a atrage atenţia asupra noii serii a publicaţiei, de a
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onora colaboratorii noştri constanţi şi, implicit, de a
deschide paginile altor condeieri, unii mai puţin
cunoscuţi, dar şi celor deja celebri, ridicînd astfel
nivelul axiologic al bătrînei şi mereu tinerei foi
junimiste.

Cum luna martie s-a dovedit insuficient de pri-
măvăratică, am decis, de la a doua ediţie, Zilele
revistei „Convorbiri literare” să se desfăşoare în
ultima decadă a lui aprilie. Colocviul care a avut loc
pe 24 aprilie 1998, după deschiderea oficială, a avut
ca temă: Actuala Societate Junimea şi actuala revi-
stă Convorbiri literare. După-amiază s-a desfăşurat
o masă rotundă: Revistele de cultură moldave, ver-
sus viaţa literară din zonă. În după-amiaza zilei de
25 aprilie a avut loc simpozionul Revista
Convorbiri literare în peisajul literar şi publicistic
actual. 

Premiile acordate la a doua ediţie au fost însoţi-
te de o motivaţie mai elaborată, după cum urmează:
Gheorghe Grigurcu – Premiul pentru întreaga acti-
vitate literara şi spiritul polemic susţinut în paginile
noii serii a Convorbirilor literare; Laurențiu Ulici –
Premiul pentru întreaga activitate, cu deosebire pen-
tru realizarea monumentalei antologii O mie şi una
de poezii româneşti; Dan Manucă – Premiul pentru
întreaga activitate de critic şi istoric literar, inclusiv
pentru colaborarea care onorează noua serie a
Convorbirilor literare; Marin Mincu – Premiul pen-
tru afirmarea valorilor culturale româneşti în Italia
şi contribuţia deosebită în domeniul criticii literare
moderne; Ion Simuţ – Premiul pentru valorificarea
moştenirii literare; Dan Silviu Boerescu – Premiul
pentru susţinerea generaţiei ’90, inclusiv pentru dra-
gostea arătată pisicilor; Constantin Dram – Premiul
pentru colaborarea la noua serie a Convorbirilor
literare şi pentru volumul Lumi narative; Liviu Ioan
Stoiciu – Premiul pentru obstinaţia de a rămîne
mereu incomod în politica literară de cadre; Marius
Tupan – Premiul pentru ampla frescă a dezintegră-
rii societăţii totalitare cuprinsă în trilogia Coroana
Izabelei; Mariana Codruţ – Premiul pentru romanul
Casa cu storuri galbene; Gellu Dorian – Premiul
pentru solidaritatea faţă de generaţia sa, manifesta-
tă prin colecţia de poezie La Steaua; Vasile Popa
Homiceanu – Premiul pentru constituirea în proză a
unui spaţiu românesc substanţial; George
Vulturescu – Premiul pentru prima sută de numere

a revistei „Poesis”; Ioan Ţepelea – Premiul pentru
merite deosebite în susţinerea fenomenului cultural
orădean, naţional şi nu numai; Ioan Vieru – Premiul
pentru noua formulă a revistei „Contrapunct”.

Şi la această ediţie, ca şi la cele ce vor urma, vor
fi prezenţi din afara Iaşului circa o sută de persona-
lităţi culturale din Ţară şi Europa, dar şi din
America şi Asia.

Redăm în continuare programul ediţiei a III-a
din 22-23 aprilie 1999 şi premiile acordate: 

Joi, 22 aprilie, 1999
Ora 10.00 – Aula M. Eminescu, Universitatea

„Al.I. Cuza” Iaşi – deschiderea festivă
Orele 12.00-14.00 – Casa cu Absidă, Centrul

civic Iaşi – Colocviul Critica în revistele literare şi
de cultură. Anii ’90

Orele 17.00-19.00 – Muzeul Literaturii Române,
Clubul Junimea – Masa rotundă Momente critice în
literatura naţională; lansări de cărţi ale scriitorilor
din Asociaţia Iaşi şi ale invitaţilor

Vineri 23 aprilie, 1999
Orele 10.00-13.00 – Casa cu Absida, Centrul

Civic Iaşi – Simpozionul Maiorescu-Lovinescu: De
la formele fără fond la cele care îl creează

Ora 11.00 – Muzeul Literaturii Române, Clubul
Junimea – Expoziţia de pictură Angela Tomasselli;
prezintă Ana Blandiana 

Ora 13.00 – Centrul Cultural Francez – Masa
rotundă: Interferenţe culturale francofone în spaţiul
central şi est-european. Participă: Miron Kiropol
(Paris), Rita Kleiman (Chişinău), Valeriu Stancu,
Emil Iordache 

Ora 15.00 – Muzeul Literaturii Române, Clubul
Junimea – Lansare de carte – Nicolae Breban, Ziua
şi noaptea. Prezintă: Dan Silviu-Boerescu şi Cătălin
Ţîrlea

Ora 17.00 – Casa cu Absidă, Centrul Civic Iaşi
– Decernarea premiilor 

Premiile ediţiei a III-a: Revista „Limba română”
din Chişinău – premiul pentru substanţa discursului
de profil; colectivului de realizatori ai Dicţionarului
enciclopedic ilustrat (Editura Cartier, Chişinău,
1998) – premiul pentru realizări editoriale; Pavel
Pelin – premiul pentru volumul de proză Lupoaica;
Nicolae Negru – premiul pentru contribuţia adusă la
cunoaşterea tendinţelor literaturii române din
Basarabia în perioada postbelică. Emilian Galaicu-
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Păun – premiul pentru volumul de critică Poezia de
după poezie. Gheorghe I. Florescu – premiul pentru
excelenta calitate a rubricii Nisipul din clepsidră
susţinută în „Convorbiri literare”; Mariana Sipoş –
premiul pentru realizarea excepţională a emisiunii
tv Dreptul la adevăr; Mircea A. Diaconu – premiul
pentru volumul de critică şi istorie literară Mişcarea
„iconar”; Horia Gârbea – premiul pentru contri-
buţii importante în domeniul dramaturgiei; Cătălin
Ţîrlea – premiul pentru romanul Anotimpuri de tre-
cere; Valeriu Stancu – premiul pentru volumul
Răstălmăcirea jocului şi tălmăciri în şi din france-
ză; Ana Blandiana – premiul de excelenţă – pentru
opera literară şi civică de excepţie; Miron Kiropol –
premiul Opera omnia.

O constantă a tuturor întîlnirilor convorbiriste a
fost şi este prezenţa scriitorilor din Basarabia şi
nordul Bucovinei, dar şi a autorilor români din dia-
sporă

A patra ediţie se desfăşoară între 21-22 aprilie
2000, cu următorul program:

Vineri, 21 aprilie 2000
Orele 10.00-10.30 – Casa cu Absidă:

Deschiderea zilelor revistei „Convorbiri literare”; 
Orele 10.30-13.00 – Casa cu Absidă –

Colocviul: Eminescu şi Junimea ieşeană
Orele 16.30-17.30 – Muzeul Teatrului –

Comunicări APLER (Asociaţia Publicaţiilor literare
şi a Editurilor din România)

Orele 17.30-19.00 – Muzeul Teatrului – lansări
de cărţi şi prezentări de reviste literare

Sîmbătă, 22 aprilie 2000
Orele 13.00-13.30 – Palatul Culturii – Premiile

revistei „Convorbiri literare”
Ora 14.00 – „Bolta Rece” – Festivitatea de

închidere a Zilelor revistei
S-au acordat următoarele premii: Corneliu

Antoniu (pentru revista „Antares”); Vasile Gârneţ
(pentru revista „Contrafort”); Ana Maria Tupan
(pentru anglistică); Benoît Vitse (pentru românofo-
nie); Cătălin Mihuleac (pentru proză); Gabriel
Chifu (pentru poezie); Adrian Alui Gheorghe (pen-
tru poezie); Elvira Sorohan (pentru critica); Dan
Cristea (pentru eseu); Sorin Alexandrescu (pentru
eseu); Romul Munteanu (pentru eseu); Mihai Șora
(pentru eseu); Nicolae Breban („Opera omnia”).

La ediţia din 2001, a V-a, pentru a evita supra-
punerea cu alegerile generale din cadrul USR am
strămutat desfăşurarea Zilelor revistei „Convorbiri
literare” în intervalul 10-11 mai. Cum alegerile
USR pentru runda a doua s-au desfășurat după
Zilele revistei „Convorbiri literare”, n-am reuşit să
evităm inevitabilul, întîlnirea convorbiristă a avut
loc între cele două runde de alegeri. Iată programul
ediţiei a cincea:

Joi, 10 mai 2001
Ora 10.00 (Casa cu Absidă – Centrul Civic Iaşi)

– Deschiderea festivă a Zilelor revistei „Convorbiri
literare”

Orele 11.00-13.00 – Colocviul: Revistele litera-
re între prestigiu şi anonimat; lansări de reviste;

Orele 17.00-19.00 – Muzeul Teatrului:
Simpozionul Piaţa cărţii şi critica de întîmpinare;
lansări de cărţi

Vineri, 11 mai, 2001
Orele 10.00-13.00 – Muzeul „M. Eminescu”

Colocviul: Literatura română la început de mileniu
– Moştenirea. Punct şi de la capăt?

Orele 18.00-20.00 – Sala Radio Iaşi: Podium
poetic cu participarea actorilor ieşeni. Decernarea
premiilor revistei „Convorbiri literare”. 

Premiile acordate: pentru revista „Porto-Franco”
– Sterian Vicol; pentru revista „Semne” – Paulina
Popa; pentru revista „România literară” – Nicolae
Manolescu; pentru rememorarea destinelor neamu-
lui – Ion Hadârcă; pentru critica – Sergiu Ailenei;
pentru eseu – Iustin Panţa; pentru proza – Stelian
Baboi; pentru relaţiile între tărîmurile poezie-teolo-
gie şi România-America – Teodor Damian; pentru
poezie – Radu Florescu; pentru lirica sa şi viza
Schenk acordată poeziei româneşti în Germania –
Christian Schenk; pentru o mare proză fidelă şi un
jurnal infidel – Bujor Nedelcovici; premiul de
Excelenţă – Constantin Ciopraga; premiul Opera
omnia – Petru Ursache.

La a şasea ediţie, pentru a nu ne suprapune
peste sărbătorile pascale şi nici peste zilele libere de
1-2 mai, Zilele revistei „Convorbiri literare” au
rămas tot în mai, între 9 şi 10 mai 2002. Programul
manifestărilor:

Joi, 9 mai 2002
Ora 10.00 (Casa cu absidă „Laurenţiu Ulici”),

Deschiderea festivă a Zilelor revistei Convorbiri
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literare;
Orele 11.00-13.00 – Colocviul: I.L. Caragiale şi

revista „Convorbiri literare”; lansări de reviste;
Orele 17.00-19.00 (Muzeul Teatrului) –

Simpozionul: Actualitatea lui I.L. Caragiale; lansă-
ri de carte.

Vineri, 10 mai 2002
Orele 10.00-13.00 (Podul Casei Pogor) –

Colocviul: Revista „Convorbiri literare” la 135 de
ani de la fondare;

Orele 18.00-20.00 (Teatrul „Luceafărul”) –
Podium poetic cu participarea poeţilor invitaţi.
Decernarea premiilor revistei. 

Pe anul 2002 s-au acordat: Premiul special pen-
tru afirmarea latinităţii în contemporaneitate lui
Dante Cerilli, Italia; Premiul pentru reuşita cultura-
la a revistei Semn, care apare la Bălţi şi este citită în
toate colţurile ţării, reprezentată de Nicolae Leahu,
redactor şef; Premiul pentru deschiderea literară şi
culturală a revistei Bucovina literară care a împli-
nit, de curînd, 60 de ani, reprezentată de Ion
Beldeanu, redactor şef; Premiul pentru cultivarea
dialogului cultural român-german promovat prin
revista Dichtungsring, reprezentată de Francisca
Ricinski Marienfeld; Premiul pentru Excelenţă pro-
gramului editorial al editurii DIONYSOS, repre-
zentată de Christian W. Schenk; Premiul pentru per-
formanţa culturală a Festivalului Internaţional de
Poezie Nopţile de poezie de la Curtea de Argeş,
reprezentată de Dumitru M. Ion; Ioan Holban –
Premiul pentru coerența şi expresivitatea profilelor
critice contemporane; Marian Popa – Premiul pen-
tru cuprinderea întregului spectru al literaturii
române din perioada postbelică pînă la Revoluţie;
Ştefan Oprea – Premiul pentru întreaga sa operă
dramaturgică; Lucian Alecsa – Premiul pentru cons-
trucţiile româneşti; Leo Butnaru – Premiul pentru
înălţimea expresiei lirice; Mircea Muthu – Premiul
pentru subtilitatea eseisticii sale, susţinută de o
comparatistică de anvergură; Mihai Cimpoi –
Premiul Opera Omnia.

Ediţia a şaptea, 18-19 aprilie 2003. Programul
manifestărilor:

Vineri, 18 aprilie 2003
Ora 10.00 (Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”,

Centrul Civic Iaşi): Deschiderea „Zilelor revistei
Convorbiri literare”

Orele 11.00-13.00 – Colocviul: Dosoftei – dimi-
neaţa poeziei creştine; lansări de reviste; vizitarea
Casei „Mitropolit Dosoftei”;

Orele 17.00-19.00 (Galeriile de Artă „Pod-
Pogor-fiul”) Colocviul: Scriitori români din diaspo-
ra, între integrare şi indiferenţa; Lansări de cărţi;
vernisaj expoziţie Florin Buciuleac.

Sîmbătă, 19 aprilie 2003
Orele 10.00-13.00 (Muzeul „Mihai Eminescu”)

Simpozionul: Etic şi estetic la Nichita Stănescu;
lansări de cărţi;

Orele 16.00-17.00 (Teatrul „Luceafarul”):
Spectacolul: Picioroangele, de Francisca Ricinski
Marienfeld, în regia lui Bogdan Ulmu;

Orele 17.00-19.00 (Teatrul „Luceafărul”) –
Podium poetic cu participarea invitaţilor.
Decernarea premiilor revistei.

Premiile revistei pe anul 2003: Vasile Tarâţeanu
– Premiul pentru promovarea literaturii naţionale
prin revista „Arcaşul”, la Cernăuţi, Ucraina; Anna
Bessmertnaia – Premiul pentru afirmarea elitei poe-
ziei ruse şi străine în revista Akme; Yves Brousard –
Premiul pentru excelenta promovare a autorilor
români în revista Autre Sud; Ion Roşioru – Premiul
pentru calitatea traducerilor din poezia românească;
Mircea Coloşenco – Premiul pentru cuprinzătoarea
şi aplicata ediţie critică Nichita Stănescu; Vitalie
Ciobanu – Premiul pentru eseistica sa cu valenţe
europene; Maria Şleahtiţchi – Premiul pentru sub-
stanţialul demers critic, cu aplicaţii în spaţiul româ-
nesc de peste Prut; Bogdan Ulmu – Premiul pentru
deschiderea enciclopedică asupra fenomenului tea-
tral naţional şi universal; Constantin Novac –
Premiul pentru proza sa tomitană; Cristian
Simionescu – Premiul pentru Maratonul său poetic;
Irina Mavrodin – Premiul de Excelenţă; Eugen
Simion – Premiul Opera Omnia.

A opta ediţie, 23-25 aprilie 2004. Programul
manifestărilor:

Vineri, 23 aprilie 2004
Ora 10.00 (Ateneul Tătăraşi – Sala Mare)

Deschiderea „Zilelor revistei Convorbiri literare”
Orele 11.00-12.30 – Colocviul Ştefan cel Mare

şi Sfînt – ocrotitor al artelor; lansări de reviste şi
cărţi;

Orele 12.30-13.00 – Spectacol-lectură: „Ştefan
sînt ceilalţi”, de Horia Gârbea
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Orele 1700-1900 (Casa Pogor – Muzeul
Literaturii Române) Simpozionul: De o sută de ori
„Convorbiri literare” – seria nouă; lansări de cărţi

Sîmbătă, 24 aprilie 2004
Orele 10.00-13.00 (Muzeul Sadoveanu) –

Colocviul: Anul Sadoveanu după un secol; Lansări
de cărţi; vernisaj expoziţie

Orele 17.00-19.00 (Ateneul Tătăraşi – Sala
Mare) Podium poetic cu participarea invitaţilor.
Decernarea premiilor revistei.

Duminică, 25 aprilie 2004 – Ziua Academiei
libere

Ora 10.00 – preluarea oaspeţilor din faţa hotelu-
lui şi plecarea spre Vaslui

Orele 12.00-13.30 (Biblioteca Judeţeană „N.
Milescu-Spătarul”, Vaslui) – Simpozionul:
...Mileniul Caragiale continuă.

Orele 14.00-15.00 (Clubul Tineretului Vaslui)
Decernarea premiilor „Academiei libere”.

Premiile revistei pe anul 2004: activitate publi-
cistică: Revistei „Ramuri”, reprezentată de Florea
Miu; Revistei „Ex Ponto”, reprezentată de Ovidiu
Dunăreanu; Revistei „Revista literară radio” repre-
zentată de Liliana Ursu, pentru calitatea programu-
lui literar-cultural promovat; debut: Antonio Patraş,
pentru modernitatea demersului critic; teatru:
Mircea Ghiţulescu, pentru consecvenţă în promova-
rea dramaturgiei române contemporane, Val
Butnaru, pentru reuşita deschiderii europene a tea-
trului de dincolo de Prut; proză: Constantin
Parascan, pentru realizarea unei punţi între clasic şi
modern în discursul romanesc, Ilie Constantin, pen-
tru eleganţa demersului epic; eseu: Ioan Lascu, pen-
tru sobrietatea abordării existenţialismului francez,
Anton Adămuţ, pentru substanţa filosofico-teologi-
că a eseurilor; critică: Alex Ștefănescu, pentru nou-
tatea perspectivei asupra literaturii române contem-
porane; poezie: Liviu Georgescu, pentru originalita-
tea construcţiei lirice, Aurel Ștefanachi, pentru
vigoarea verbului poetic, Gellu Dorian, pentru com-
plexitatea spirituală a poemelor, Lucian Vasiliu,
pentru adîncimea construcţiei poetice; Thomas
Krämer, pentru acurateţea traducerii poeţilor româ-
ni contemporani şi Valeriu Rusu, pentru excepţiona-
la traducere în limba franceză a lui Ion Budai
Deleanu; Horst Fassel, pentru excelenţă în promo-
varea relaţiilor literare româno-germane. Premiul
de excelenţă: Alexandru Zub, pentru fundamentarea

modernă a discursului istoriografic; Opera omnia:
Cezar Ivănescu.

Ediţia a noua, 23-24 aprilie 2005. Programul
manifestărilor:

Vineri, 22 aprilie 2005
Orele 12.00-13.30: Cenaclul USR. Preşedinte:

Cezar Ivănescu. Secretar: Marian Drăghici. Citesc:
Bianca Marcovici (poezie), Lucian Zup (proză).
Invitat de onoare: Petru Ursache. Casa Pogor

Orele 17.00: Deschiderea „Zilelor revistei
Convorbiri literare” Ateneul Tătăraşi – sala mare

Orele 18.00-19.30: Colocviul: 110 ani de la naş-
terea lui Lucian Blaga. Moderator: Dan Mănucă.
Lansări de reviste şi cărţi. Ateneul Tătăraşi – sala
mare

Orele 19.50-21.30: Spectacol de teatru Morţi şi
vii, de Ştefan Caraman. Ateneul Tătăraşi – sala mare

Sîmbătă, 23 aprilie 2005
Orele 11.00-13.00 Colocviul: Actualitatea revis-

telor de cultură. Moderator: Mircea Martin. 
Vernisaj expoziţie Florin Buciuleac. Prezintă

Varujan Vosganian. Lansări de cărţi şi de reviste.
Casa Pogor

Orele 16.15-17.00: Spectacol de teatru
Virginitate, de Witold Gombrowicz. Ateneul
Tătăraşi – sala mare

Orele 17.00-19.00: Podium poetic cu participa-
rea invitaţilor. Decernarea premiilor revistei.
Ateneul Tătăraşi – sala mare.

Premiile revistei pe anul 2005: reviste literare:
Revista „Origini”, prin Gabriel Stănescu, SUA;
Revista „Oglinda literară”, prin Gheorghe NEAGU;
Revista „Cuvîntul”, prin Mircea Martin; edituri:
Editura „Paralela 45”, prin Călin Vlasie; Editura
„Polirom”, prin Silviu Lupescu; poezie: Nicolae
Panaite, Vasile Proca, Marian Drăghici; proză: Aura
Christi, Constantin Virgil Negoiţă, SUA; teatru:
Francisca Ricinski Marienfeld, Germania; critică:
Simona Modreanu, Vasile Spiridon, Liviu Grăsoiu,
Florin Faifer; eseu: Adrian Dinu Rachieru, George
Popa, Vasile Andru; traduceri: Miljurko
Vukadinovici, Serbia, Horst Saul, Germania, Adam
Puslojic, Serbia, Sumiya Haruya, Japonia; premii de
excelenţă: Octavian Paler, Al. Husar; Opera omnia:
Nicolae Stroescu Stînişoară, Germania.

Ediţia a X-a, din aceleaşi motive mai sus preci-
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zate se desfăşoară între 12 şi 13 mai 2006, cu
următorul program:

Vineri, 12 mai 2006
Orele 17.00: Deschiderea Zilelor revistei

„Convorbiri literare”, ediţia a X-a. Hotel Moldova.
Orele 17.00-19.00: Simpozionul: Continuitate şi

conflict între generaţiile literare postbelice. Lansări
de reviste şi cărţi. Hotel Moldova.

Sîmbătă, 13 mai 2006
Orele 10.00-10.20: Vernisarea expoziţiei de

fotografie „Scriitori români”, de Mihai Cucu.
Muzeul „Mihai Eminescu”, Parcul Copou 

Orele 10.25-12.00: Lansări de cărţi.
Casa de Cultură „Mihai Ursachi”, Parcul Copou
Orele 12.00-14.00: Întîlnirea Comitetului

Director al Uniunii Scriitorilor din România şi a
Preşedintelui USR, Nicolae Manolescu, cu partici-
panţii la manifestări şi cu membrii USR Filiala Iaşi.
Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”.

Orele 17.00-18.00: Podium poetic cu participa-
rea invitaţilor.

Primăria Municipiului Iaşi (Palatul Roznovanu)
Orele 18.00-20.00: Acordarea Premiilor anuale

ale revistei „Convorbiri literare”. Primăria
Municipiului Iaşi (Palatul Roznovanu)

Premiile acordate: Premiul pentru Debut:
Bogdan Creţu; Premiul Pentru Traducere: Ion
Miloş; Premiul Pentru Eseu: Ovidiu Hurduzeu, Ioan
Pintea, Andrei Brezianu; Premiul Pentru Critică:
Mirela Roznoveanu, Emilian Marcu, Nicolae
Leahu; Premiul Pentru Poezie: Vlad Scutelnicu, Adi
Cristi, Paul Aretzu, George Vulturescu; Premiul
Pentru Proză: Doina Ruşti, George Bălăiţă; Premiul
de Excelenţă: Gabriel Dimisianu; Premiul Opera
Omnia: Constantin Ciopraga.

La a zecea ediție, în Caietul aniversar, notam
amar, în contextul nefavorabil financiar, că va fi
probabil ultima, precizînd: „Din nefericire, la a
zecea ediție, Ministerul Culturii și Cultelor a refuzat
să ne sprijine financiar cu fondurile pentru premii,
Fondul Cultural Național, de asemenea, nu a mai
contribuit cu sume pentru cheltuieli de cazare, nici
ceilalți coorganizatori n-au mai fost la fel de gene-
roși, iar sponsorii privați sînt tot mai inabordabili.
Se pune întrebarea dacă merită această luptă cu
morile de vînt pentru a înfăptui o manifestare cultu-
rală de anvergură națională și internațională, într-un
oraș care se declară, poate îndreptățit, drept capita-

lă culturală a României...”.

La ediţia a XI-a am marcat 140 de ani de la apa-
riţia primului număr al Convorbirilor. Sărbătorirea
a 140 de ani a debutat în ianuarie la Ipoteşti, a con-
tinuat la Iaşi cu Zilele revistei „Convorbiri litera-
re”, la sfîrșit de aprilie, apoi în mai la la Haifa şi Tel
Aviv, Israel, Chişinău şi Bălţi.

Vineri, 20 aprilie 2007
Casa cu absidă „Laurenţiu Ulici”
Orele 17.00-17.30 Deschiderea Zilelor revistei

Convorbiri literare.
Orele 17.30-19.00 Colocviul: Cultura română

sub presiunea multiculturalismului. Centrele cultu-
rale româneşti din străinătate şi afirmarea culturii
naţionale în zodia globalismului.

Lansări de cărţi şi reviste.
Sîmbătă, 21 aprilie 2007
Muzeul Literaturii Române (Casa „Pogor”)
Orele 10.00-11.30: Simpozionul: Sub semnul

centenarului: Mircea Eliade, scriitor şi savant
Orele 12.00-13.30: Palatul Culturii (Sala

Coandă) – Colocviul: 140 de ani de la fondarea
reviste „Convorbiri literare”. 

Orele 18.00-19.00: Podium poetic cu participa-
rea invitaţilor

Orele 19.00-20.00: Acordarea premiilor anuale
ale revistei „Convorbiri literare”.

Premiile anului 2007: Revistei Adevărul literar
şi artistic – reprezentat de Marius Vasileanu, redac-
tor şef; Premiul pentru Debut: Vasile Leac; Premiul
pentru Poezie: Shaul Carmel; Premiul pentru Proză:
Magda Ursache, Ioan Groşan; Premiul pentru Eseu:
Ion Papuc; Premiul pentru Excelenţă în relaţiile cul-
turale româno-americane: Michael Waters; Opera
Omnia: Sorin Alexandrescu.

Ediţia din 2008, a XII-a, a stat sub semnul anu-
lui 600 de la atestarea documentară a Iaşului şi a
fost conexată cu participanţii la acţiunea: Scriitori
pe Calea Regală – care au sosit cu Trenul Regal în
gara Nicolina. Programul ediţiei:

Vineri, 9 mai 2008
Orele 17.00-17.30: Deschiderea Zilelor revistei

„Convorbiri literare”. Sala Frescă, Hotel Moldova
Orele 17.30-19.00: Colocviul: Iaşi – 600 de ani

de istorie şi cultură. Lansări de cărţi şi reviste. Sala
Frescă, Hotel Moldova
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Sîmbătă, 10 mai 2008
Orele 10.00-11.30: Colocviul: Iaşi 600 şi revista

„Convorbiri literare”. Sala Frescă, Hotel Moldova
Orele 12.00-13.30: Moment aniversar Dan

Mănucă – 70. Lansări de cărţi şi reviste. Sala
Frescă, Hotel Moldova

Orele 18.30-19.30: Podium poetic cu participa-
rea invitaţilor. Lectură publică împreună cu partici-
panţii la acţiunea: Scriitori pe Calea Regală, Holul
Central – Gara Nicolina

Orele 19.30-20.30: Acordarea Premiilor anuale
ale revistei Convorbiri literare. Salonul Trenului
Regal – Gara Nicolina.

Premii: Premiul pentru reviste: Revistei Secolul
XXI – reprezentată de doamna Alina Ledeanu,
redactor şef, pentru ţinuta europeană şi pentru
deschiderea către universalitate în cultură şi litera-
tură; Revistei Axioma – reprezentată de Marian
Ruscu, redactor şef, pentru calitatea demersului
publicistic şi cultural; Premiul pentru Eveniment
cultural: Zilele Călinescu – Oneşti, domnului
Constantin Th. Ciobanu pentru performanţă cultura-
lă timp de 40 de ani; Premiul pentru Poezie: Mircea
Petean, Nicolae Sava; Premiul pentru Proză: Radu
Sergiu Ruba, Radu Mareş; Premiul pentru Eseu:
Leonte Ivanov; Premiul pentru Critică: Marius
Chelaru; Premiul pentru Traducere: Olimpia Iacob,
Gaal Aron, Janina Ianoşi; Premiul pentru Excelenţă
în relaţiile culturale româno-italiene: Marco Cugno;
Premiul pentru Excelenţă în relaţiile culturale româ-
no-germane: Rudolf Windisch; Premiul de
Excelenţă: Basarab Nicolescu; Opera Omnia: Ion
Ianoşi.

Programul ediţiei a XIII-a:
Joi, 23 aprilie 2009
Orele 17.00: Deschiderea Zilelor revistei

„Convorbiri literare”. Hotel Moldova
Orele 17.30-19.00: Colocviul: Tradiţia – conti-

nuitate sau ruptură. Hotel Moldova
Vineri, 24 aprilie 2009
Orele 9.30-11.30: Colocviul: „Spiritul critic în

cultura românească” după un veac (1909-2009) –
G. Ibrăileanu şi „Viaţa românească” – perioada
ieşeană. Casa cu Absidă

Orele 12.00-13.30: Simpozionul: Centenar
Constantin Noica – relaţia cu sufletul românesc.
Teatrul Luceafărul 

Orele 16.00-18.00: Conferinţă Dan Puric:
Despre Omul frumos. Showroom Palas (Esplanada
Teatrului „Luceafărul”)

Orele 19.00-20.00: Acordarea Premiilor anuale
ale revistei „Convorbiri literare”: Premiul pentru
reviste literare: Revistei Observator Cultural, pen-
tru calitatea demersului publicistic şi cultural
(reprezentată de redactorul şef, Carmen Muşat);
Premiul pentru Debut: Emanuela Ilie; Premiul pen-
tru Cartea de ştiinţă: Tiberiu Brăilean; Premiul pen-
tru Memorialistică: Dan Ciachir; Premiul pentru
Traduceri: Geo Vasile; Premiul pentru Cartea
Eveniment: Ovidiu Hurduzeu şi Mircea Platon;
Premiul pentru Eseu: Dan Puric; Premiul pentru
Critică: Daniel Cristea-Enache, Mircea Martin;
Premiul pentru Poezie: Dinu Flămând; Premiul de
Excelenţă: Eugen Negrici; Opera Omnia: Irina
Mavrodin.

La a XIV-a ediţie, 22-24 aprilie 2010, ediţie de
la care am schimbat formatul prin invitarea unui
participant marcant de a susţine o conferinţă pe o
temă liber aleasă. În 2010 invitatul a fost Virgil
Nemoianu. Din nefericire, erupţia vulcanului islan-
dez a făcut imposibilă traversarea Oceanului
Atlantic, norul de cenuşă a ţinut la sol avioanele
care legau SUA de Europa. Invitatul nostru a venit
abia în toamnă, cînd a primit, pe lîngă premiul
Opera omnia al Convorbirilor literare, şi titlul de
Doctor honoris causa al Universităţii „Al.I. Cuza”
din Iaşi. Programul acestei ediţii a fost:

Joi, 22 aprilie 2010
Orele 17.00-17.30: Deschiderea Zilelor revistei

„Convorbiri literare”
Orele 17.30-19.00: Colocviul: Religie şi litera-

tură. Prezentări de reviste şi cărţi (Sala Frescă Hotel
Moldova)

Vineri, 23 aprilie 2010
Orele 9.00-11.00: Întrunirea Comitetului

Director al U.S.R. Întîlnire cu membrii USR Filiala
Iaşi (Casa cu Absidă)

Orele 12.00-13.30: Virgil Nemoianu –
Conferinţa: Junimea: continuitate istorică şi con-
text european (Aula Magna „Mihai Eminescu” a
Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi)

Orele 18.00-19.00: Podium poetic cu participa-
rea invitaţilor (ShowRoom Palas)

Orele 19.00-20.00: Acordarea Premiilor anuale
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ale Revistei Convorbiri literare.
Premiile pentru anul 2010: Premiul special:

Gheorghe Iorga, pentru demersul ştiinţific în buna
cunoaştere a literaturii persane în spaţiul românesc;
Premiul pentru reviste sau emisiuni literare: –
Emisiunii „Convorbiri literare”, Radio Iaşi (realiza-
tor Valentin Talpalaru); – Revistei Rost, pentru con-
servarea şi perpetuarea tradiţiei naţionale (reprezen-
tată de Claudiu Târziu, director); Premiul pentru
Traduceri: Mircea M. Pop; Premiul pentru Eseu:
Nicolae Oprea; Premiul pentru Critică: Paul Cernat;

Premiul pentru Poezie: Ioan Matiuţ, Adrian
Popescu; Premiul pentru Proză: Daniela Zeca,
Varujan Vosganian; Premiul de Excelenţă: Marcel
Petrişor, Sorin Dumitrescu; Opera Omnia: Virgil
Nemoianu.

Tot din 2010, un moment important care a intrat
în tradiţie de atunci, a fost şi a rămas vizita la
Podgoria Cotnari şi la Staţiune pentru o degustare
de vinuri dintre cele mai căutate, mai ales de con-
deieri – care, drept mulţumire au participat la un
concurs liric pe teme cotnăreşti, adunate anual într-
o Anthologie şi lansată la fiecare ediţie în sala de
festivităţi a staţiunii Cotnari. Le mulţumim patroni-
lor Cotnarilor, în special directorului Constantin
Deleanu, şi pe această cale, pentru solidaritate.

Conferinţa la a XV-a ediţie, 26-28 mai 2011 a
fost susţinută de Cristian Tudor Popescu.
Programul:

Orele 12.00-13.00: Aula Magna Universitatea
„Petre Andrei” din Iaşi

Ovidiu Hurduzeu – Conferinţa: Distributismul
românesc, de la Ion Mihalache la societatea de
mîine

Orele 17.00-17.30: Teatrul „Luceafărul”
Deschiderea Zilelor revistei „Convorbiri literare”

Orele 17.30-19.00 – Colocviul: Emil Botta, prinţ
al melancoliei

Vineri, 27 aprilie 2011
Orele 9.30-11.00 – Sala „Mihai Ursachi”, Casa

cu Absidă „Laurenţiu Ulici” – Colocviul: Mihai
Ursachi şi Cezar Ivănescu, poeţi orfici

Orele 11.30-13.30 – Aula Magna, Universitatea
„Petre Andrei” din Iaşi: Cristian Tudor Popescu –
Conferinţa Politică, proză şi propagandă în filmul
românesc,

Orele 18.00-19.00 – Podium poetic cu participa-
rea invitaţilor, ShowRoom „Palas”

Orele 19.00-20.00 – Acordarea Premiilor anuale
ale Revistei „Convorbiri literare”.

Premiile: pentru reviste culturale: Revista
„Argeş”, la împlinirea a 45 de ani de la fondare,
redactor şef Dumitru Augustin Doman; pentru
media culturală: Teodora Stanciu, pentru emisiunile
realizate la Radio România Cultural; Clara
Mărgineanu, pentru emisiunile realizate la TVR
Cultural; pentru debut – Ligia Tudurachi, pentru
volumul Cuvintele care ucid. Memorie literară în
romanele lui E. Lovinescu (Editura Limes, 2010);
pentru eseu – Marius Ghica; pentru proză – Doina
Uricariu; pentru poezie – Florentin Palaghia;
Premiul de Excelenţă – Cristian Tudor Popescu;
Opera omnia – Ileana Mălăncioiu.

În 2012, conferinţa a fost susţinută de acad.
Solomon Marcus. Ediţia a XVI-a a avut următorul
program:

Joi, 26 aprilie 2012
Orele 17.00-17.30: Hotel „Moldova”, Salonul

Mare – Deschiderea Zilelor revistei „Convorbiri
literare”

Orele 17.30-19.00: Hotel „Moldova”, Salonul
Mare – Colocviul: Ion Creangă şi „Convorbiri lite-
rare” 

Vineri, 27 aprilie 2012
Orele 9.30-11.00: (Casa cu Absidă „Lauretiţiu

Ulici”) – Colocviul: Spiru Haret şi reforma edu-
caţională

Orele 11.15-11.30: Inaugurare placă comemora-
tivă Muzeul „Otilia Cazimir”, Iaşi

Orele 11.30-13.30: Universitatea „Petre Andrei”
– Acad. Solomon Marcus – Conferinţa: Pornind de
la „Convorbiri literare” din 1913

Orele 18.00-19.00: (ShowRoom „Palas”)
Podium poetic cu participarea invitaţilor

Orele 19.00-20.00: Acordarea premiilor anuale
ale Revistei „Convorbiri literare”.

Premii: Aurel Ștefanachi – Premiu special pen-
tru editarea elegantei colecţii „Opera omnia”;
Lucian Perţa – Premiu special pentru disponibilita-
tea de a parodia întreaga poezie românească. Premii
pentru reviste: Hyperion – Caiete botoşănene,
redactor şef Gellu Dorian – pentru merite deosebite
în activitatea publicistică; Revistei Conta, redactor
şef Adrian Alui Gheorghe – pentru merite deosebite
în activitatea publicistică; pentru debut în critica
literară: Şerban Axinte; pentru poezie: Paulina
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Popa, Ioana Diaconescu; pentru critică şi istorie
literară: Nicolae Mecu; pentru eseu: Theodor
Codreanu; pentru promovarea culturii române în
alte spaţii culturale: Gisèle Vanhese; Premiul de
Excelenţă: Dumitru Radu Popescu; Opera omnia:
Solomon Marcus.

La această ediţie am marcat şi 145 de ani de la
editarea primului număr al Convorbirilor literare.

La ediţia a XVII-a, 2013, pe lîngă conferinţa
academicianului Augustin Buzura, am considerat
necesar să trecem, an de an, în revistă directorii
revistei de la fondare pînă la actuala serie, prin
colocvii dedicate acestora. Momentul poetic a fost
însoţit muzical de membri ai orchestrei simfonice a
Filarmonicii „Moldova” din Iaşi.

Joi, 25 aprilie 2013
Orele 17.00-17.30: Deschiderea Zilelor revistei

Convorbiri literare (Casa cu Absidă „Laurenţiu
Ulici”)

Orele 17.30-19.00: Colocviul: Simion Mehedinţi
(1868-1962), director al revistei „Convorbiri, lite-
rare” (ian, 1907 – decembrie 1923) (Casa cu
Absidă „Laurenţiu Ulici”)

Vineri, 26 aprilie 2013
Orele 9.00-10.20: Colocviul I.E Torouţiu (1888-

1953), director al revistei „Convorbiri literare”
(ian. 1939 – martie 1944) (Casa cu Absidă
„Laurenţiu Ulici)

Orele 10.30-12.00: Academician Augustin
Buzura. Conferinţa: Ce-ar mai fi de spus...,
(Universitatea „Petre Andrei”)

Orele 18.00-19.45: Podium poetic. Lecturi şi
momente muzicale, cu participarea lui Grigore
Leşe, invitat de onoare, şi a Orchestrei simfonice a
Filarmonicii de Stat „Moldova” din Iaşi (Teatrul
„Luceafărul”)

Orele 19.45-20.45: Acordarea Premiilor anuale
ale Revistei «Convorbiri literare”. 

Premii pentru reviste: Revistei Literatura şi
arta, Redactor şef Nicolae Dabija – pentru merite
deosebite în activitatea publicistică; Revistei
Antiteze, Redactor şef Cristian Livescu – pentru
merite deosebite în activitatea publicistică. premii:
pentru debut în critica literară: Mircea Păduraru;
pentru poezie: Horia Bădescu, Ion Mureşan, Sterian
Vicol; pentru proză: Iulian Filip; pentru critică şi
istorie literară: Constantin Coroiu; pentru eseu:

Angela Furtună; Premiul de excelenţă: Grigore
Leşe, Bujor Prelipcean; Opera omnia: Augustin
Buzura.

Directorul Festivalului Internaţional de Teatru
de la Sibiu, Constantin Chiriac, a susţinut o conferi-
nţă la a XVIII-a ediţie, 2014. 

Joi, 24 aprilie 2014
Orele 17.00-17.30 – Deschiderea Zilelor revistei

„Convorbiri literare” (Casa cu Absidă „Laurenţiu
Ulici”)

Orele 17.30-19.00 – Colocviul: Ion Bogdan
(1864-1919) şi Corneliu Ștefanache (1933-2009)
directori ai revistei „Convorbiri literare” (1902-
1906 şi 1972-1976) (Casa cu Absidă „Laurenţiu
Ulici”)

Vineri, 25 aprilie 2014
Orele 9.00-10.20 – Colocviul: 150 de ani de la

fondarea Societăţii „Junimea” (Casa cu Absidă
„Laurenţiu Ulici”)

Orele 10.30-12.00 – Constantin Chiriac, directo-
rul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu –
Conferinţa: Diplomaţie culturală (Universitatea
„Petre Andrei”)

Ora 17.30: Vernisajul expoziţiei Arhitectura cre-
dinţei la Iaşi, expoziţie a Direcţiei Judeţene pentru
Cultură Iaşi (Teatrul „Luceafărul”).

Orele 18.00-19.45: Podium poetic. Lecturi şi
momente muzicale.

Cu participarea lui Constantin Chiriac, invitat de
onoare şi a Filarmonicii de Stat „Moldova” din Iaşi
– Cvartetul Vox Artis (Teatrul „Luceafărul”)

Orele 19.45-20.45: Acordarea Premiilor anuale
ale Revistei „Convorbiri literare”. 

Premii: pentru reviste: Revistei Ateneu,
Redactor şef Carmen Mihalache – pentru continui-
tate în afirmarea literaturii de calitate; pentru tradu-
cere: Livia Iacob, Roxana Patraş; pentru poezie:
Gheorghe Vidican, Nicolae Tzone; pentru proză:
Gabriel Chifu, Mircea Tomuş; pentru istorie litera-
ră: Nicolae Scurtu; pentru eseu: Mircea Mihăieş,
Sorina Bălănescu; Premiul de Excelenţă:
Constantin Chiriac; Opera omnia: Ana Blandiana.

Academicianul Dumitru Radu Popescu a fost
prezent la a XIX-a ediţie, 2015, cu o conferinţă:
Despre vînt, publicată şi ea la fel ca şi cele de la
ediţiile anterioare în următorul număr al Convorbiri
literare. Programul ediţiei a XIX-a:

Joi, 23 aprilie 2015
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Orele 17.00-17.30 – Deschiderea Zilelor revistei
„Convorbiri literare” (Casa cu Absidă „Laurenţiu
Ulici”)

Orele 1730-1900 – Colocviul: Convorbiri litera-
re – 20 de ani din actuala serie (Casa cu Absidă
„Uurenţiu Ulici”)

Vineri, 24 aprilie 2015
Orele 930-1030 – Colocviul: Corneliu Sturzu

(1935-1992), director al revistei „Convorbiri litera-
re” (1977-1989) (Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi,
Aula Magna)

Orele 10.40-12.30 – Acad. D.R. Popescu.
Conferinţa: Despre vînt (Universitatea „Al.I. Cuza”
Iaşi, Aula Magna)

Ora 17.30 – Vernisajul expoziţiei Arhitectura
credinţei în Iaşi, expoziţie a Direcţiei Judeţene pen-
tru Cultură Iaşi (Casa de Cultură a Municipiului
„Mihai Ursachi”, Parc Copou)

Orele 18.00-19.45 – Podium poetic. Lecturi şi
momente muzicale, (Casa de Cultură „Mihai
Ursachi”, Parc Copou)

Orele 19.45-20.45 – Acordarea Premiilor anuale
ale Revistei Convorbiri literare. Moment muzical
în interpretarea violoncelistului Filip Papa (Casa de
Cultură a Municipiului „Mihai Ursachi”, Parc
Copou).

Premii: Premiul Special pentru volumul
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi la
65 de ani: Ana Parteni; Premiul Special pentru
volumul Contribuţii la istoria revistei „Convorbiri
literare” (1939-1944): Nicolae Scurtu; Premiul
Special pentru calitatea interpretării muzicale: Filip
Papa (Filarmonica „Moldova” din Iaşi); Premiul
Special pentru Interferenţe cu limba şi literatura
română: Silvia Diana Solkotovic; Metin Cengiz;
Naim Araidi; Premiul de debut: Doru Mihai
Mateiciuc: Premiul pentru poezie: Daniel Corbu,
Mircea Bârsilă; Premiul pentru istorie literară:
Traian D. Lazăr; Premiul pentru eseu: Ştefan
Afloroaie; Premiul de excelenţă: Arcadie
Suceveanu; Opera omnia: Dumitru Radu Popescu.

Ediţia a XX-a a Zilelor revistei „Convorbiri
literare”:

Joi, 21 aprilie 2016
Orele 17.00-17.30: Deschiderea Zilelor revistei

„Convorbiri literare”(Casa cu Absidă „Laurenţiu
Ulici”)

Orele 17.30-19.00: Colocviul: Zilele revistei
CONVORBIRI LITERARE la a XX-a ediţie (Casa cu
Absidă „Laurenţiu Ulici”)

Vineri, 22 aprilie 2016
Orele 9.00-10.20: Colocviul: Iacob Negruzzi,

director al Revistei „Convorbiri literare”în perioa-
da 1 martie 1867 – 31 decembrie 1894 (Casa cu
Absidă „Laurenţiu Ulici”)

Orele 10.30-12.00: Lansarea volumului I (partea
a II-a) din Corpus de texte ilustrative.

Colocviul: Duiliu Zamfirescu, clasic al literatu-
rii române, colaborator al „Convorbirilor literare”
(Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”)

Orele 17.00: Nicolae Breban, conferinţa Soarta
revistelor literare (Sala Verdi, Congress Hall)

Orele 18.30-19.45: Podium poetic şi momente
muzicale în colaborare cu Filarmonica de Stat
„Moldova” din Iaşi (Sala Verdi, Congress Hall)

Orele 19.45-20.45: Acordarea Premiilor anuale
ale Revistei „Convorbiri literare”

Momente muzicale în colaborare cu Filarmonica
„Moldova” din Iaşi

Acordarea titlului de „Ambasador cultural al
Iaşului” laureaţilor premiului Opera Omnia de la
toate cele 20 de ediţii ale Zilelor revistei (Sala
Verdi, Congress Hall)

Sîmbătă, 23 aprilie 2016
Orele 1000-1200
Ziua cărţii. România citeşte
Lansări de cărţi, reviste. Manifestare organizată

în colaborare cu ARPE şi Revista
„Contemporanul”. Recital poetic (Casa cu Absidă
„Laurenţiu Ulici”).

Este ediţia care deschide anul 150 de la apariţia
revistei „Convorbiri literare”.

Premiile ediției: Premiul pentru reviste literare:
Revistei „Cronica veche”; Premiul pentru
promovarea poeziei prin programul QPOEM,
realizator Călin Vlasie, directorul Editurii Paralela
45; Premiul pentru debut: Arthur Suciu; Premiul
pentru poezie: Ion Cristofor, Ianoș Țurcanu;
Premiul pentru proză: Virgil Tănase; Premiul pentru
istorie literară: Elena Vulcănescu; Premiul pentru
Critică literară: Ştefan Borbély; Premiul pentru
Eseu: Dan Tomuleţ; Premiul de Excelenţă: Mircea
Anghelescu; Premiul Opera omnia: Adam Puslojić. 

Tot la această ediție, s-a acordat de către
Primăria Municipiului Iași Titlul de „Ambasador
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Cultural al Iaşului”, la propunerea revistei,
următorilor: Cristian Livescu, Gheorghe Grigurcu,
Miron Kiropol, Nicolae Breban, Christian W.
Schenk, Mihai Cimpoi, Eugen Simion, Mircea
Martin, Adam Puslojić, George Vulturescu, Sorin
Alexandrescu, Basarab Nicolescu, Eugen Negrici,
Virgil Nemoianu, Ileana Mălăncioiu, Arcadie
Suceveanu, Augustin Buzura, Ana Blandiana,
Dumitru Radu Popescu, Nicolae Manolescu.

Cu ediția a XXI-a, cînd am marcat 150 de ani
de la apariția primului număr al revistei Convorbiri
literare, s-au introdus două premii naționale, direct
legate de viața foii junimiste: Premiul Național
„Iacob Negruzzi” pentru cea mai bună revistă lite-
rar-culturală și Premiul național „Titu Maiorescu”
pentru critică.

Ediţia a avut următorul program:
Sîmbătă, 22 aprilie 2017: Orele 16.00-16.30:

Deschiderea Zilelor revistei „Convorbiri literare”
Orele 16.30-18.00: Simpozionul: 150 de ani de

Convorbiri literare (Sala „Vasile Pogor” – Primăria
Municipiului Iaşi)

De la ora 19.00: Spectacolul: Suflet românesc,
Dan Puric (Teatrul Luceafărul)

Duminică, 23 aprilie 2017
De la ora 10.00: Lansarea Corpusului de texte

ilustrative
Colocviul: Convorbiri literare – perioada clasi-

că – Iacob Negruzzi, Simpozionul: Titu Maiorescu
– 100 

Orele 18.00: Colocviul: Convorbiri literare –
istoria veche şi istoria recentă (la sediul USR
Filiala Iaşi)

LUNI, 24 aprilie 2017
De la ora 10.00: Întîlnire cu cititorii

Convorbirilor literare (Aula „Mihai Eminescu”
UAIC)

De la ora 18.00: Prezentare Editura Cartea
Românească/ Paralela 45: cărţi şi autori

De la ora 18.30: Podium poetic. Lecturi şi
momente muzicale (Trupa Trei parale). 

Acordarea Premiilor anuale ale Revistei
Convorbiri literare, şi ediţia I a Premiului „Iacob
Negruzzi” pentru cea mai bună revistă literar-cultu-
rală şi a Premiului Naţional „Titu Maiorescu” pen-
tru critică (Sala „Vasile Pogor” – Primăria
Municipiului Iaşi)

Premiile acordate
Premiul pentru contribuţia la promovarea litera-

turii române în spaţiul italian, Gheorghe Vidican;
Premiul pentru contribuţia la promovarea literaturii
române prin Festivalul Avangarda XXI – Victor
Munteanu; Premiul pentru Debut – Teodor Sinezis;
Premiul pentru Poezie – Spiridon Popescu; Premiul
pentru Proză – Ilinca Bernea; Premiul pentru ediţii
critice – Gheorghe Chivu (G. Coşbuc), Ion Scurtu
(Centenar 1918); Premiul pentru Eseu – Ovidiu
Pecican, Alexandru Racu; Premiul pentru Critică
literară/ de film – Ovidiu Vintilă, Marian Sorin
Rădulescu; Premiul pentru Istorie literară – Pavel
Florea (Monografia Convorbirilor literare);
Premiul pentru promovarea literaturii române în
alte spaţii culturale, pentru traducere – Jean Poncet;
Premiul de Excelenţă – Ioan Es. Pop; Opera Omnia
– Basarab Nicolescu; Premiul național „Iacob
Negruzzi” pentru cea mai bună revistă literară –
Revista „Familia”, Oradea; Premiul naţional pentru
Critică „Titu Maiorescu” – Nicolae Manolescu.

Marcarea celor 150 de ani nu s-a limitat la Zilele
revistei, ci am realizat-o și itinerant prin întîlniri ale
membrilor redacției: la Biblioteca Națională a
României, sediul central, în colaborare cu Asociația
condusă de Teodora Stanciu – întîlnire la care au
participat numeroase personalități, inclusiv minis-
trul culturii Ionuț Vulpescu, dar și, printre alții,
Nicolae Manolescu, Ion Pop, Cornel Ungureanu,
Ana Blandiana, Nicolae Scurtu; la Biblioteca
Județeană de la Bistrița-Năsăud, director Ioan
Pintea, unde au fost însoțiți de Alexandru Zub, dar
și de Editura Junimea, director Lucian Vasiliu. Alte
întîlniri au fost la Suceava, Botoșani, Vaslui, Neamț,
în general la sediile bibliotecilor județene. 

Programul ediţiei a XXII-a a Zilelor Revistei
„Convorbiri literare”: 

Vineri, 20 aprilie 2018
Orele 17.00-17.30: Deschiderea Zilelor revistei

„Convorbiri literare”. Prezentarea filmului
Convorbiri cenzurate;

Orele 17.30-19.00: Simpozionul: Revista
„Convorbiri literare”, creatoare de conştiinţă
naţională, Casa cu Absidă, Centrul Civic;

Sîmbătă, 21 aprilie 2018: De la orele 9.30 –
Simpozionul: Revista „Convorbiri literare”,
promotor al unităţii naţionale; Lansarea volumului
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lui N.A. Bogdan, Iaşul, leagăn al unirii neamului
românesc 1916-1918. Reminiscenţe şi însemnări
(Casa cu Absidă, Centrul Civic)

Orele 17.30 – Conferinţa Academicianului
Eugen Simion: Posteritatea critică a lui E.
Lovinescu. Prezentarea filmului Convorbiri cenzu-
rate.

De la ora 18.30: Podium poetic. Lecturi şi
momente muzicale. 

Acordarea Premiilor anuale ale Revistei
Convorbiri literare, Sala „Vasile Pogor”, Primăria
Municipiului Iaşi. Premiile acordate în cadrul
ediţiei a XXII-a au fost: Premiul pentru Poezie:
Lucian Alexiu, Ion Hadârcă; Premiul pentru Proză:
Emil Iordache (postmortem); Premiul pentru Eseu:
Radu Călin Cristea; Premiul pentru Traduceri:
Coman Lupu; Premiul „Simion Mehedinţi” pentru
ştiinţă: Ionuţ Butoi; Premiul „Alexandru Tzigara-
Samurcaş” pentru istoria artei: Gabriel Badea Păun;
Premiul „I.E. Torouţiu” pentru promovarea literatu-
rii române în spaţiul chinez: Ding Chao; Premiul de
Excelenţă: Ion Agrigoroaiei; Opera omnia: Andrei
Ţurcanu; Premiul Naţional „Iacob Negruzzi” pentru
cea mai bună revistă literară: Literatura şi arta,
Chişinău, Nicolae Dabija; Premiul Naţional pentru
Critică „Titu Maiorescu”: Eugen Simion. 

Zilele revistei Convorbiri literare, ediția a
XXIII-a, s-au desfășurat în perioada 9-11 mai
2019:

Joi, 9 mai 2019, Orele 17.00-19.00:
Deschiderea manifestărilor. Simpozionul:
Alexandru Vlahuţă şi Marea Unire. Proiecţie
film Al. Vlahuţă şi idealul naţional.
Acordarea Premiului „Al. Tzigara Samurcaş” – la
sediul USR Filiala Iaşi, Casa cu Absidă.

Vineri, 10 mai 2019, Orele 10.00-12.00:
Colocviul: Viziunea unionistă a lui Mihai
Eminescu, temei al Marii Uniri de la 1918, la sediul
USR Filiala Iaşi, Casa cu Absidă.

De la ora 18.00: Muzica revistei „Convorbiri
literare”, piese muzicale culese şi prelucrate de
Iacob Negruzzi, în interpretarea Corului Cantissimo
al Universității Naționale de Arte „George Enescu”
Iaşi, dirijor lector univ.dr. Consuela Radu-Țaga.

Acordarea Premiilor Anuale ale
revistei Convorbiri literare, a Premiului Naţional
pentru Reviste Literare „Iacob Negruzzi” şi

a Premiului Naţional pentru Critică „Titu
Maiorescu” în Sala „Vasile Pogor”, Primăria
Municipiului Iaşi.

Premiile acordate în 2019: Premiul „Ioan Strat”
pentru management cultural: Nina Corcinschi;
Premiul pentru Debut: Mirel Taloş pentru
Colecţionarul de nuduri; Premiul pentru Poezie:
Andrei Novac; Premiul pentru Proză: Ştefan Mitroi;
Premiul pentru Eseu: Sorin Lavric; Premiul pentru
Critică: Angelo Mitchievici; Premiul „Alexandru
Tzigara-Samurcaş” pentru promovarea ideii
naţionale prin intermediul istoriei artei: Răzvan
Theodorescu; Premiul „I.E. Torouţiu” pentru valo-
rificarea istoriei literare naţionale în revista DACO-
ROMANIA Litteraria: Adrian Tudurachi; Premiul
„Ştefan Vârgolici” pentru perpetuarea moştenirii
clasice: Ioana Costa; Premiul „Ioan Bogdan” pentru
Istorie literară: Victor Durnea, Premiul „Vasile
Pogor” pentru promovarea literaturii române în
spaţiul canadian: Gaston Bellemare; Premiul de
Excelenţă: Ştefan Gorovei; Opera omnia: Gabriela
Adameşteanu; Premiu special pentru contribuţia la
afirmarea muzicii Convorbirilor literare: Consuela
Radu-Ţaga; Premiul Naţional „Iacob Negruzzi”
pentru cea mai bună revistă literară: România lite-
rară; Premiul Naţional pentru Critică „Titu
Maiorescu”: Gheorghe Grigurcu.

În 2020, ediția a XXIV-a a Zilelor revistei s-a
desfășurat în condiții de pandemie, on line, după
următorul program: 

Joi, 17 septembrie 2020 –
Simpozionul: Centenar A.D. XENOPOL; Lansare
Manual de istorie a românilor, de A.D. Xenopol. 

Vineri, 18 septembire 2020 – Colocviul: Al.I.
Cuza și oamenii măriei sale. Mihail Kogălniceanu
și Dorințele partidei naționale din Moldova.
Lansare: Dorințele partidei naționale din Moldova,
de Mihail Kogălniceanu, cu prefață de A.D.
Xenopol.

Acordarea Premiilor Anuale ale
revistei Convorbiri literare, a Premiului Naţional
pentru Reviste Literare „Iacob Negruzzi” şi
a Premiului Naţional pentru Critică „Titu
Maiorescu”: 

Premiul pentru Debut: Vlad Sibechi; Premiul
pentru Poezie: Constantin Hrehor; Premiul pentru
Proză: Nicolae Iliescu; Premiul „Alexandru
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Tzigara-Samurcaş” pentru istoria mentalităților:
Mihai Gheorghiu; Premiul „I.E. Torouțiu” pentru
studii culturale: George Achim; Premiul „A.D.
Xenopol” pentru istorie: Mihai Dimitrie Sturdza;
Premiul „Al. Philippide” pentru contribuții la ling-
vistica românească: Alexandru Gafton; Premiul de
Excelență: Ioan-Aurel Pop; Opera omnia: Mihai
Zamfir; Premiul Naţional „Iacob Negruzzi” pentru
cea mai bună revistă literară: Memoria (director
Nicolae Constantinescu); Premiul Naţional pentru
Critică „Titu Maiorescu”: Ion Pop.

Programul ediției a XXV-a: 
Vineri, 11 iunie 2021
Orele 17.00-17.30 – Deschiderea

manifestărilor
Orele 17.30-20.00 – Simpozionul: Convorbiri

literare – 155 & Un sfert de veac din actuala
serie. Lansare Corpus de texte ilustrative, I.E.
Torouțiu, Ani de ucenicie, Marius Chelaru, Ion
Pillat și poemul într-un vers;

Colocviul: Zilele revistei – douăzeci și cinci de
ediții; Lansare Album Zilele Convorbiri și
Antologie (Teatrul de Vară, Palas)

Sîmbătă, 12 iunie 2021
Orele 10.00-12.00 – Muzica revistei

„Convorbiri literare”, Piese corale în interpretarea
Corului Cantissimo al Universității Naționale de
Artă „George Enescu” Iaşi, dirijor: lector univ.
dr. Consuela Radu-Țaga;

Acordarea Premiilor Anuale ale
revistei Convorbiri literare, a Premiului Naţional
„Iacob Negruzzi” pentru reviste literare şi
a Premiului Naţional „Titu Maiorescu”pentru
critică; Acordarea de diplome și medalii aniversare
la 25 de ani din actuala serie și 25 de ediții ale
Zilelor revistei (Teatrul de Vară, Palas).

Regulamentul de acordare a premiilor anuale ale
revistei Convorbiri literare în cadrul Zilelor revistei
a suferit puține modificări în cele două decenii și
jumătate, singura schimbare semnificativă a fost în
2017, cînd s-a marcat un secol și jumătate, prin
adăugarea celor două premii naționale, „Iacob
Negruzzi” și „Titu Maiorescu”. Redăm mai jos
regulamentul:

În cadrul Zilelor revistei Convorbiri literare,
juriul, format din membrii redacţiei acordă premiile
anuale ale revistei. 

– premiul de debut;
– premii speciale;
– pentru cărţi şi autori de poezie;
– pentru cărţi şi autori de proză;
– pentru cărţi şi autori de teatru;
– pentru cărţi şi autori de critică;
– pentru cărţi şi autori de eseu;
– pentru promovarea literaturii române în alte

spaţii culturale, inclusiv prin traduceri de calitate
(unul pînă la trei premii de ediţie);

– premii de excelenţă;
– premiul Opera omnia.
Un autor nu poate primi decît o singură dată în

viaţă premiul revistei CONVORBIRI LITERARE,
indiferent la ce secţiune a fost premiat; nu poate fi
laureat, în anii următori, şi la alte secţiuni. Excepţie
face premiul Opera omnia, care poate fi acordat
unui autor care a mai fost premiat la una din secţiu-
nile menţionate. 

În funcţie de concluziile la care va ajunge juriul,
pot fi secţiuni la care nu se vor acorda premii, fiind
transferate la alte secţiuni.

Acelaşi juriu acordă şi Premiul Naţional „Iacob
Negruzzi” pentru cea mai bună revistă literară şi
Premiul Naţional „Titu Maiorescu” pentru critică
literară. 

Odată cu trecerea la format carte (19x26 cm) a
revistei, în ianuarie 2002, fiecare număr a fost
însoţit de un pliant, Biblioteca revistei „Convorbiri
literare”, în care este publicat un poet, cu un grupaj
consistent de poeme, circa 200 de versuri, suficient
pentru a reliefa un profil liric şi a anunţa o posibilă
nouă apariţie editorială. Din 2003, în cadrul Zilelor
revistei „Convorbiri literare” se lansează o
Antologie a anului precedent în care sînt adunate
cele douăsprezece pliante care au însoţit revista în
acest interval. Am încercat să nu repetăm poeţii pre-
zenţi în Biblioteca revistei, cele nouăsprezece anto-
logii publicate pînă în acest an stau mărturie.

La ediția din 2010 am editat și lansat și o primă
antologie a articolelor apărute la rubrica Texte de
ieri pentru azi, culegere cu titlul Despre cultură și
judecata istoriei.

Din anul 2010, grație bunei și constantei colabo-
rări cu Societatea Cotnari, am editat anual antologia
La Curțile Cotnariului, care adună versuri pe teme
bahice oferite de colegii noștri de breaslă, inclusiv
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de invitații la Zilele revistei. Antologia este lansată,
de regulă, în sala de festivități de la Cramele
Cotnari, în prezența scriitorilor și a conducerii
societății. În 2020, în condiții impuse de pandemie,
nu s-a mai editat o nouă antologie, amînată pentru
anul 2021.

Pe lîngă ediţiile curente ale Zilelor revistei
„Convorbiri literare”, între 30 mai şi 1 iunie 2008
am organizat Colocviul Tinerilor scriitori, ediţia a
III-a, cu următorul program:

Vineri, 30 mai 2008
(Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”, Centrul

Civic)
Orele 17.00-17.30: Deschiderea Colocviului

tinerilor scriitori
Orele 17.30-19.00: Simpozionul: Iaşi 600 –

proiecţii imagologice şi identitate culturală;
Lansări de cărţi şi reviste. Vernisaj expoziţie.

Sîmbătă, 31 mai 2008
(Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”, Centrul

Civic)
Orele 10.00-11.30: Simpozionul Junimea de

ieri, junii de azi
Orele 12.00-13.30: Colocviul: Tinerii scriitori,

cu sau fără program
Orele 17.00-19.00: Maraton literar cu participa-

rea invitaţilor
Cu acest prilej am editat Antologia Colocviului

tinerilor autori, cu pagini ale celor prezenţi.
În 2012, 24-25 mai, la Tg. Frumos, cu sprijinul

Primăriei locale, revista a organizat un colocviu
dedicat lui Garabet Ibrăileanu, la care, între invitaţii
care au vorbit despre autorul Spiritului critic în cul-
tura română a fost Gavril Istrate, fost student al ace-
stuia, în ultima serie la care a predat corifeul Vieţii
româneşti.

Programul Colocviului „Garabet Ibrăileanu”:
Joi, 24 mai 2012 
Orele 17.00-1900: Colocviul: Garabet

Ibrăileanu şi actualitatea spiritului critic (Sala de
festivităţi a Primăriei Tîrgu Frumos)

Vineri, 25 mai 2012
Orele 1100-1300: Colocviul: Noua critică şi

literatura română contemporană. Acordarea
Premiilor Ibrăileanu (Sala de festivităţi a Primăriei
Tîrgu Frumos).

S-au acordat următoarele premii: Maria Carpov,

pentru întreaga activitate critică şi literară; Antonio
Patraş, pentru ediţia Scrieri alese de G. Ibrăileanu;
Gavril Istrate, pentru întreaga activitate de istorie şi
critică literară.

Din păcate a fost o primă şi ultimă ediţie; noul
edil de la Tg. Frumos n-a mai avut aceeaşi deschi-
dere ca fostul primar Gh. Tătaru.

*
Întîlnirile convorbiriste sînt şi rămîn un fericit

prilej de a se cunoaşte şi faţă către faţă, nu doar din
scris al condeierilor din diverse colţuri de Ţară, nu
mai puţin al celor de pe alte meleaguri.

Dacă la primele ediţii firmele private erau mult
mai generoase, practic, după 2008, cu mici excepţii,
nu ne-au mai fost alături. De fiecare dată am con-
semnat pe toţi cei care ne-au sprijinit financiar şi nu
doar în realizarea acestor întîlniri convorbiriste. Cei
care ne-au fost permanent alături, din varii motive
nu totdeauna foarte generoşi, dar în absenţa acesto-
ra ne-ar fi fost imposibilă organizarea Zilelor, sunt:
Consiliul Municipal şi Primăria Iaşi şi Consiliul
Judeţean Iaşi. Le mulţumim primarilor care în cele
două decenii și jumătate au fost la cîrma Primăriei
Iaşi: Constantin Simirad, Gheorghe Nichita şi Mihai
Chirica.

Mulţumim tuturor partenerilor care, în timp au
fost: Ministerul Culturii, Primăria Municipiului
Iași, Consiliul Județean Iași, Institutul Cultural
Român, Asociația Revistelor, Publicațiilor și
Editurilor din România, Casa de Cultură a
Municipiului Iași, Universitatea „Al.I. Cuza”,
Filarmonica Moldova, Centrul Cultural  Francez,
Palas, S.C. Cotnari SA, Teatrul Luceafărul, Ateneul
Tătărași, Universitatea „Petre Andrei”,
Universitatea Apollonia, Editura Polirom, Editura
Doxologia, Editura Timpul, SC Kolos Group SRL,
SC BlueSim&Co SRL, Direcția Județeană pentru
Cultură și Patrimoniu Iași, Radio Iași, TVR, TVR
Iași, Radio România Cultural, care ne-au fost alătu-
ri cu gîndul şi cu fapta în realizarea optimă a întîlni-
rilor anuale ale revistei.

Sîntem încrezători că toate aceste întîlniri au
fost în beneficiul revistei, al colaboratorilor şi invi-
taţilor şi, mai ales, îndrăznim să credem, spre mai
marea glorie a literelor române.
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Dan CULCER

CRITICA LITERARĂ AZI

1. «„Canonizarea” corpusului literar este marca
unei structuri de putere care vizează constituirea,
conservarea și transmiterea „capitalului cultural”, așa
cum este definit de Pierre Bourdieu.» Se rezumă astfel
una din pozițiile critice ale unor specialiști ai științelor
sociale, evident ostili constituirii unui astfel de
corpus.1 Este ceea ce se poate spune despre orice
tentativă de canonizare. Dar, în anumite perioade ale
culturii române, canonizarea înseamnă și bătălia
pentru salvgardarea valorilor, expuse devalorizării și
chiar distrugerii materiale (arderea) prin agenții unor
ideologii adverse, cea kominternistă în speță, ca și
prin acțiunea colaboraționiștilor autohtoni.

Canonul strict estetic nu a fost niciodată aplicat,
nici de Titu Maiorescu, nici de vreun alt comentator al
literaturii dinainte sau de după el, la noi sau aiurea. E
suficient să parcurgem lista autorilor comentați și să
vedem care sunt acum locurile pe care le ocupă într-o
ierarhie a valorilor. Evident, nu ignor cauzele
complexe ale ajustărilor istorice, de gust sau modă,
care au avut loc. Lectura oricărui lector/cititor, deci și
a criticului profesionst, implică filtre de densități și
orientări diverse, rezultatul fiind ceea ce numim, cu
totul convențional, «canon», ca efect al aplicării unor
criterii de selecție așa-zise pur estetice, impure din
start. Există canoane ale profesioniștilor lecturii,
producători de opinii scrise, argumentate, și altele, al
amatorilor de literatură, productori de opinii orale și,
de când cu rețelele sociale, producători de opinii
scrise, cu sau fără argumente. Canoanele rezultate
sunt în primul rând liste de autori, apoi de opere (mulți

cititori amatori nu își amintesc, după lectură, numele
autorilor), cu posibilitatea unei utilizări încrucișată, ca
la bazele de date, atâta tot: două categorii de liste, al
căror conținut depinde de gustul criticului sau al
cititorului amator, de ideologia lui (ea însăși derivată
din amestecuri, deloc purificabile, de lecturi și trăiri)
ca și de intervenția unor factori cât se poate de
subiectivi. Ca să nu mă scot din joc, în activitatea mea
de redactor și critic literar mă aflam, acum patru
decenii pe o platformă ideologică «de stânga», nu
comunistă dar socializantă, chiar «democratică»,  o
orientarea politică și morală a unui ins care crede în
progresul social, în reprezentarea electorală, în
responsabilitatea omului politic căruia îi deleagă
puterea și îi acordă astfel legitimitate, pentru a se lăsa
reprezentat, om politic răspunzător direct pentru
aplicarea delegației, față de elector. Ceea ce nu exista
pe atunci în România, dar speram că va exista. Dar nu
mai cred în aceste valori factice. Cauza modificării de
optică politică? Ceea ce am trăit după 1987, în Franța,
înțelegând jocul electoral al unei democrații care este
doar o mască pentru o dictatură soft a imperialismului
financiar, cu un sistem monarho-prezidențial, cu o
presă «de drumul mare» (Le Monde, Radio France
International, France Inter), aparent autonomă, e fapt
aservită patronatului, care poate fi aparatul de stat,
practicând o mixtură perversă între militantismul
stângist internaționalist, ex-troțkist, socialismul-
caviar (al mâncătorilor de icre negre ce discută despre
revoluție), cu sprijinirea sistemului de corectitudine
politică, în care intră și respingerea teoretică a
agresiunilor americano-europene (prin NATO) din
Orientul Mijlociu, dar tolerarea tuturor agresorilor
(aceiași) care se prezintă ca diseminatori ai
democrației pe covoare de bombe.  Să nu uit de
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1. Cît de actual mai este canonul estetic impus de Titu Maiorescu și perpetuat de marii noștri critici?
2. Care mai este rolul criticii de întîmpinare: și l-a păstrat pe cel de îndrumare axiologică, mai este necesară?
3. Revistele literare patronate de Uniunea Scriitorilor, și nu numai, reușesc să reflecte critic bogăția

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

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

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

Cassian Maria SPIRIDON
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sprijinirea, de către aceleași suporturi media, a
imigraționismului invaziv, în numele unui
umanitarism deocheat, care nu caută soluții pentru
eradicarea mizeriei din Africa sau Orient, prin acțiuni
locale ci susține și motivează marea înlocuire în
numele intereselor imperialiste  în căutarea forței de
muncă ieftine și rezolvarea catastrofei demografice
europene în perspectivă, prin transfer dinspre prea
plinul african sau asiatic spre viitorul vid european.

Ceea ce am trăit și înțeles apoi prin «revoluția
română» din 1989, cu democrația mineriadelor, sâcâit
întâi, apoi revoltat, de activismul kominternist
(conform vechilor rezoluții ale Congresului al V-lea al
PC din România, declarată stat mulținațional2)
finanțat de manipulatorul Open Society, a
minorităților de toate genurile și etniile, vizibil
antiromânesc prin acțiune și prin practicile politice
care le subîntind intervențiile portocalii, în toate țările
unde s-au manifestat, al căror scop, în România, este
disoluția statului născut la 1919, și dominația
minoritarilor, cu alianțe străvezii de tipul unio trium
nationum sau de tipul recuperatului comunitarism
LGBTQIA+ (o imensă afacere comercială, prin care
se manipulează un public captiv). Toate acestea m-au
reorientat din ce în ce mai radical spre un naţionalism
lucid, lipsit de iluzii dar militant, spre protejarea
identităţii românilor, elogiul și protejarea familiei,
spre cultivarea și apărarea memoriei proprii de toate
atacurile subversive, sub pretextul mit-analizei și
autocriticii (de tip Lucian Boia), acceptabile, chiar
necesare în sine, nu și atunci când devin părți ale unei
ideologii antinaţionale, cu efecte dizolvante. M-am
orientat spre critica pseudo-democrației, dar luând în
seamă slăbiciunile naționalismului (așa cum le-a
analizat limpede și radical activistul civic Ioan Roșca,
într-un dialog pe care l-am realizat împreună,
disponibil pe Internet. https://www.youtube.com
/channel/UC2MF wGWvflaJUij9DDHkPHA)

De aceea cred că opinia criticului literar nu poate
fi separată de opiniile sale sociale. Nici măcar în
comentariul poeziei. În acest spirit, încurajez
revitalizarea poeziei satirice și patetic sociale de genul
celei concepute de Alexandru Vlahuță, George
Coșbuc, Octavian Goga, Radu Gyr, Aron Cotruș,
Adrian Păunescu. Fiindcă astfel de autori au reapărut.
Cum să mai admitem că nu a existat nici o relație
dintre apartenența lui Titu Maiorescu la masonerie și
pozițiile sale în chestiunea evreiască, pe cale de
consecință față de publicistica eminesciană? (A se

vedea articolul lui Mihai Dim. Sturdza, Junimea-
societate secretă, din revista lui Ioan Cușa și Virgil
Ierunca, ETHOS, 1/1973). 

Dacă aș mai face critică literară, toate acestea
opinii nu ar putea să nu-mi influențeze și
comentariile. Fiindcă literatura, așa cum o citesc eu,
nu este doar o peliculă de cuvinte întinsă pe o coală de
hîrtie, fără profunzime, bidimensională deci, un soi de
felie de pâine unsă cu magiun, ci un produs
multidimensional, realizat de un artizan, un meseriaș,
care știe cum să construiască într-un spațiu
multidimensional, cu straturi de culori și gusturi
diferite, un obiect pe care l-a inventat, un unicat
derivat dintr-o serie anterioară care însumează alți
autori, serie modificată de autorul obiectului în cauză,
bazându-se pe cunoașterea, adică pe lectura unor alte
obiecte similare. Fiindcă nu putem uita că înainte de-
a fi scriitor, meseriașul a fost un cititor. Cartea de
literatură este un cosmos, extras din haos de scriitor.
La început «cosmosul» acesta nu are limite, apoi
autorul îi impune limite și el devine autonom și unic.
Acestea sunt, sau ar trebui să fie, criteriile de
valorizare: realizarea diferențierii, limitarea
nelimitată, autonomia, caracterul de unicat.

Termenul «canon» face parte din vocabularul la
modă din ultimele decenii, așa precum diversele
derivate ale posturii «post»: postmodern, post sau
transumanism etc. Ca și cum listarea sau
posterioritatea ar fi în sine o calitate. Dacă sufixul post
ar fi doar o expresie cu sens cronologic, nu ar fi grav.
Dar are pretenția de a fi un concept și tot felul de
terororeticieni de calibrul lui Mircea Cărtărescu,
băieți inteligenți dar slabi de înger, ușor influențabili
de bibliografie, fac cariere pe această platformă. E.
Lovinescu a produs și el un canon, difuzat prin cărțile
sale devenite foarte devreme bibliografie școlară,
distribuite ca premii. Cât de relativ este criteriul
estetic aplicat de E. Lovinescu, atunci când scria
excesiv de elogios despre poetul Camil Baltazar, un
poet minor, ceea ce se vedea și atunci, ca și despre
prozatorul Brăescu, deși cadrul lecturii lovinesciene
era dat de impulsurile propriei ideologii culturale,
sincronismul modernist. Pentru verificare, îndemn
cititorii să caute blogul lui Ovidiu Nițoi, —
https://nitoiovidiu. blogspot.com/2009/04/eugen-
lovinescu-istoria-literaturii_27.html, unde Istoria
literaturii române moderne de E. Lovinescu poate fi
consultată, pentru a vedea ce s-a ales din canonul
criticului. Așa vor fi consultate cândva cimitirele,
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diferit administrate, ale literaturii române de după
1944 sau de după 1989. Sunt, printre cei tratați de E.
Lovinescu, autori atât de mediocri că nu au mai fost
niciodată reeditați de la data publicării în ediția
princeps. E. Lovinescu le dedică paragrafe probabil
dintr-un reflex de inventariere, dacă admitem că știa
de pe atunci că nu e vorba de autori cât de cât
importanți.  Am descris cândva într-o parabolă această
obsesie mortiferă a Seriilor complete.

Țin să amintesc că literatura română
contemporană a ajuns să fie reprezentată în străinătate
mai ales de scriitori de «avangardă», originari din
România, etalați cu orice ocazie, prin filalele ICR. Se
afirmă că legătura lor cu cultura română ar fi limba
română a debuturilor, dar galimatiasul unor opere «de
avangardă» nu are nici cea mică relație cu natura
literaturii și limbii române. Sunt prezentați ca eroi ai
avangardei (termen militar) literaturii mondiale. Dar
nu au putut deveni eroi ai vreunei bătălii reale,
refugiați în țări neutre pentru a scăpa de serviciul
militar în România, cum a fost cazul lui Samuel
Rosenstock din Moinești. Wikipedia prezintă, ca un
refuz al războiului, emigrarea lui Tristan Tzara în
Elveția («pays neutre accueillant la jeunesse d’Europe
refusant la guerre») ca și cum țăranii și muncitorii
tineri, funcționarii și inginerii, intelectualii români,
sau de alte naționalități și origini sociale, fără bani, ar
fi putut pleca în Elveția, refuzând astfel războiul. 

Pe deasupra, literatura română este înecată de
supraproducția de literatura de gară și alcov, de genul
celei difuzate de diverși editori oportuniști, ca de
exemplu poeta și informatoarea Mara Nicoară,
devenită editoare de succes (Editura Miron
https://www.youtube.com/watch?v=O7NO21QA5R0
&list=PLxOqpjFVrfknIlAO4ZeIKjvSTNJmGub7u&i
ndex=1).

Mă întreb dacă capitalul (sic!) ințial de lansare a
producției editurii nu a provenit și din economiile
unor securiști dintre cei care administrau notele
informative produse în serie, și remunerate, ale Marei
Nicoară? Din presa on line aflu, acum când scriu, că
Mara Nicoară ar fi decedat în 2021. Regret că nu au
ieșit la iveală documentele diseminate prin dosarele
supraveghiaților privind activitatea ei neliterară, dar
legată de viața literară prin Casa de creație de la
Mogoșoaia, pe care o frecventa la ordin, cum regret că
nu am putut să o întâlnesc după 1989 ca să evocăm
adolescența ei târgumureșeană, de o feminitate
debordantă, ca să aflu care i-au fost motivațiile

ulterioare în relațiile cu Securitate, cu Al. Piru, cu
Marin Preda, cu cine știe altcineva: ambiția feroce,
setea de bani, setea de putere, invidia, prostia,
amoralitatea sau altele.

Scriitorii din anii 50 erau îndemnați, sarcină pe
linie ideologică, să meargă în documentare. Asta
implica deplasări relativ scurte pe șantiere, mai rar
petrecerea unei perioade mai lungi cu scopul scrierii
unor opere care implicau cunoașterea din interior a
unei activități productive, de genul Oțel și pâine de
Ion Călugăru. Documentările erau plătite prin Fondul
literar, alteori erau finanțate de alte instituții de stat,
eventual beneficiare ale operei rezultate. După 1989,
mulți scritorii au devenit excursioniști sau bursieri, nu
mai merg decât la șezători literare sau la Mall, pentru
cumpărături. De scris, scriu, fiecare cu poveștile sale,
care nu cer neapărat o documentare, ci doar talent,
cultură, memorie și spirit de observație. Nimeni nu a
cercetat istoria raportului dintre documentări și
operele literare «realist» din anii aceia. Deși ar fi fost
interesant. Nu știu ce s-a ales cu arhiva Fondului
literar, unde s-ar cuveni să mai existe urme ale
contabilității: numele, cererile de documentare,
sumele acordate, perioada. Și apoi prin presă, efectul:
scrierile. Se cunosc anumite efecte ale documentării
în poezia Anei Blandiana, pe când Tribuna, dintre
1959 și 1968, îi publica pagini întregi de format A3.
Înainte de 1989, Augustin Buzura a fost unul dintre
scriitorii care trecuseră bariera dintre mediile sociale.
Cunoștea prin familie anumite situații, dar s-a
documentat despre altele și a scris nu din auzite. Au
fost și alții, Alexandru Monciu-Sudinski, Romulus
Zaharia, Ion Lăncrănjan, Radu Tudoran, Dinu Săraru,
Dragomir Horomnea etc. Cu rezultate diferite, în
funcția de talent. Căci unii îl au, alții mai puțin sau
deloc. 

Programul de reportaje al revistei Vatra a fost
repede blocat de cenzură (câteva texte au apărut
semnate de Mihai Sin, Cornel Pogăceanu, Ioan Radin,
Dan Culcer). Revistele literare și culturale nu mai
cuprind azi reportaje. «Realitatea» are nevoie de
interpretare ca să existe în conștiința noastră. Ziarele
acumulează fapte, acumularea nu devine sens,
comentariile pe teme curente de politică abundă dar
despre sensul  acestor politici unii scriitori nu se mai
spun nimic sau repetă frazeologia europenistă. Unde
ne duc/conduc guvernanții, ce lume vrem? Cum
putem construi o astfel de lume, dorită?  
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2. Mai mult decât oricând îndrumarea axiologică
este necesară, tocmai fiindcă posibilitățile de
publicare au devenit ilimitate. Există sute de bloguri
literare în limba română, publicațiile periodice tipărite
au și versiuni digitalizate, uneori conținutul tipărit
este diferit de cel strict on-line. Revista on line
Asymetria, pe care o redactez din mai 2000, adică de
două zeci de ani, a fost una din primele publicații de
acest gen, cuprinzând texte în limba română,
franceză, maghiară. Printre confrații editori de reviste
pe atunci, în 2000, trebuie să-l pomenesc pe Bogdan
Suceavă, matematician și literat român stabilit în
Statele Unite, cu revista lui. Fondator, în 2000, alături
de Paul Doru Mugur al trimestrialului virtual Respiro,
unde a fost editor până în 2005. Aceste publicații sunt
citite, dar analiza producției publicate nu trece decât
rar din presa on line spre cea tipărită. Ceea ce
înseamnă că nu participă direct la constituirea
canonului.

3. Care sunt aceste reviste? Pe situl Uniunii am
găsit lista următoare. «Uniunea Scriitorilor din
România editează nouă reviste: un săptămânal
(România literară – la București), un bilunar (Helikon
– publicație în limba maghiară, la Cluj) și șapte lunare
(Viața Românească, Luceafărul de dimineață – la
București, Apostrof, Steaua – la Cluj, Convorbiri
Literare – la Iași, Ramuri – la Craiova, Orizont – la
Timișoara). De asemenea, există alte publicații
importante care au egida U.S.R, între ele, și o revistă
online, literaturadeazi.ro. Din anul 2015, revistele
U.S.R. sunt finanțate printr-o lege specială, Legea
136/ 8 iunie 2015.» De ce nu figurează Vatra printre
ele? Mister. Dacă nu aș fi fost alertat de către cineva
din Târgu Mureș, revista pierdea dreptul de
proprietate asupra mărcii, din neglijența
administrației Uniunii Scriitorilor, care uitase să
plătească taxa cuvenită de reînnoire la OSIM. A trebui
s-o fac eu. Capitala fostei regiuni autonome maghiare
este singurul centru cultural unde apar două reviste în
limba română, cu un titlu aproape identic, Vatra și
Vatra Veche. Bizareria are un avantaj, două concepții
despre cultură se juxtapun, fără să se amestece.

Revistele literare patronate de Uniunea Scriitorilor
nu pot reflecta critic singure bogăția aparițiilor
editoriale, dintr-un motiv foarte simplu: ar trebui să
știe care sunt acestea. Bibliotecile universitare,
Biblioteca Națională, Biblioteca Academiei au,
firește, servicii de îmbogățirea colecțiilor. Dar

activitatea acestora este prea lentă din cauza
numărului redus de bibliotecari afectați acestui
serviciu. Trece prea mult timp între achiziționarea
unei cărți și prezența ei în catalog. Am verificat câteva
zeci de titluri, despre care știu că există, sunt tipărite,
dar nu apar nici după ani în cataloagele online ale
marilor biblioteci din România. Ceea ce poate
înseamnă că editorul nu le trimite, deși ar fi obligat să
o facă, prin lege, la Depozitul Legal. S-ar putea să
existe și cauze tehnice, greșeli în codurile
programelor sau lipsa unui număr suficient de mare
de aparate de lectură a codul cu bare. Deși prețul
acestor aparate nu mai este prohibitiv. Pentru
realizarea rapidă a unui catalog al propriei mele
biblioteci, pentru partea modernă, mi-am cumpărat
asemenea lectori de cod cu bare pe un preț de nimic,
fabricate în China, firește. Softurile necesare sunt
gratuite. 

Am fost frustrat direct de lipsurile sau lentorile
sistemului de recenzare, de comentare a cărților. Poate
și din lenea recenzenților, poate fiindcă numele meu
nu mai este demult în centrul vârtejului, a trecut
aproape neobservată cartea Cenzură și ideologie în
comunismul real, teza mea de doctorat, tipărită în
2015 la Editura Argonaut din Cluj, difuzată prin
schimburile interbiblioteci dar nu și prin librării,
fiindcă librăriile au cerut doar un exemplar sau două,
pentru că e groasă, destul de scumpă, cu un subiect
istoricizat în aparență. Cenzura nu a dispărut nici în
România, nici în Franța. Nu mai este realizată în
România printr-o instituție anume (Direcția generală a
presei și tipăriturilor), cum fusese până în 1977.
Cenzura a devenit difuză, ca după 1977, aplicată prin
redactorii șefi și prin inspectorii Comitetului pentru
cultură și educație socialistă, transferați de la DGPT.
Apoi, după 1989, a fost și este practicată ca urmare a
concentrării monopolistice, sub presiunea unor legi
scelerate impuse de agenții străini sau de
colaboraționiștii (burghezia comparadoră) concentrați
în instituții de genul unor fundații de tip Open Society,
institute de cercetare (Institutul Wiesel, alte institute
dedicate minorităților), centre de monitorizare, prin
efectele corectitudinii politice și a oportunismului
social și politic al proprietarilor de presă, a conducerii
presei. În aceste condiții cărți importante trec
necomentate, neînregistrate, chiar dacă ele sunt
cumpărate, citite. Nu mă refer doar la literatură.
Există din fericire încă surse incontrolabile de această
poliție a gândirii. Scribd, Archive.org, situl Histoire
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E-book, unde pot fi consultate cărți care altădată
figurau pe listele de cărți interzise și care nu au fost
reeditate după 1989, dar și cărți actuale, sistematic
ascunse sau ignorate de fricoși. Reziduuri ale unor
conflicte ideologice de dinainte de 1989, întreținute
de puterea comunistă dar și de teoreticienii
kominternismului tardiv și renăscut, de genul lui Z.
Ornea, cu o perspectivă sistematic grevată de
apartenența autorului la comunitatea iudaică,
împiedică o relectură liberă de prejudecăți a unor
fenomene cum ar fi protocronismul, sau a unor cazuri,
cum este cel al lui Ion Caraion. Ca urmare, o carte a
lui Mihai Ungheau, Holocaustul culturii române,
redactată dar interzisă înaintea Zaverei, este declarată
de Vladimir Tismăneanu, într-un fel de necrolog
dedicat lui Mihai Ungheanu, drept « o carte
propagandistic-conspiraţionistă, [...] reluându-şi
marotele şovine şi antisemite. Fără nici un argument
pentru a susține aceste etichete (http://evz.ro/
vladimir-tismaneanu-mihai-ungheanu-ideolog-al-
protocronismului-843288.html). Și continuă cu
insinuările: « În chip ironic, acelaşi Eugen Simion,
criticul neo-lovinescian stigmatizat şi insultat de M.
Ungheanu în anii 1980, a girat prezenţa militantului
peremist în conducerea unui institut menit să
analizeze ştiinţific natura şi consecinţele
totalitarismului. Destinul lui Mihai Ungheanu depune
mărturie pentru forţa de seducţie a doctrinelor
totalitare, inclusiv a naţionalismului antiliberal,
asupra unor intelectuali dispuşi să renunţe la
principiul autonomiei esteticului şi să cauţioneze
barocul fascisto-comunist.» Ideologul V. Tismăneanu
face deci elogiul autonomiei esteticului, a
naționalismului liberal! 

Protocronismul nu se opune sincronismului, așa
cum erau prezentate în presa vremii și după 1989.
Aceste ideologii culturale sunt complementare, nu se
exclud, analizele reci demonstrează eficiența și
simultaneitatea bogată a celor două perspective, care
reprezintă de fapt cele două soluții pe care cultura
românească le-a imaginat pentru a face față
destructurărilor modernității. 

Ion Caraion, ale cărui opinii critice față de linia
criticii literare ideologizante practicată de Monica
Lovinescu la Radio Europa Liberă, nu pot fi judecate
doar ca note informative adresate Securității, nici ca
măsură a nerecunoștinței poetului față de prietenul și
colegul său de redacție de la Scânteia Tineretului,
Virgil Ierunca, este un caz complex. Lectura notelor

informative ale lui Ion Caraion trebuie făcută din
perspectiva analizei critice a programului Europei
Libere, a intereselor geostrategice ale celor care îl
construiau, a raportului dintre realitatea internă a
culturii române și integrarea activității critice a
Monicăi Lovinescu într-un program ostil nu doar
comunismului ci și, uneori, culturii române. Fiindcă
este bazat pe o ideologie tot atât de manicheistă ca
aceea pe care o combătea. Cine nu e cu noi, e
împotriva noastră. Îndemnurile, sfaturile date de Ion
Caraion securiștilor, prin intermediul notelor
informative, analizele mediului scriitoricesc nu sunt
nici lipsite de inteligență, nici de luciditate. Aceste
texte de mare ambiguitate, care meritau editori de mai
mare inteligență critică, au fost tipărite în parte sub
titlul Cazul «Artur» și exilul românesc (Editura Pro
Historia, 2006). Pentru mine, nu indignarea este calea
analizei unor astfel de contribuții la istoria culturii și
ideologiilor din România «comunistă».

Despre cenzura din România nu există nici o
sinteză de tipul și calitatea cărții mele: cele două
volume cu un total de 1700 de pagini, se bazează pe o
cercetare de arhivă și conțin documente inedite.
Utilizez un argument de autoritate, câteva rânduri
dintr-un referat al conducătorului tezei mele de
doctorat, criticul Cornel Moraru: «Pentru prima dată
fenomenul cenzurii este privit direct, tranşant, în chiar
esenţa lui malignă de natură ideologică şi cercetat sub
toate formele de manifestare, inclusiv sub cele
ocultate o vreme cu bună ştiinţă în cadrul sistemului.
Autorul tezei vorbeşte răspicat despre „ideologia
cenzurii” şi despre „cenzură ca ideologie”, parte a
structurilor sistemului opresiv. Are dreptate când
asimilează instituţia cenzurii cu instituţia poliţiei
politice. Se pare că aceeaşi mentalitate le era comună.
[…] Avem în faţă o lucrare impunătoare nu neapărat
prin dimensiuni, ci prin conţinutul ei, prin soliditatea
ipotezelor avansate şi confirmate punct cu punct,
precum şi prin ingeniozitatea punctelor de vedere şi
calitatea scrisului autorului, presărat cu formulări
pregnante, adeseori memorabile. Prin contribuţiile
sale, autorul tezei deschide un câmp de cercetare
inepuizabil, dar nouă ni se pare că deja el a spus
esenţialul.» 

Câtva timp după susținere, am fost sfătuit de
Cornel Moraru, conducătorul tezei, să o prezint pentru
un premiu al Academiei. Am aflat că a fost respinsă de
Eugen Simion, care m-a blagoslovit cu această ocazie
cu epitetul ornant de «porc», într-o conversație
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privată, pe care mi-a relatat-o postfactum, partenerul,
tot academician. M-am întrebat, naiv, cu ce-am
păcătuit? Întâi am crezut că mi se plătește o poliță
veche, fiindcă nu am scris niciodată despre o carte
semnată de E. Simion. Opera acestui critic mi s-a
părut atunci, după lectură firește, de o mediocritate
daurită, de o platitudine excesivă. Vatra i-a recenzat
cărțile dar nu sub semnătura mea. Apoi am avut
revelația. Publicasem în teză o listă de venituri ale
celor mai bine remunerați și renumiți scriitori din
România înainte de 1989, extrasă din arhiva CC al
PCR, în care E. Simion figura printre fruntași, alături
de Marin Preda, Ion Caraion, Adrian Păunescu. Nu
am contestat și nu am de ce să contest dreptul unui
scriitor de a fi corect remunerat pentru munca sa, nici
nu am considerat că E. Simion a fost excesiv de bine
remunerat, fiindcă nu cunosc referatele de carte sau
celelalte servicii pentru care era plătit regește, pe care
i le solicita editura, Marin Preda. Probabil că mărimea
sumelor se datorează relației privilegiate pe care
criticul ca și poetul au avut-o cu Marin Preda. Dar, în
acele condiții, o comparație era necesară cu veniturile
altor confrați. E. Simion e considerat de unii confrați
ca arghirofil. Nu e problema mea acum, dar atunci,
dacă aș fi știut de acest privilegiu, aș fi cerut, în
calitate de membru al Comisie de cenzori a Uniunii, o
analiză a modului în care se cheltuia bugetul Editurii
Uniunii Scriitorilor, Cartea Românească. 

Editura Argonaut a distribuit corect cartea mea, pe
baza unei liste de destinatari teoretic interesați,
recenzenți potențiali, redactori de revistă care o
puteau propune spre recenzare, măcar spre o simplă
consemnare a apariției. Că nu a fost comentată la
București, nu ar fi prea grav, dar ignorarea ei de către
mai toate revistele ardelene, mai ales de cele clujene,
mi se pare o eroare de gust, ca să nu spun o dulce
mojicie. Sigur, revista vieții mele, Vatra, a acordat
cărții și autorului o atenție pentru care mulțumesc
colegilor vechi și noi. Cornel Ungureanu, coleg de
serie, a scris despre ea în Orizont.

Chiar dacă nu a fost premiată sau recenzată,
Cenzură și ideologie în comunismul real, este o carte
care va intra, prin forța indexării, în bibliografia altor
tezari. S-ar putea să nu fie citită ci doar citată. Așa se
întâmplă adesea în lumea universitară.

Există în istoria receptării literaturii și producțiilor
conexe (istorii literare, dicționare, antologii, studii
monografice) recente cazuri paradoxale. Unul, la care
mă refer cu osebire este legat de personalitatea

criticului, istoricului literar, prozatorului, poetului
Marian Popa. În timp ce o istorie literară alcătuită,
pentru partea contemporană, din recenzii reșapate,
construcție, intitulată istorie literară, lipsită cu totul de
perspectiva istorică, mă refer la cartea adulatului
Nicolae Manolescu, prea fericitul nostru președinte de
Uniune pe viață, cartea lui Marian Popa, Istoria
literaturii române de azi pe mâine (Editura Semne, 2
volume, 2009), dedicată perioadei dintre 1944 și 1989,
este tratată de unii cu dispreț, comentată pe bază de
insinuări privitoare la autor, denigrată ca atinsă de
antisemitism, în numele unui program ideologic care
se dovedește falimentar și mai ales slugarnic față de
linia kominternistă, de invidiosi sau de prost. O analiză
mai fină se putea face, a și fost făcută în parte de Dan
C. Mihăilescu, care s-a lăsat totuși prea repede convins
de o lectură ad litteram a documentelor utilizate de
Securitate. Am dedicat cazului Marian Popa câteva
pagini documentate în Cenzură și ideologie, oferind
probe documentare despre adevărata situatie a
autorului, subiect al unei condamări penale comuniste.
Aici reîncepe o situație paradoxală. Marian Popa a

scris și publicat în 2015 patru romane sub pseudonim.
Wikipedia dedică autorului o pagină în care informația
se oprește la Avocatul diavolului, carte despre care, în
revista Cultura, se afirmă că este «combinație rară, de
fapt unică în literatura noastră, de cruzime sau răceală
autoscopică, de limbaj ultraintelectual și dicție
argotică, de anecdotic și reflexiv». Sunt ignorate
romanele, cele trei texte, piese de teatru, Mercurius,
Comite al visurilor, Roma London și Manhattan,
Dincoace de cortină (editate de Fundația Luceafărul,
2004). Iată titlurile romanelor, însoțite de
pseudonimele folosite de Marian Popa, în ordinea
lecturii indicată de autor. 1. Excubus de Armani
Apparto, 2014.2. Uncubus de Iarman Popaart. 3.
Daecubus de Inmar Popaart. 4. Concubus de Raiman
Paporta. Recunosc, după lectura pe sărite a unor pagini
din volume diferite, am rămas derutat, textul pare
limpede și totuși are o densitate evenimentială si
referențială care sperie. M-am și speriat, deși nu cred
că am să mă dau bătut. Dar eu nu mai sunt un adevărat
critic literar. Citesc cărți de istorie, antropologie,
sociologie, demografie, studii despre eugenism,
antisionism, antisemitism (care nu sunt sinonime),
islamism, imperialism, globalism, naționalism,
economie. Așa că mă învârt în jurul celor patru romane
în pauza unor astfel de lecturi. Dincolo de gustul
pentru paradox, pentru provocare, dincolo de
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luciditatea cinică, proza recentă a lui Marian Popa nu
poate fi ignorată doar pentru că a publicat-o sub
pseudonim. Un blocaj mental îi va împiedica oare și
acum pe criticii profesioniști să scrie despre aceste
romane, acum când informația despre autorul real a
devenit publică? Poate literatura română să ignore
patru romane contemporane, scrise în română de un
român care trăiește de patru decenii în Occidentul
german și despre care se știe că este un observator
atent al lumii noastre, cum se vede și din comentariile
pe care le publică în revista Litere din Târgoviște,
editată de scriitorul Mihai Stan?

Legea Depozitului legal ar trebui respectată. Ori
ea nu este respectată, dovadă apariția unui corp de
inspectori specializați, cu sarcina să propună sancțiuni
pentru nerespectarea prevederilor legale. Am constat,
prin verificare directă, că o mulțime de cărți editate în
România, care au un cod numeric de tip bară pe
copertă sau un număr ISBN înscris undeva, nu apar în
cataloagele mondiale, fie că ISBN nu pare să fi fost
corect editat, cartea nu a fost cu adevărat înregistrată,
fie că s-a înscris un cod fals, folosit de mai multe ori.
Într-o nota finală la acest text apar prevederile
aceastei legi, care nu se referă doar la cărțile de
literatură3. Nu există încă un sistem centralizat și
rapid de înregistrare a aparițiilor editoriale, care să fie
nu doar un inventar ci și o primă bază de date
descriptivă. În Franța există o revistă, Livres Hebdo,
care operează în acest sens, cu o echipă de primo-
recenzenți. Revista, o întreprindere comercială, se
ocupă de ansamblul producție editoriale din Franța.4

4. Vârsta? Devălmășia. Inflația de producție
«literară». Confuzia între calitatea de membru al unei
asociații de scriitori și valoarea literară. Uniunea
scriitorilor nu mai poate fi și nu mai este o asociație
de talente (cum părea sau se voia a fi), cartea de
membru nu mai este decât o carte de sindicalist, cu
singurul mare avantaj al recunoașterii scriitorului ca
profesionist, în nomenclatorul meseriilor. Colegi
acuzați de parazitism înainte de 1989, de fapt
opozanți reali sau guralivi, au scăpat de pușcăria cu
care erau amenințați ca să li se închidă gura și
îndrume condeiul, fiindcă au putut proba că au o
meserie, cea de scriitor, membru al Uniunii
Scriitorilor. Dar acum publicarea unei cărți nu mai
este o probă de calitate literară. Activitatea Uniunii,
ca și a oricărei asociații similare, ar trebui să se
concentreze fără a se limita, la apărarea drepturilor de

autor, la o gestiune a acestor drepturi, prin
recuperarea activității de la Copyro, asociație de
gestiune apărută prin privatizarea abuzivă a activității
Fondului Literar.

5. Reintroducerea sau menţinerea unei ierarhii
vizibile în practicarea criticii. Cronica literară nu e o
recenzie, recenzia nu este un studiu. Demistificarea,
batjocorirea inflației de diplome și concursuri pe toate
maidanele culturii, din care laureații ies cu un
cartonaș tipărit în mână, cu titlul «diplomă de
excelență», ceea ce nu înseamnă nimic. 

6. Toți cititorii au spirit critic. Altfel ce sens ar avea
expresia: mi-a plăcut cartea, nu am putut s-o las din
mână, ți-o recomand, citește-o, nu vei regreta, e
originală etc.  Cititorii profesioniști știu să spună, să
scrie mai mult, cunosc deosebirea dintre un roman sau
o nuvelă, știu să rezume corect o carte, să prevadă
impactul ei în public etc. Dar nu totdeauna au
instinctul cititorului bun și pasionat, care știe deosebi
iarba de găinaț, deși ambele sunt verzi. În ce mă
priveste, am scris proză, eseu, poezie. Nu am ratat în
aceste genuri. Am scris altfel, fiindca ceea ce voiam să
spun avea nevoie de alta formă. Un loc geometric,
volumul meu de debut, la Cartea Românească (1973),
nu a fost considerată de critici o carte ratată;
dimpotrivă a fost apreciată de colegii mai tineri,
Gheorghe Crăciun sau Bedros Horasangian de pildă,
prozatori inovanți, ca un soi de argument prefaţator
pentru literatura lor. Ceea ce, consider, e mai important
pentru soarta acelor texte, decât laudele criticii
propriu-zise, chiar dacă semnatarii au fost N.
Manolescu, Laurenţiu Ulici, Mircea Iorgulescu.
Comentariul critic cel mai apropiat de substanţa
Locului geometric mi l-a dedicat un tânăr critic
clujean, dispărut5, nu mort,  Ion Marcoș. Iată un
paragraf spre pomenire și mulțumire: «Recunoaştem
în stările, obsesiile, participările transcrise în acest
volum apartenenţa lui Dan Culcer la «un spirit al
generaţiei», al noii generaţii de prozatori, intransigenţi,
«furioşi», scriitori politici în sensul grav al cuvântului.
Ei au deschis în ultimii ani, cu o vehemenţă justiţiară
fără precedent, procesul intentat generaţiei anterioare,
au repus în termeni noi problema angajării, raportând-
o la ideea de rectitudine morală, la imperativul
adevărului, acesta presupunând refuzul
compromisului, al autoiluzionării, idilizării, al
evaziunii. [...] În aceeaşi solidaritate de generaţie
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trebuie inclusă credinţa în puterea confesiunii, în
eficiența magică a sincerităţii. La toţi aceşti prozatori
tineri există, acută conştiinţa investiturii, orgoliul
rostirii până la capăt al adevărului. Această infuzie de
realitate, interesul pentru documentul sufletesc
autentic, ştiinţa de a fi în artă contemporan cu epoca
fără a-i cruţa slăbiciunile, constituie un principiu de
etică a creaţiei, fără de care această nu poate totuşi să
existe.» (Tribuna, Cluj, 1973).

Note:
1. Brigitte Félix, Marie-Claude Perrin-Chenour. în

Revue française d’études américaines 2006/4 (n° 110)
2.https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2018/12

/04/congresul-al-v-lea-al-partidului-comunist-din-romania-
de-la-moscova-si-ideea-subversiva-a-autonomiei-
m a g h i a r i l o r - d i n - t a r i l e - v e c i n e - u n g a r i e i /
«Socotit ca un fel de moment de răscruce pentru
comunişti, Congresul al V-lea al PCdR din 1931 a avut loc
la Gorikovo, lângă  Moscova, pentru ca în România
interbelica acest partid trădător al intereselor poporului
roman  nu putea exista legal, avand in vedere ideologia sa
făţiş antinatională, pusă in slujba intereselor imperialiştilor
de la Răsărit. Atunci s-a născut pentru prima data teza
stalinistă conform căreia „România este un stat
imperialist” și ca atare, „naţionalităţile conlocuitoare au
dreptul la autonomie şi autodeterminare „până la
despărţire” (evident, trimiterile erau cu adresa directa la
provinciile româneşti Transilvania, Basarabia, Ţinutul
Hertei şi Dobrogea).În timpul  celui  de al -V-lea Congres al
Cominformului de la Moscova, coordonat de Béla Kun,
fostul lider al Republicii comuniste  ungare a sfaturilor, care
fusese lichidată de intervenţia  Armatei Române, se
hotărâse, între altele, ca România să fie divizată între mai
multe republici sovietice, care să aparţină unei proiectate
“Federaţii Sovietice Balcanice”. Partidul Comunist Român
din Exterior, în rezoluţia „Despre chestiunile naţionale în
Europa centrală si în Balcani”, acceptase menţionarea unor
declaraţii aberante politice legate și de România. Citam
:„După Pacea de la Versailles au apărut (…) noi state mici
imperialiste: Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia,
România, întemeiate pe anexarea de teritorii considerabile
populate cu alte naţionalităţi si constituind focare de
oprimare naţională si reacţiune socială”, cerându-se
separarea popoarelor asuprite din aceste ţări. În paragraful
–II – al acestei rezoluţii, la „Chestiunea ucraineană”, se
trasau sarcini partidelor comuniste din Polonia,
Cehoslovacia, România, de a sprijini constituirea unei
republici sovietice muncitoreşti şi ţărăneşti, prin includerea
în graniţele noului stat a teritoriilor statelor menţionate mai
sus. In ceea ce privea așa numita Chestiune maghiară, în
capitolul – VIII – al rezoluţiei se preciza fără ocolişuri :
„Congresul apreciază că este indispensabil să se întărească
activitatea comunistă printre ungurii din regiunile anexate

de România, Cehoslovacia şi Iugoslavia. Partidele
comuniste din aceste ţări trebuie să revendice pentru
ei dreptul de a dispune de ei înşişi, până la, şi inclusiv,
separarea lor de statele care le-au anexat…” »

3. «În atenția producătorilor de documente! Vă aducem
la cunoștință că începând cu data de 01.11.2014 Biblioteca
Națională a României prin agenții constatatori, numiți prin
Ordinul nr. 2639/25.09.2014 al Ministrului Culturii, va
pune în aplicare prevederile Ordinului nr. 2428/02.09.2013
cu privire la constatarea și sancționarea contravențiilor în
cazul nerespectării obligațiilor de depunere a documentelor
care constituie obiectul Depozitului legal, în conformitate
cu Legea nr. 111/1995, republicată, privind Depozitul legal
de documente. [...] Depunerea publicaţiilor conform Legii
Depozitului legal nr. 111/1995, republicată în noiembrie
2007, se efectuează la sediul Bibliotecii Naţionale a
României din bd. Unirii nr. 22, la: Serviciul Depozit legal,
Biroul Primiri, demisol, Corp BD 26, Program: Luni-Joi,
între orele 08.30 – 17.00. Vineri, între orele 08.30 – 14.30.»

4. Livres Hebdo publicat de compania Electre S.A,
filială a Cercle de la Librairie, este centrul media de
referință al industriei cărții. O veritabilă legătură între
diferiții parteneri ai ecosistemului cărții, Livres Hebdo oferă
cititorilor săi o viziune precisă a problemelor majore din
sector, a tendințelor editoriale și a dezvoltărilor de afaceri.
Cu publicațiile sale, digitale și pe hârtie, și prin intermediul
site-ului bookshebdo.fr, Livres Hebdo își îndeplinește
misiunea de informare a părților interesate de cărți. O nouă
revistă lunară, LH Le Mag, atât tipărită, cât și digitală, este
lansată în septembrie 2020. Aceasta propune și oferă lumii
cărților timp pentru reflecție și anticipare; Probleme
tematice speciale, pe lângă lunare; Cărțile săptămânii și ale
lunii, care permit lectorilor să refacă toate lansările literare.
Conținutul e consultabil prin aplicația Books Weekly (iOS
și Android).

5. «În restructurările redacţiei „Tribuna” din 1975, Ion
Marcoş, care avea o rubrică permanentă de cronică literară,
nedebutând, încă, în volum şi neavând, încă, familie, i-a
uimit pe toţi colegii – redactori – „votând împotriva lui
însuşi” şi, în cele din urmă, fiind chiar exclus! După un
anume stagiu la Biblioteca Universitară „Lucian Blaga”, a
cumpărat 10 capre, patru găini şi un cal alb, împrietenindu-
se cu o studentă englezoaică, venită să-şi dea un master din
opera acad. istoric David Prodan şi pe care a cerut-o în
căsătorie. Apoi a dus-o cu el în comuna Floreşti,
„îndrăgostind-o” de mânz, purceluşi, găini şi capre. A fost,
pe urmă, chemat la partid, imputându-i-se că „sfidează
regimul”. După cele aspru discutate li s-a permis
amândurora să plece la Londra, unde el a început să se
documenteze pentru o carte despre Isihasmul Muntelui
Athos – „celălalt Ierusalim”. Lucruri şi destine – stranii.» O
evocare semnată Constantin Zărnescu (https://tribuna-
magazine.com/amintiri-literare-cu-scriitorii-vasile-sav-si-
ion-marcos/)
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George MOTROC: După tradiţionalele urări şi
mulţumiri pentru acceptul de a participa la acest
interviu-mărturie despre viaţa scriitorului român din
vremea pandemiei, vă rog să ne spuneţi cât de diferită
a fost aniversarea dvs. din acest an în raport cu alte
vremuri, de dinainte sau de după 1989?

Marta PETREU: Am lucrat ca de obicei... Au
venit la mine, surpriză, un cuplu de prieteni, Adela cu
Lucăcel, să mă sărbătorească... Șampania mi-au trimis-
o Mirela și Cosmin, prin poștă... Am fost deci răsfățată.

G.M.: Se scrie mai greu sau pur şi simplu altfel în
pandemie, în raport cu perioada de dinainte sau de
după 89?  

M.P.: Nu știu cum scriu ceilalți, eu nu am avut și nu
am probleme cu scrisul – cu documentarea pentru o
carte la care lucram am avut, dar m-au ajutat și
prietenii, și Biblioteca Centrala Universitară din Cluj,
și Muzeul Literaturii, toată lumea mi-a trimis cărțile și
revistele de care am avut nevoie.

G.M.: În cazul dvs., de unde simţiţi că a venit
salvarea spirituală: mai mult din lecturi, prin actul de
a scrie sau în alt mod?

M.P.: Eu nu prea folosesc cuvântul „spiritual” în
sensul pe care îl folosiți dvs., acela de „psihic” mi se
pare mai potrivit. „Carantina” nu a fost o noutate
absolută pentru mine, eram deja închisă în casă de mai
multe luni, din motive medicale care m-au făcut inaptă
să ies. Așa că eram „antrenată”. Am lucrat în tot timpul
ăsta, am avut cursuri, doctorate, examene, am scris, am
vorbit cu rudele și prietenii la telefon. Prin urmare, nu
am avut nevoie să fiu „salvată” nici „spiritual”, nici
„psihic”.

G.M.: Aţi avut sau aţi participat la o lansare
online? Ce se câştigă şi ce se pierde în raport cu o
lansare să-i spunem tradiţională, faţă în faţă, de la o
librărie? 

M.P.: Am avut tot felul de activități online, inclusiv
prezentări de carte, și le prefer pe cele față în față și
neînregistrate în nici un fel, deci nici filmate și puse pe
internet. Pentru că sunt evenimente unice, și eu le-aș da
statutul de efemeritate vie pe care îl aveau înainte de
apariția tehnicilor extrem-contemporane, acum la
îndemână, de înregistrare și difuzare.

G.M.: În opinia dvs., târgurile de carte se pot
reinventa şi rezista economic în format online?

M.P.: Asta e o întrebare bună pentru un director de
editură, pentru mine nu se potrivește.

G.M.: Dincolo de literatură, cât de dificilă devine
viaţa unui român care este şi scriitor în vremea
pandemiei?

M.P.: Suferința generalizată la scara întregului glob
– o experiență pe care, istoric vorbind, o trăim pentru
prima oară – mă atinge și pe mine, chiar dacă sunt:
bine, mulțumesc, acasă la mine. Știam că asemenea
catastrofă istorică este posibilă, eram informată adică
avertizată, dar una e să știi că o pandemie atît de gravă
este posibilă, și alta să o trăiești. Mie mi-a fost greu și
îmi mai este în multe feluri, ca multora de altfel. Mă
impresionează cantitatea de suferință revărsată peste
lume, morțile din cauza pandemiei, acelea datorate
indirect pandemiei, pentru că sistemul medical a
devenit greu accesibil pentru bolnavii cronici ori
pentru accidente etc.. Sunt tot timpul îngrijorată pentru
ai mei, pentru prieteni, pentru și pentru și pentru...

G.M.: Dacă lăsăm la o parte dramele văzute la
televizor sau citite în presă, în ceea ce vă priveşte,
aveţi fie şi o singură amintire frumoasă din această
perioadă?

M.P.: O amintire frumoasă? Da, o zi în care am
mers la Biblioteca Centrală să caut ceva într-o revistă:
am fost controlată la intrare, pusă să mă dezinfectez,
am intrat, înăuntru era cald și luminos. Și pustiu.
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Biblioteca era o mănăstire a cărții, un uriaș fagure de
carte, în care eu eram singurul cititor extern... După ce
am căutat ce aveam de căutat, am cerut să fiu dusă în
„Bârlogul lui Faust”, mica încăpere de sub scară unde
și-a avut Blaga, în rele vremuri de socialism real
românesc, biroul. Voiam să văd un obiect donat
Bibliotecii de dna Dorli Blaga, un cufăr negru, în care
Blaga își ținea manuscrisele. Am provocat, prin cererea
mea, o anume agitație, dar până la urmă am fost
condusă acolo, mi-a fost deschisă ușa, iar eu am
coborât pe scara în spirală în „Bârlog” și am început să
examinez sistematic interiorul – până când am găsit,
sub scară, acoperit de un maldăr de teze de doctorat,
licență, reviste, cărți, cufărul cu pricina. Mi-a plăcut
experiența, mi-a rămas ca o întâmplare frumoasă, care
a rupt monotonia zilelor. Actualul director general al
Bibliotecii, dl. prof. Valentin Orga, are ca proiect să
refacă „Bârlogul” așa cum a fost pe vremea lui Blaga
și să-l deschidă publicului. Mi se pare o idee frumoasă. 

G.M.: Dar cea mai tristă sau emoţionantă? 
M.P.: Ziua cînd am aflat că unul dintre medicii

care, acum vreo cîțiva ani, m-a ajutat, a murit de pe
urma îmbolnăvirii cu Covid-19.

G.M.: Această perioadă se va regăsi într-un fel sau
altul în operele dvs. viitoare sau doriţi să uitaţi complet
tot ceea ce s-a întâmplat?

M.P.: Nu vreau să uit. Dar nici să scriu despre asta
până nu se încheie. Dacă nu se va încheia prea curând,
atunci...

G.M.: În general vorbind despre lumea literară, se
poate spune că asistăm la naşterea unei noi epoci şi
chiar la o altfel de scriitură, cea din vremea
pandemiei?

M.P.: Nu știu.

G.M.: Privind spre viitor, putem aproxima cât de
mult s-a schimbat şi se va mai schimba viaţa literară
românească în bine, dar mai ales în rău, din cauza
acestui virus cu răspândire globală? 

M.P.: Nu știu. 

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 sau din prezent, atunci vor fi şanse
la Nobel... Ar fi un optimism exagerat să extindem o
astfel de speranţă şi la perioada Covid? Sau trebuie să

ne mulţumim cu un optimism moderat şi să sperăm că,
după această perioadă de criză, scriitorul român ca
instituţie îşi poate recupera prestigiul, eventual până
la nivelul de dinainte de 89 când era văzut ca simbol al
rezistenţei prin cultură?

M.P.: Nu mai particip, de foarte mulți ani, la
obsesia națională Nobel. (Decât într-un sigur fel,
recomandând la Nobel, în fiecare an, unul sau mai
mulți scriitori plauzibili. Pentru că am, conform
regulamentului acestui premiu, calificarea pentru a
face recomandări... În urmă cu mulți ani, un intelectual
din comitetul premiului a spus, într-un interviu
publicat de revista „22”, cine poate face recomandări –
așa că mi-am dat seama că eu, de exemplu, pot face.
Același scriitor din comitetul Nobel, Kjell Epsmark, a
mai spus că în arhivele Nobel de pînă în anii 1950,
deschise, nu a fost găsită nici o recomandare din
România pentru vreun scriitor român. M-am gîndit că
peste alți 50 de ani, cînd se vor deschide arhivele care
se formează acum, să nu mai fim în situația asta
rușinoasă, de țară în care nimeni nu recomandă pe
nimeni, așa că an de an recomand... întîi cîte un autor,
apoi cîte 5... să aibă de unde alege.) Altfel, de obsesia
acestui premiu m-a dezvățat I. Negoițescu, cînd i-am
luat un interviu, chiar la începutul anilor 1990. După
părerea mea, avem scriitori mari în România, dar
răutatea și invidia național distribuite în mediul
scriitoricesc ne fac să nu-i vedem și să nu îi
recumoaștem. Și nu toți criticii literari își fac datoria,
să ne ajute să vedem marile valori din imediata noastră
vecinătate. Eu cred că văd valorile mari care există,
avem și acum mai multe mari personalități
scriitoricești, și mă bucur pentru fiecare reușită a lor ca
de un succes al culturii românești.  

G.M.: În loc de concluzie, vă rog să ne spuneţi
dacă vă păstraţi intactă doză de optimism în ceea ce
priveşte destinul Cărţii tipărite şi puterea ei de a mai
contribui decisiv la formarea altor generaţii viitoare
de cititori şi în viitor? 

M.P.: Uite ce e, eu nu am, cu privire la noi, românii
și România, nici un strop de optimism. Ce optimism să
am, când ne pleacă populația, mai ales aceea tînără?
Nici în privința culturii, cărții etc., eu nu am nici un
strop de optimism. Dar îmi fac pe mai departe datoria:
fac o revistă bună, scriu cât pot eu de bine. 

Interviu realizat de George MOTROC
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Orice religie, orice credință religioasă, fiecare
mitologie, toate acestea și cele de aceeași natură
cu ele își au temeiul în tendința spre absolut, în
strădania omului de a ocupa întreg spațiul
spiritual disponibil. Din punctul fiecăreia de
vedere, față de una, față de oricare dintre ele, toate
celelalte nu își justifică existența, ba chiar la o
adică nici nu există. Dacă, de exemplu, ești
creștin atunci celelalte credințe nu sunt decât cel
mult niște bazaconii. Însă, așa cum s-a spus, să fii
istoric al religiilor, realizarea unei sperate
obiectivități științifice presupune imediat și
obligatoriu ca tu să nu ai o religie, să nu crezi în
nimic, disponibil pentru toate, definitiv și
exclusiv obiectiv. Eram în preajma lui Dumitru
Stăniloae când cineva îi aduse vestea că a murit
Mircea Eliade, un fapt normal să li se întâmple
oamenilor de o anumită vârstă mai înaintată, și nu
știrea despre acest sfârșit îl impresionase pe
bătrânul teolog ci detaliul că acolo departe în
America cadavrul faimosului savant român fusese
incinerat. Cu lacrimi în ochii, învățatul ortodox nu
își mai revenea din stupoare exclamând: Cum au
putut face asta?! Descifram în acea indignare o
mostră a intoleranței radicale, atât de specifică
oricărei religii, îndeosebi acelora așezate sub
cupola vreunei biserici ce nu poate fi decât
absolută.

Mi-au trecut toate acestea prin minte în fața
unei cărți cu adevărat uimitoare: Heinrich
Zimmer, Regele și cadavrul, Poveste despre
biruința sufletului asupra răului, Cuvânt înainte
de Joseph Campbell, Traducere de Sorin
Mărculescu, Humanitas, 1994, 2021. În felul ei
este și aceasta o biblie, adunând la un loc legende,

cărți minime ale diferitelor credințe religioase și
cu deosebire din spațiul sanscrit în care autorul a
fost un savant de faimă maximă. Nu atât vasta
erudiție a autorului este de reținut aici cât
intelectualitatea puternică deși discretă cu care el
strecoară spre cititorul cărții sale nu doar texte ale
celor mai diverse credințe și mitologii, multe
dintre ele îngropate în uitare, ci și întotdeauna un
înțeles, o filozofie a acelora. Spun o altă biblie
referindu-mă la luxurianța metafizică a acestei
cărți, și mai ales la sensul ei polemic, dacă nu
anticreștin atunci cu siguranță implicit sarcastic la
adresa mozaismului, a Vechiului Testament. 

Așadar, Heinrich Zimmer scoate la lumină
vechi texte, nu neapărat necunoscute în civilizația
europeană, dar multe uitate de o bună bucată de
timp. În primul rând se vădește aspectul
superficial, de erudiție incomensurabilă a
autorului, iar dincolo de aceasta, în profunzimea
textului el își pune la lucru capacitatea sa de
abordare filozofică. Iată cum procedează încă de
la început, din primul text antologat: Papucii lui
Abu-Cassem (p. 15-30). Se dau desigur indicații
bibliografice, sunt notate sursele eventuale, ba
chiar, într-o notă de subsol, și indicația despre o
transpunere a poveștii în românește în cuprinsul
unei O mie și una de nopți. Însă toate acestea spun
prea puțin când, de fapt, autorul ne sugerează că
sub aparențele de povestire arabă avem de a face
aici cu o expunere metafizică, ba chiar cu una de
abstractă logică a destinului. Despre aceasta este
vorba în acest caz, despre cum un om greșește,
poate din zgârcenie dar în mod fatal. Ca oricare
dintre noi, oamenii, în faptele vieții noastre, și
negustorul a comis o eroare în legătură cu papucii
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săi pe care nu i-a înlocuit la timp deși erau extrem
de uzați iar el acumulase o mare bogăție și și-ar fi
putut permite. Pentru a-i fi sancționată atitudinea,
în mod cu totul imprevizibil viața lui se frânge și
el alunecă în degradare și moarte. E tocmai
punctul de inflexiune al destinului.

Marele erudit uneori este destul de discret și
mai degrabă resemnat doar la a oferi vreo
sugestie, lăsând epica minimă să-și urmeze
cursul, dar alte dăți intervine ferm și alege să
expliciteze amplu și savant înțelesul povestirilor
antologate. Există în această scriere un sens
ascuns sau doar transferat spre cititor, cu gingășie
chiar, în măsura în care autorul dă dovadă
întotdeauna de rafinament intelectual în modul în
care manevrează ideile. Pentru că fiind vorba de
credințe, acestea poartă întotdeauna o
semnificație foarte importantă iar demersul lui
Zimmer ține mereu de o arheologie
compensatoare, reparatorie prin raport cu
creștinismul. Mai acum câțiva ani ziarele dădeau
exemplul găsirii unui pergament antic despre care
se presupunea că ar fi conținut inițial un tratat de
matematicii aparținându-i lui Arhimede și al cărui
text fusese răzuit de călugări habotnici iar ulterior,
în vederea unei exorcizări creștine, a unei
imperios necesare purificări de o presupusă
păgânătate, pe toată suprafața fusese scris repetat
textul unei cunoscute rugăciuni. Legenda această
exprimă alegoric ravagiile primitive, sălbatice de-
a dreptul, prin care creștinismul a distrus o bună
parte din moștenirea spirituală a antichității
politeiste. Însă în cartea la care mă refer vine
adesea vorba nu de invocatele distrugeri ci despre
pagubele nu mai puțin enorme provocate de
creștinism mitologiilor de o uimitoare
originalitate pe care omenirea le-ar fi putut
moșteni de la popoarele nord europene, de la celți
îndeosebi. „Dezvoltarea religiilor păgâne din
Europa nordică a fost înăbușită în germene atunci
când popoarele care le practicaseră au intrat în
sfera influenței creștine. Biserica a făcut mai mult
(se subînțelege: mai mult rău, n.m.) decât cultura
romană pentru a priva mitologia celților, a
teutonilor și a populației primitive pre-celtice din
Insulele Britanice de vechiul crez în care trăise, se

mișcase și își aflase ființa. Și totuși ea a
supraviețuit, fără temei sau punct de sprijin,
nemaifiind un cult și lipsită de ritualul ei
străvechi” (p. 179). Pe de o parte, la nivelul
istoriei acelor popoare prin creștinismul cuceritor
le-a fost amputat elanul dezvoltării, iar pe de altă
parte lor le-a fost castrată forța coezivă, lipsindu-
le de o individualitate la care erau îndreptățite.

Față de aceste pierderi fundamentale, se poate
spune și chiar s-a spus că impunându-se
creștinismul biruitor, adesea prin forță brutală,
omenirea a realizat un progres, presupusul
monoteism creștin oferind accederea într-o
bănuită superioritate. Cartea atât de subtil
revendicativă, la care mă refer, strecoară abia într-
o notă de la subsolul unei pagini o cu totul altă
opinie nu doar nefavorabilă creștinismului ci
chiar sarcastică cu acesta, în viziunea autorului
degradat prin raport cu credințele hinduse, fiind
astfel redus schematic Vechiul Testament la
dimensiunile unei parodii grotești. Iată textul lui
Heinrich Zimmer: „În aparență, Brahmā
Creatorul nu-și cunoaște profunzimile propriei
sale ființe. El nu manifestă nici naiva siguranță de
sine a Creatorului lumii din Vechiul Testament,
care desparte, în cea mai netulburată ordine,
lumina de întuneric, uscatul de ape, iar apoi
produce într-o cuvenită progresie vegetația și
animalele întâi, peștii și păsările, apoi
hipopotamii, girafele și alte patrupede, iar la
urmă, ca o slavă apoteotică, pe om în grădina sa.
În cea de a șaptea zi, Iehova declară: Plaudite
amici, comoefia finita, și se relaxează foarte
mulțumit de lucrarea sa, ca să descopere însă,
destul de curând, că incipit tragoedia, că totul
merge rău. Adam se plictisește de unul singur în
Paradis, iar Eva se plictisește cu Adam în Grădina
Raiului; doar Șarpele mai dezmorțește nițel
atmosfera. Câte însă din toate acestea fuseseră
intenționate? Doi pomi și, firește, cuplul tocmai
fructul celui rău îl culege. Lucrurile merg din rău
în mai rău; Dumnezeu Însuși își distruge Raiul, și
supărarea Lui e nețărmurită, temperată doar de o
îndepărtată făgăduință eshatologică – partea
argintie a unui nor cumplit. Apoi, El se retrage
înciudat, reapărând însă brusc în creația Sa, cu
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alte izbucniri de furie, ori de câte ori ea își mai
dezvăluie câte o greșeală a imperfecțiunii ei
inerente. Ce mit grotesc, într-adevăr! Plin de
interes omenesc, dar lipsit de orice concordanță
sau legătură cu orice altceva. Asemenea
discrepanțe îl costă până la urmă respectul unui
cerc extrabisericesc considerabil și în rapidă
expansiune. Dar în mitul hindus lucrurile stau cu
totul altfel – mult mai consecvent“ (p. 251).

Cu toată aparența de răutate la adresa Bibliei
evreo-creștine, bineînțeles că nu poate fi vorba de
o ierarhizare a credințelor, a bisericilor, a
miturilor, pentru că toate sunt realități absolute,
toate egal de importante, cuibărită fiecare în
absolutul propriu. În materie de credință oricare
dintre noi are deplină dreptate. Noi, cu eventualul
nostru creștinism, iar Heinrich Zimmer cu
presupusa lui opțiune pentru religiile indiene
cărora le străbate întinderile lipsite de orice
margini, prin relatările sale erudite conferindu-le
o inegalabilă prospețime aurorală. Așa se
întâmplă atunci când venind vorba despre unul
din treimea sacră: Brahmā, Vishnu și Shiva,
acesta din urmă nu este invitat la un ospăț al
zeilor: «În toate ținuturile vaste, întinse, zenitale
și abisale, ale lumii, era o singură ființă pe care
Daksha nu o invitase, și anume pe Shiva, ginerele
său, împreună cu Satī, fiica lui iubită. Ei nu
fuseseră invitați deoarece erau socotiți a fi impuri
din punct de vedere ceremonial. „El e un ascet
cerșetor și nu e vrednic să asiste la sacrificiu“,
spuse Daksha; „meditează în mijlocul leșurilor și
duce cu el un craniu drept vas de cerșit. Nici Satī
nu e îndreptățită, e soția lui și s-a impurificat prin
alăturare“» (p. 280-281). Norma comună a zeilor
este excelența maximă, întotdeauna întâiul dintre
ei este Atotputernicul, Pantocrator, și toți ceilalți
situați cât mai aproape de el prin virtuțile
specifice. Însă cu detalii derizorii ca acestea, la
care se face referire în citatul dat, se comite o
ieșire din clișeu, se realizează o complexitate și o
mai adecvată ridicare în realism, fie el și
metafizic. Zeul indian descris astfel, într-un
context degradat își are o posibilă echivalență în
ființa walkiriilor nordice, eventual wagneriene,
care și acelea se îndeletnicesc cu lumea morților,

falnic feminine semi-zeițele culeg de pe câmpul
de luptă cadavrele eroilor pentru a-i furniza lui
Wotan/ Odin companioni în războaiele din
veșnicie, de dincolo de vieți, în Ragnarök.

Cartea atât de ciudată se încheie cu un capitol
de mai mici dimensiuni și al cărui titlul, Pe malul
lacului Siprā, se justifică propriu zis doar prin
aproximativ ultima lui pagină de text. După
aventurile vieții, doi dintre cei trei mari zei se
îndreaptă spre înzăpezitele piscuri himālayene
unde ajung la un mic lac singuratic, limpede și
desfătător pentru spirit. Așezați din loc în loc în
jurul malurilor liniștite, se aflau sfinți și înțelepți
în meditație absolută, doi, trei se scăldau în apele
reci și cristaline. Las deoparte cele câteva
minime, chiar sărăcăcioase detalii despre păsări
sau despre lotuși și alte vegetații și rețin nu doar
faptul că lacul acesta nu seacă niciodată în arșița
verii, dar cu adevărat importantă este informația
că „Cei care s-au scăldat în el și au băut din apele
lui dobândesc, potrivit rânduielii zeilor, darul
nemuririi și, rămânând veșnic tineri, străbat prin
ani cu facultățile neslăbite” (p. 305). Prin analogie
putem afirma că toți cei care credem suntem la
fel, scăldați în apele aceluiași lac al dumnezeirii
pe care o numim, după limba strămoșilor noștri,
zeu sau Dumnezeu, nu numele est important ci
energiile increate din spatele lui. Iar cartea
savantului sanscritolog este un atare lac pe care
frecventându-l te contaminezi cu nemurire.
Aceasta nefiind compatibilă cu temporalitatea,
dar pe durata cât te scufunzi în textul unei astfel
de scrieri ai parte de contactul cu veșnicia. Pentru
că, fie și oricât de puțin, citind-o ești și tu
nemuritor, văzută dinspre noi, strălucit
oximoron!, nemurirea poate fi și chiar este și
instantanee sau de scurtă durată, adică o ieșire din
temporalitate, ieșire de care pot avea parte toți cei
care cred. Tocmai pentru că lumea este una
singură, unitară în mod absolut, oricât de mult ar
încerca instituțiile, create de oameni nu de zei, să
o mențină în diviziune.      
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Un adevăr constă nu doar în formularea sa
apodictică, ci și în aceeași măsură în aventurile de care
poate avea parte în conștiință. 

* 
Starea de spirit a unui creator original, aidoma unei

boli rare.
*

Plictisul ca un bandaj decent peste rănile hidoase. 
* 

„Armătura poiesis-ului a fost, într-un sens mai larg,
teologică; și ea se află la capătul extrem al fizicii
(meta-fizică). Există un angajament explicit cu
transcendența la Eschil, Dante, Bach sau Dostoievski.
Acesta acționează cu o forță nespecificată într-un
portret al lui Rembrandt sau în noaptea morții Begottei
din În căutarea timpului pierdut a lui Proust. Bătaia din
aripi a necunoscutului s-a aflat în centrul poiesis-ului.
Pot să existe (vor exista?) opere majore de filosofie,
literatură, muzică și artă, de proveniență atee? Pînă
acum ateismul autentic a fost rar. Și nici nu a luat în
derîdere ipoteza-Dumnezeu” (George Steiner). 

* 
Scrisul aspiră a eterniza nu clipa în sens tematic, ci

propria sa clipă expresivă. Idealul său suprem conținut
în sine. 

* 
Nevoia de intimitate a suferinței. Intimitatea însăși

devenind o suferință. 
* 

Senectute. A te dezobișnui să mai iei la rost
întîmplarea, spre a-ți da seama că ea vine de
nenumărate ori din rostul ascuns al ființei pentru a se
putea recunoaște fără încetare pe sine.

* 
Calendarul e deferent față de datele memoriei, în

schimb e dispus a amalgama imaginile amintirii.
* 

„Buddha, ieșind din palat, a văzut moartea, boala,
foamea, sărăcia. Acestea toate țin, într-o oarecare
măsură, de fire. Ura dezlănțuită și predicată, nebunia,

tortura nu le-a întîlnit. Secolul al XX-lea a văzut, în
afară de calamități, toate fumurile iadului și demenței,
a văzut că iadul poate fi, că e în orice clipă gata să
treacă de la virtualitate la închegare. Abisul, situațiile
limită și angoasa ieșită-n stradă și postată pe la colțuri
au arătat omului de rînd al secolului al XX-lea că
diavolul există și că e aproape de el. Prin urmare,
secolul al XX-lea e cel mai pregătit să devină creștin”
(N. Steinhardt).

*
N-avem încotro. Operăm cu întrebări care n-au

răspuns și deopotrivă cu răspunsuri care n-au întrebări.
* 

În penurie de inspirație, X a ajuns a-l imita pe un
imitator al său. 

* 
Se concentrează pe un punct în speranța că acesta

va deveni o linie și apoi o suprafață. 
* 

Tentat mai mult de o anxietate molcomă, de o
depresie acceptabilă decît de o „plăcere” nescutită de
riscuri, care l-ar putea disloca din ritmul habitual.
Adaptarea oportună a negativului la ființă. 

* 
„Rugăciunea este gîndul la sensul vieții”

(Wittgenstein). 
* 

Ticsit de innumerabile lucruri pe care le-ai uitat,
aidoma unei cămări în care nu mai încape nimic. 

* 
„Există oameni condamnați să aibă spirit; oricît s-

ar suci și s-ar învîrti ei sau oricît și-ar pune mîinile la
ochi, ca aceștia să nu-i dea de gol (de parcă mîinile nu
i-ar trăda și ele!), pînă la urmă rezultatul este același: ei
au ceva de ascuns, și anume spiritul. Unul dintre cele
mai subtile mijloace prin care cineva induce în eroare,
măcar atît cît se poate, reușind să pară că este mai prost
decît în realitate – lucru care în viața de zi cu zi este
adesea la fel de dorit ca o umbrelă – se cheamă
entuziasm; incluzînd și ceea ce îi aparține acestuia: de
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pildă, virtutea. Căci, după cum spune Galiani, care va
fi știut ce zice: vertu est enthousiasme (virtutea este
entuziasm) (Nietzsche).

*
Lunecă pe deasupra lucrurilor nu pentru a ne oferi

un spectacol al grației sale, ci pentru că e incapabil de-
a se fixa într-o poziție. 

*
Ingeniozitatea banalizată: comerajul. Ingeniozi-

tatea perversă: lingușirea.
* 

„Între toate bolile minții, nu este vreuna mai
molipsitoare sau mai dăunătoare ca plăcerea de a
linguși” (Richard Steele). 

* 
Scriptor. Stă pe buza prăpastiei și n-are habar. Un

dar al mediocrității. 
*

Repet. Amintirea are un caracter similar cu cel al
unei creații, indiferent de obiectul său. Amintirea, un
pandant natural al esteticului.

* 
„Conducerea postului Disney a decis să nu permită

copiilor sub vîrsta de șapte ani să urmărească clasicul
desen animat Peter Pan, pe serviciul său de streaning,
din cauza faptului că filmul ar putea conține
stereotipuri rasiale. Principalul motiv pentru care Peter
Pan a fost blocat este acela că prezintă un trib al
nativilor americani ai cărui membri sunt denumiți
«roșii». De asemenea, vor fi interzise și Pisicile
aristocrate pentru că acolo apare o pisică siameză,
Shun Gon, ai cărei ochi oblici și dinți proeminenți au
fost interpretați ca o caricatură a oamenilor din Asia de
Est. Eu aș zice ca Disney să facă o treabă ca lumea și
să-și interzică din start toate producțiile clasice,
începînd cu Albă-ca-Zăpada, unde protagonista, din
păcate, nu e negresă și apare clar o discriminare față de
persoanele cu handicap, adică față de pitici” (Dilema
veche, 2021). 

*
Tăcerea poate fi intimă și totodată străină în raport

cu ființa, în funcție de circumstanțele în care se
manifestă. 

* 
Loialitatea față de tine însuți nu e ultimul dintre

principiile de care ar trebui să ții seama. A.E.: „Nici
măcar penultimul!”. 

* 
Prieten și amic. Prin mijlocirea unui prieten te

verifici discret pe tine însuți, pe un amic simți nevoia
de a-l verifica discret tu. 

* 
„Nu-mi displac gafele. Ele dovedesc sinceritatea

sufletească. Ele sunt garanția comică a bunei noastre
credințe.” (Jules Renard).

*
Vanitatea scriptorului, aidoma unei pete de cerneală

pe mîna sa din pricina unui condei defect. 
*

„Să lauzi pe cineva în scris e o imprudență… Îți
faci dușmani pe toți dușmanii lui… Pe cînd dacă îl
lauzi oral, între patru ochi, naivul are impresia că e tot
ca și cînd l-ai lăudat în scris. Așa am izbutit eu să am
uneori dușmani în 15 ani și cei doi numai admiratori.
Laude oricît de mari, verbal, nu angajează. Nimic în
scris (subt diferite pretexte). Cînd am lăudat un scriitor
tînăr, totdeauna adversarii mei și l-au făcut obiect al
admirației lor, dar împotriva mea (cazul Sebastian,
Gulian etc.)” (Camil Petrescu).  

*  
X dorește a-și depăși condiția spre a fi mai el

însuși, Y dorește a-și depăși condiția spre a fi un
Celălalt. 

*
Scriptor. Uneori tu alegi un model, alteori modelul

te alege pe tine. 
* 

Condiția economică a ironiei. „Trebuie să stîrnești
rîsul cu cît mai puțin spirit” (Stendhal).

*
„Incredibil dar adevărat! Un institut de cercetare

din Canada a reușit imposibilul, învățînd patru porci de
talie mică din rasa Yorkshire și Panepinto să se joace pe
calculator. Porcii au reușit să folosească un cursor
montat într-un bol cu mîncare pentru a controla o
bulină care se mișcă pe ecranul aflat în fața lor.
Rezultatele confirmă nivelul de inteligență
comportamentală și flexibilitate mentală în rîndul
grohăitorilor” (Click, 2021). 

*
Senectute. Toropite, roase de monotonie, ori,

dimpotrivă, exasperate, năvalnice, atîtea lucruri care
nu mai au răbdare. Încearcă s-o ia din nou de la capăt,
cu inevitabilele riscuri. Mai peste tot vegetația unor noi
începuturi trist cutezătoare, aproape neverosimile. 

*
Tristețea demnă a unui adevăr anturat de adevăruri

contrare. 
* 

A.E.: „Totul are o limită cînd se sfîrșește bine.
Totul n-are nici o limită cînd se sfîrșește rău”. 
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* 
„Cînd vorbești despre tine, orice ai face, nu spui

niciodată întregul adevăr” (Roger Martin du Gard).
* 

Visul își are țelul în sine, aidoma unui fruct copt
care își realizează condiția indiferent de faptul că
sîmburele dinlăuntrul său va rodi sau nu.

*
Stelaru, pacificat către sfîrșitul vieții. Făcîndu-i o

aluzie la momentele intrate în anecdotă ale vieții sale,
m-a îndemnat: „Uită-le și d-ta, după cum le-am uitat și
eu”…

* 
„A fi pătimaș, a fi poet în fața ei… Dacă Argentina

mă împăcase cu ea în asemenea măsură încît (acum nu
mă mai îndoiam) eram adînc și pentru întotdeauna
îndrăgostit de ea (iar la vîrsta mea nu se aruncă
asemenea vorbe în vîntul oceanului), se cuvenea să
adaug că, de m-ar fi omorît cineva, nu știam a spune ce
m-a sedus pe această pampa plicticoasă sau în orașele
nimic alta decît burgheze. Tinerețea ei?
«Inferioritatea» ei? (De cîte ori nu m-a încolțit în
Argentina gîndul incitant, unul din principalele mele
gînduri, că «frumusețea este inferioritate»?)” (Witold
Gombrowicz). 

* 
Senectute. Tot mai numeroase clipe de impaciență.

Exasperat, ești dispus a ceda dintr-odată, pentru a nu fi
nevoit a ceda în rate. 

* 
Visul: o revelație a latențelor realului. 

*
Nucile de cocos care cad pe oameni îi accidentează

de cincisprezece ori mai des decît rechinii.
* 

Senectute. Nu atît ființa se schimbă cît lumea ce
reverberează în ființă, o lume astenică, jinduind la un
nou început de care nu mai e în stare. Marea problemă
nu e atît sfîrșitul apropiat, ci începutul care e un organ
bolnav al ființei lăuntrice concrescute cu lumea,
împărtășindu-i starea critică.

* 
„Lumea e un text cu mai multe semnificații;

trecerea de la o semnificație la alta cere o muncă. O
muncă în care corpul își are întotdeauna partea sa, ca
atunci cînd înveți alfabetul unei limbi străine: el trebuie
să intre în obișnuința mîinii prin trasarea repetată a
literelor lui. Fără acest tip de exercițiu, orice schimbare
a modului de gîndire e iluzorie” (Simone Weil). 

* 
Toamna: un anotimp stagnant fiind penultimul,

similar cu starea de spirit a unei persoane „între două
vîrste”. Viață care nu se îndură a se despărți de sine și
tocmai din acest motiv se desparte totuși, ca o înaltă
punițiune ce și-o aplică. O metanoia. 

* 
Figura austeră a unui con de brad, surîsul sfielnic al

unei flori de cîmp, rîsul funambulesc al unui pepene
roșu, despicat.

* 
Mă încredințează, pe un ton confidențial, confratele

X: „Prin tot ce scriu am în vedere doar doi cititori, pe
dumneavoastră și pe Y”. Am înțeles: contează exclusiv
Y.

* 
„Mă plimb în grădină (nu pot spune: grădina mea,

acest posesiv are ceva care-mi displace), ca un om din
Evul mediu care tocmai a aflat nu știu ce: descoperirea
unui nou continent, invenția tiparului sau altceva. Într-
adevăr, chiar adineauri, am auzit declarațiile lui Louis
Armand despre calculator și informație. «Unde este
înțelepciunea pe care am pierdut-o din cauza științei?
Unde este știința pe care am pierdut-o din cauza
informației?» Niciodată ca astăzi n-au fost mai pline de
înțeles aceste întrebări puse de T.S. Eliot” (Julien
Green). 

* 
Un bard vociferant, un bard taciturn, un bard lipsit

de darul vorbirii, delegîndu-se total condeiului său.
*

Pînă și satisfacțiile pot fi avide. Dacă se întîmplă să
ai una, aceasta le dorește imperativ și pe celelalte.

* 
A.E.: „Nu crezi că nu te poți apropia suficient de

Dumnezeu fără puțin animism?”.
* 

„În nopțile Algeriei, urletele cîinilor se răsfrîng pe
spații de zece ori mai întinse decît cele din Europa. Ele
se împodobesc astfel cu o nostalgie neștiută în aceste
țări înghețate. Sunt un limbaj pe care doar eu îl mai aud
astăzi în amintirea mea” (Camus). 

* 
Scriptor. Te afli în fața unei obligații prea puțin

atractive. Îți spui: ce bine ar fi fost să nu fi existat! Ce
bine mă voi simți după ce scap de ea! O duci la capăt,
dar surpriză!  Apare o stare depresivă cu atît mai
presantă, cu cît pare acum fără obiect. Precum o
pedeapsă a compromisului pe care l-ai acceptat.

*
Oglinda vede fără să vadă. Fidelitatea privirii

oarbe. 
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Nu mai ştiu câte dintre cărţile esenţiale pentru
înţelesul culturii române de azi le-a publicat, în
ultimii ani, Ion Pop. Multe, definitorii pentru un
timp al culturii române de azi. Ultima, Ore, zile, ani
de prietenie. Corespondenţă Ion Pop – Mircea
Zaciu (1954-2000), însoţeşte atât jurnalele
profesorului Mircea Zaciu (şase volume – cca 3000
de pagini) cât şi alte volume despre Profesor. Da, au
fost prieteni şi prietenia lor a ilustrat viaţa
universitară din Cluj. De ce oraşul s-a definit, mai
întâi, prin felul de a fi al Universităţii. Absolventul
Ion Pop îi scrie profesorului în 30 august 1964 de la
Arad, unde îşi completează serviciul militar.
Profesorul îi răspunde cu atenţie, cu dragoste, cu
grijă. Îşi scriu mereu, devin prieteni. Pe urmă Ion
Pop e la Paris de unde îi scrie mereu – cu cine se
mai întâlneşte, cu ce vedete stă de vorbă. Ce citeşte,
ce cursuri ale mai-marilor urmăreşte. Pe urmă
Profesorul e la Bonn şi Ion Pop îi scrie din Cluj
despre viaţa literară din România. Cum se trăieşte
în viaţa literară din Cluj? Din România? Din
Europa? La Cluj e în provincie? Cum glăsuieşte
Provincia? Întrebările şi răspunsurile celor doi
numesc o epocă a literaturii. A opţiunilor culturale.
Înaintea operelor sale monumentale, a Poeziei
neomoderniste româneşti, a Corespondenţei cu
Mircea Zaciu Ion Pop a publicat numeroase
antologii, dar şi cărţi importante pentru buna
înţelegere a culturii române precum Avangardismul
poetic românesc, Poezia unei generații, Nichita
Stănescu. Spațiul și măștile poeziei), Lucian Blaga,
universul liric. Ilarie Voronca și metamorfozele
poeziei, Ore franceze, Ajournement general.
Vocaţia de lider şi-o afirmă alături de tinerii de la
revista „Echinox”. Nu şi-a arogat niciodată titlul de
„întemeietor” al grupării. Întemeietori (va spune/
scrie de câte ori are ocazia) au fost alţii: el a fost
ales ca să garanteze seriozitatea revistei şi a

grupării. Debutase cu Propuneri pentru o fântână în
1966, era un tânăr de succes – făcea parte din
desantul clujean al lui Ion Alexandru, Augustin
Buzura, Ana Blandiana, tineri scriitori care puteau
schimba faţa literaturii române. Şi, fără îndoială, au
schimbat-o. Se număra şi între tinerele speranţe ale
istoriei/ criticii literare, era universitar de
performanţă. În această epocă a destinerii, era una
dintre speranţele ale Clujului universitar dar şi al
oraşului în curs de întinerire. Poeţii revistei
Echinox. Antologie (1968-2003), Vol. I, fac parte
dintr-un epos echinoxist. Proiectul, ne lămureşte în
prefaţă autorul, e mai vechi şi se baza pe acelaşi
demers solidar… şi eroic. Între precizările
preliminare aflăm că „… o primă versiune a acestei
culegeri fusese pregătită încă în urmă cu două
decenii, adică imediat după ce, în vara anului 1983,
tripleta aflată atunci în fruntea revistei, adică
Marian Papahagi, Ion Vartic şi subsemnatul, fusese
destituită din înalte ordine de partid. Voisem atunci,
să facem un bilanţ, înainte de predarea ştafetei…
Dactilogramele acelui proiect au rămas să
îngălbenească, însă, în sertarele Daciei şi ale mele,
amânate de la an la an… Cele două-trei vârste
literare pe care le ilustrează, în solidaritate cu
mişcarea naţională şi scrisul echinoxist pot fi, iată,
mai bine marcate…”.

Ion Pop aminteşte de fericitele vremi, dar şi de
şansa de de adăuga, celor aproape 80 de poeţi
prezenţi în antologie, mulţi alţii: revista a
supravieţuit cutremurelor, trăieşte, e vie. Iar prefaţa
vastului dicţionar coordonat de Horia Poenar
(„Nebunia de a ridica monument Echinoxului.
Locul îngust dintre limba istoriei şi limba
memoriei”), dicţionar care a stimulat şi alte
războaie, arată că epopeea echinoxistă se scrie în
continuare, şi nu previzibil. Dar „urmaşii”? Ca să
înţelegem mai bine pe Ion Pop – forţa
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constructorului – să-l citim pe Petru Poantă.
Iată imaginea lui Mircea Zaciu: „Cred că

profesorul visa la formarea unei comunităţi elitiste,
incoruptibilă intelectual, un fel de Păltiniş citadin al
literaţilor. Numai că el nu se putea elibera integral
de contigent şi de context. Trăia aproape visceral
viaţa literară, atât în emergenţa ei diurnă, cât şi în
penumbra culiselor sale. Nimic nu-i rămânea străin
din ce se întâmpla în turbulenta lume a scriitorilor.
Descoperi cu uimire, în Jurnal, cu ce energie
debordantă şi risipitoare se consacră fie diverselor
reuniuni publice ale tagmei, fie unor întâlniri
secrete cu iz de complotist”.

Şi iată-i pe câţiva dintre cei mai apropiaţi ca
vârstă, posibili colegi/ aliaţi în războaiele literaturii.
Aci sunt de luat în seamă şi portretele fizice.
Aceasta este Ioana Em. Petrescu: „Brunetă, cu tenul
măsliniu şi ochii de o luminozitate cladă, avea fru-
museţea densă, de sugestii orientale, încă de atunci
spiritualizată. Senzualitatea tinereţii se concentrase
în voluptatea cu care producea discursul său de o
formidabilă concreteţe conceptuală”. 

Simetriile sunt şocante în imaginea lui Liviu
Petrescu „De o eleganţă rece şi precisă, îl simţeai că
joacă un rol şi că exerseză un stil. Ochelarii, pe care
din când în când şi-i fixa cu arătătorul, dădeau
figurii sale adolescentine aerul unei intelectualităţi
severe şi definitive”.

Paginile despre Marian Papahagi evocă şi
(fireşte) proiecte comune. Iată-i pe cei doi la Izvorul
Mureşului, într-o fericită vacanţă: 

„Studenţia din Italia o vedea (viitorul bursier
Marian Papahagi, n.n.) integrată unui vast program
cultural românesc, al cărui început trebuia să fie
tocmai această revistă. Spiritul său utopic, cu
ascendenţă în utopismul regenerator al
paşoptiştilor, avea deja extraordinara capacitate de a
crea o ambianţă fermentativă. Sensibilitatea utopică
e prospectivă şi fondatoare, ne spun cele mai noi
teorii ale imaginarului, spre deosebire de cea mitică,
nostalgică şi ritualizată. Sensibilităţii utopice i se
asociază gândirea liberă, încrederea în progres şi
inteligibilitatea lumii”. 

De reţinut este şi portretul lui Ion Vartic:
„M-am apropiat de el dinspre operă, tentat să-l

interpretez prin intermediul câtorva dintre «obsesii-
le revelatoare» ale acesteia: dandy-smul, manieris-
mul (ca paradigmă existenţială) histrionismul,

proiectivismul etc. Vartic nu scrie aproape nimic
întâmplător şi la comandă. Îşi alege autorii şi teme-
le sub presiunea unor impulsurilor confesive, astfel
că, într-un mod cu totul special, eseurile sale au o
consistenţă şi o vibraţie poetică; şi asta în ciuda fap-
tului că limbajul e sever conceptualizat”.

Mai amplu este portretul lui Eugen Uricaru:
„Prezenţă ubicuă, Eugen se remarca în orice

împrejurare, îndeosebi prin memoria foarte activă şi
promptă. Inteligenţă speculativă, ştia să dea
strălucire aparenţelor şi principialitate
conformismului. Era, mai mult decât oricare dintre
noi, un om al momentului. Avea intuiţia relaţiilor cu
consecinţe immediate şi a înţeles că relaxarea
ideologică e favorabilă meritocraţiei. A reuşit să
devină simpatic printre cei care luau deciziile şi
care, la rândul lor, trebuiau să-şi promoveze o
imagine liberală… Firesc, a luat oarecum pe cont
propriu teribila aventură birocratică pe care o
pretindea aprobarea revistei!”. 

Este subliniat şi faptul, de reţinut pentru
istoricul literar, că „Fără energia exorbitantă şi
insistenţele obsesive ale lui Eugen Uricaru, revista
Echinox n-ar fi apărut”.

E important să observăm că Petre Poantă este
singurul care conservă, în analizele sale, ideea de
grup. Excelentele analize ale scrisului echinoxist
(de primă generaţie: Adrian Popescu, Dinu
Flămând, Ion Mircea, Horia Bădescu) implică veci-
nătăţile criticilor. Poezia lui Dinu Flămând ar fi
marcată de „Complexul lui Fiesco”. Teoretizat de
Ion Vartic şi descoperit de acesta la Caragiale,
Cioran şi Lovinescu, complexul cu pricina ar fun-
cţiona şi în cazul lui Dinu Flămând:

„Complexul de vinovăţie, confuz şi mai degrabă
iraţional, era dublat de o nostalgie după tinereţea
echinoxistă. Se gândise şi el să scrie o carte despre
Echinox, o dovadă că echinoxismul constituie într-
adevăr o experienţă opriginară, existenţială şi
intelectuială.Aventura pariziană nu a putut suprima
cele două arhetipuri: Tatăl şi Echinoxul, respectiv
Casa onirică şi spaţiul iluziilor fondatoare”.

În preajma unui moment aniversar, Acad. Ion
Pop poate fi mândru de altitudinea pe care, şi el, a
dat-o vieţii universitare...
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În concepția generală xenopoliană, redată,
inevitabil concis, aici, istoria cu caracter științific
evidențiat de „serialitatea” ei presupune o finalitate
degajată de ispite patriotarde ori excesiv-
moralizatoare, ea sustrăgându-se oricărei cenzuri
substituibile respectului față de adevărul despre
trecutul omenesc1. Ea nu etalează neapărat valențele
artei, pliabile, e drept, ținutei discursului istoricului,
prin note de acuratețe și de farmec servind forței de
convingere, profesională, chiar publică2. Și tot ea nu
suportă asimilarea „legilor ei de succesiune” celor
sociologice, sub niciun chip celor „pretinzându-se a
fi” ca ale statisticii3. În „legi de succesiune” se
înscrie evoluția societății, marcată de spiritul uman
și prin „dezvoltare de sus”, cu nuanțe și ale
„inconștientului datorat hazardului”, dar și
suportant de „reacția conștiinței” ipostaziată mai
ales de „rolul oamenilor mari”, al personalităților
„făcătoare de istorie”, fiecare de pe câte un piedestal
al individualității de spectaculoasă inițiativă și de
tranșantă decizie de ordin fie militar, fie legislativ
ori instituțional, la care să răspundă „vălurind”
masele4. Întregul „material al istoriei” se și înscrie
în legi specifice domeniului, prin fapte a căror
„producere” survine, la evidența lor superioară, din
resorturi ale spiritului uman, cu distincție
multiformă între generalitate și contingență5. La
acea evidență operează principii fundamentale,
sintetizabile teoretic. Iar partea de reflecții asupra a
așa ceva, identificabilă și ca însăși concepția
generală despre istorie, a căpătat forma
spiritualizată, cu străluminări metafizice, și
intensitate de conținut, a Teoriei istoriei. Aceeași
parte, de necesară prevalență ideatică, se și prezintă
xenopolian și ca teorie a cunoașterii în istorie.
Printr-o atare parte a ei, Teoria istoriei, de Xenopol,
se situează filosofic pe o poziție de mijloc, vădibilă
și sub raport temporal, între idealismul abstract-

rațional, la Hegel6, și tentația cam doctrinară, la
Raymond Aron7. Recunoașterea valențelor
filosofice ale Teoriei xenopoliene a istoriei s-a și
făcut, între spirite avizate asupra „chestiunii
metafizice”, și cu rezerve ori amendamente, nu doar
prin sublinieri de merit8, incontestabil, totuși,
acesta, la rigoare, întru „luminarea ideatică” a
domeniului faptelor trecutului omenesc.

De un interes cu totul special, aici, este, se
înțelege, o fie și succintă prezentare a concepției
xenopoliene asupra studiului istoriei. Dacă miza
concepției generale a fost aceea a răspunsului la
întrebarea ce este istoria, concepția specială apare
ca menită, cum reiese și din capitolul, penultim,
rezervat ei, al Teoriei istoriei9, să elucideze modul
de a se cunoaște în istorie. Este, aceasta, concepția
cam „lipită chestiunii  de metodă” și care se arată, în
respectivul penultim capitol, ca aplicabilă mai ales
studiului istoriei moderne, însă de o manieră ce să
nu contravină deducerii ei din cea generală.
Relevarea ei este și făcută la un diapazon ideatic atât
de sus ori de sublim, încât cu greu s-au putut afla, la
momentul Teoriei xenopoliene ori după aceea,
istorici cel puțin „de la noi” care să-i consoneze
interpretativ, fie și doar asupra temelor de
predilecție pentru preocupările lor. La acel
diapazon, „istoria, care nu  este altceva decât
expunerea  evoluției spiritului, ar trebui să se
extindă asupra întregului domeniu al faptelor sale;
ea are drept scop de a ne face să înțelegem
dezvoltarea omului în întregul lui ca ființă
spirituală, și, dacă adesea istoria se specializează,
pentru a se ocupa numai de o parte din acest tot, o
face pentru că, prin cunoașterea elementelor care
compun parțial întregul, acesta poate fi mai bine
cunoscut” (subl. ns., G.C.)10. În rezonanța dării unui
atare diapazon, se cam aude, ca de fundal, „o
tulburătoare” întrebare, anume că „dacă este lăsată
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deoparte istoria diferitelor forme ale dezvoltării
umane, dacă se ia în considerare doar totalitatea,
<atunci> cum trebuie procedat pentru a-i face
expunerea?”11 Soluția la o atare întrebare ar fi aceea
„de a se da cercetărilor un punct de sprijin”, acela
„de a se grupa expunerea evoluției diferitelor forme
ale vieții în jurul unui trunchi care îi suportă
crengile”, altfel spus, de a se urma „elementul
principal al istoriei”12. Pentru înțelegerea
„elementului” se cuvine, cum apreciază Xenopol,
după repere străvezii dinspre Politica lui Aristotel și
revoluția cunoscută de teoria și practica dreptului la
cumpăna secolelor XVIII și XIX, să se ia aminte că
„evoluția umanității nu este determinată decât prin
tendința de a se realiza într-un mod tot mai complet
ridicarea omului deasupra animalității”; că, de
asemenea, „relațiile dintre clase, dintre popoare,
precum și organizarea autorității publice, sunt cele
care au determinat întotdeauna, în primul rând, nu
numai gradul de participare al oamenilor la
binefacerile oferite de ridicarea lor deasupra
animalității, dar chiar și treapta pe care oamenii au
atins-o în această ridicare”; că, prin urmare,
„dezvoltarea socială și politică – constituind viața
statului – reprezintă elementul principal al
istoriei”13.

Înțelesul xenopolian dat „punctului de sprijin” al
cercetărilor de specialitate sau „trunchiului în jurul
căruia se grupează <...> diferite forme ale vieții
umane”, ca „element principal al istoriei”, este, la
rigoare, pretabil studiului Cetății antice, fie, aceasta,
de tipul suficienței de sine ilustrat de greci, fie de
cel al universalității exponențiat imperial de
Alexandru Macedon și mai ales de Roma. Se
învederează însă același înțeles și ca pretabil, cu
spor de intensitate ideatică și de adaos de
argumente, studiului modernității centrată de ființa
statului bazat pe lege publică. Pe timpul Antichității
clasice, Aristotel vedea statul, recte viața Cetății, ca
„un fel de asociație <...> întocmită în scopul unui
bine”, comun tuturor acelora îndrituiți „a se
asocia”14; constituția o sinonimiza cu forma de
guvernământ – monarhia, republica –, iar clasele
sociale i se distingeau nu în funcție de „ocupații
categoriale”, dispuse „cvartalic, dinspre periferie
spre centru”, cum și  le închipuise Hippodamus din
Milet, „fiul lui Eurifon”15, ci prin locul avut de ele
la nivelul naturalmente central al vieții statale

constituite de oameni liberi, fără sclavii și „străinii”
neincluzabili acesteia16. Asemenea „adevăruri
aristotelice” nu aveau să fie urmate în Evul Mediu
Creștin, când autoritatea a devenit de natură
exclusiv princiară, sub egida mirificei Alianțe
dintre Tron și Altar, voința principelui, sustrasă
exercițiului public de putere, impunându-se ca
unică sursă a legii și a aplicării acesteia pentru țara
reprezentând nimic altceva decât „bun patrimonial
al casei domnitoare”. Istoria modernă a statului, cu
tot ce implică ființarea acestuia, urma să
înregistreze, înainte de orice, lămurirea legii de la
temelia lui, altfel spus, a unei „chestiuni esențiale de
drept”.

Se va fi bine lămurit Xenopol, prin lecturi,
audieri de cursuri universitare și teză de doctorat, la
Berlin, că „dreptul natural” pe care anticii situau
viața Cetății iar medievalii îl asimilau hărăzirii
divine a principelui avea să suporte în timpurile
moderne profunde mutații semantice, încât să și
capete un conținut mult schimbat. Un timp, până
spre finele secolului al XVIII-lea, ca „drept
natural”, numit și „al ginților”, cu valențe
codificabile de contractualitate relevate de Alberico
Gentili, Hugo Grotius, Samuel Puffendorf, Em.
Vattel etc.17, a motivat, pe de o parte, pentru viața
internă a statului, sporul de autoritate monarhică
asumantă absolutist de lege formal zisă și publică,
iar, pe de altă parte, la nivelul relațiilor între state,
disputa hegemonică, „firesc îndrituită” și tot mai
aprins războinică. S-a și făcut simțită, de aceea, în
acele împrejurări, încercate, nu întâmplător, și de
„idealul păcii universale”, necesitatea reconsiderării
legii de la temelia ființării individuale ori
interrelațional sistemice a statelor. John Locke, spre
exemplu, a tratat guvernământul civil, de putere
reprezentativă, determinabilă public „de jos” și
asumabilă tot public și responsabil „de sus”, iar
Montesquieu a realizat principial, în spiritul legilor,
separația „celor trei puteri ale statului”, respectiv,
legislativă, executivă și judiciară, însă de o așa
manieră încât așa ceva să nu contravină unicității de
putere suverană a statului, pentru mai ales
raporturile acestuia cu altele. Sintetizând gândirea
politico-juridică a Luminilor și făcând pasul genial
întru revoluționarea ei, Kant, încercat și el de
„nobilul ideal al păcii universale” (Die eiwige
Frieden, 1793), a relevat distincția între „dreptul
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natural” sau „înnăscut” (inné) și „dreptul pozitiv”
ori „contractual dobândit” (acquis)18. La momentul
unei atare distincții sublimate metafizic, se
înrădăcinase deja, spre a căpăta tot mai multă
amploare pe parcursul secolului al XIX-lea, disputa
„de specialitate” cu privire la primatul resortului
spiritual, suscitant de filosofia dreptului, ori al celui
rațional, presupunător de teoria și practica dreptului,
dispută ale cărei rezultate aveau să se repercuteze
asupra înțelegerii legii, fie de la temelia statului, fie
din funcționalitatea acestuia instituțională. „Școala”
franceză, de exemplu, și, cu unele nuanțe specifice
„respectului cutumei”, cea engleză considerau
legea, în general, pe cea a statului, în special, ca
fiind un construct mai ales rațional. În schimb,
„școala” germană vedea „lucrarea” primordială a
spiritului propriu național, a chiar „genialității
rasei”, întru generarea și figurarea legii de orice
nivel devenibil „de la popular, tradițional, la modern
sau public”, fără mutații de esență. Se și pot sesiza,
la Xenopol, note spiritualizante în comentariile lui
asupra așezămintelor juridice medievale „dătătoare”
de drept „tradițional”19, dar și înțelesuri raționale ale
legii, când s-a referit la structuri instituționale
ținând mai ales de timpuri moderne20. De reținut,
peste toate, ar fi, la autorul primei mari sinteze
naționale, considerarea presupunerii esențiale și
mutuale a istoriei cu dreptul, ca parcă dintr-un
îndemn venindu-i de la juristul francez Joseph
Ortolan, după care: „Tout jurisconsulte doit être
historien et tout historien doit être jurisconsulte”21.
Comentarii din sintetica și frecvent încercata de
note metafizice Teorie, învederează însușirea de un
istoric „inspirat” de Clio a instanțierii judecății lui,
ca de „tribunal universal”, cum și Hegel, rațional-
abstract, întrevăzuse ori admisese pentru istoria
însăși („Die Weltgeschichte als die Weltgericht”).

Pentru a i se releva „elementu-i principal”,
istoria nu putea fi altcumva, în Teoria xenopoliană,
decât ca prevalent politică, centrată de problema
statului. Era un adevăr frecvent admis, „în epocă”,
la nivelul dezbaterilor asupra rostului sau a sensului
istoriei, cu opinii căutat tranșante, precum de
Dietrich Schäfer („... scopul istoriei nu poate fi atins
decât atunci când viața statului devine centrul
cercetărilor și i se găsește înțelesul tot mai profund
în dezvoltarea culturală a omenirii”), de Ottokar
von Lorenz („... istoria trebuie să se ocupe de viața

statului”) sau de Karl Lamprecht („... statul are o
poziție centrală în dezvoltare”)22. S-ar putea
observa asupra unor atare „nume” că erau de
„școală germanică” din plină epocă „bismarckiană”,
etatist-imperială. Era însă și epoca în care istoria
politică, nutrită prevalent de tema statului, se vedea
deja serios provocată, până la chiar „a se sugera”
scoaterea ei din prim-planul cercetărilor de
specialitate, înclinat acesta, după aproape două
secole de la „un îndemn” al lui Bossuet, spre religie
și spiritualitate, sau, cum preconizau, la chiar
momentul comentariilor xenopoliene, sociologi
„orientați” îndeosebi de Mark, spre „fenomene
social-economice”, fie ele „de infrastructură”
(„forțe și relații de producție”), fie „de
suprastructură” (instituții, idei, cultură), ori, din
chiar resorturi ale „lucrării” modernității, spre
„cunoștințe științifice” reprezentând, conform unei
„teze” avansate de Buckle și Draper, „axul evoluției
umanității”23. Rostuirea primordială a istoriei
politice mai era totuși încă văzută de englezul E.A.
Freeman („istoria este știința omului în caracterul
său politic”), de germanicii Elimar Klebs („...
tendința de a ignora istoria politică se lovește de
dificultatea că grupul de fenomene pe care suntem
obișnuiți să-l numim istorie culturală nu este
altceva decât efectul unor raporturi politice”) și
Karl Lamprecht („... istoria politică, în calitatea ei
de istorie colectivistă a statului, și nu numai ca
istorie politică individuală, poate până la un anumit
punct să încorporeze istoria culturală”) sau de
francezii Ch. Langlois și Ch. Seinobos („... întrucât
faptele generale sunt mai ales de natură politică și
este mai dificil a le organiza într-o ramură aparte,
istoria generală s-a confundat cu istoria politică;
astfel, istoricii politici au fost determinați să devină
campioni ai istoriei generale și să-și păstreze în
demonstrațiile lor toate faptele generale –
migrațiuni ale popoarelor, reforme religioase,
invenții și descoperiri – necesare pentru a înțelege
evoluția <...> umanității”)24.

În concepția special aplicată domeniului său de
predilectă cunoaștere, Xenopol s-a văzut stringent
nevoit să nu doar prezinte „starea” problemei
statului sau, ca mai „delicată”, pe cea a istoriei
politice, ci și să releve cu nuanțare „rostuirea înaltă”
sub raport cognitiv a acesteia din urmă menționate.
Întru nuanțata relevare a așa ceva, s-a orientat după
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propria constatare că „istoricii care au contribuit în
cea mai mare măsură la a imprima istoriei caracterul
științific, ajuns <...> tendința ei supremă, au
considerat întotdeauna faptele sociale și politice –
viața statului – ca substanța istoriei, <...> iar faptele
vieții statului le-au plasat drept cadru pentru cele cu
caracter cultural”; nu înțelegea, de aceea, „discuțiile
interminabile” între „partizanii” istoriei politice –
„în sensul de istorie a vieții de stat și nu cu sensul
mai restrâns de istorie diplomatică” – și cei ai
istoriei culturale. Unor atare „discuții”, de pe
contrare „aliniamente”, le suprapune o viziune
integratoare din considerentul că dacă până și
„fenomenele naturii se lasă greu izolate, pentru a
reproduce exact mișcările ce le sunt atribuite de
legile care le guvernează”, cu atât mai mult „a izola
fenomenele spiritului <...> este imposibil”;
„fenomenele vieții și cele ale spiritului sunt prin
natura lor foarte complexe, diversele lor aspecte
lăsându-se separate de spirit, dar în realitate
rămânând strâns legate și alcătuiesc un singur tot”;
„faptele pe care le numim sociale și politice nu sunt
<la rigoare> decât produsul ideilor, al faptelor
culturale, și acestea fiind adesea condiționate de
evenimente politice”, încât ar fi „absolut imposibil
de a se separa studiul unora de al celorlalte”;
imposibilitatea separării de esență a studiului
„faptelor politice” de cel al „faptelor culturale”
decurge în mod logic, pentru „istoria vieții statului”,
din adevărul că „dacă nu pot exista fapte politice
nedeterminate sau neînsoțite de fapte culturale <...>,
pot <fie și subiacent> exista fapte culturale care nu
dau naștere unor evenimente de ordin politic”25. Așa
încât, prin „înțelegerea” de specialiști a
„binerostuirii” istoriei politice ca singură
integratoare pentru relevarea devenirii vieții
statului, ar putea fi decelată tot de ei și dispunerea
subsecvențială față de „întreg” a „istoriilor privind
diversele ramuri ale activității umane”, precum
diplomația, economia, religia ori biserica, arta și
știința. Fiecare dintre „ramuri” suscită, „pentru
cunoașterea ei sau chiar a unei părți a ei”,
specializarea istorică, „istoria politică singură
neputându-se specializa”. Oricare istorie de ramură”
se poate „restrânge în spațiul său particular de
investigare”, istoria artelor fiind „tratabilă” mai ales
după criteriul estetic, cea a religiilor „din punctul de
vedere al dogmei” și al „organizărilor ecleziastice”,

cea a științelor „doar în raport cu progresele
realizate de descoperirile legate de ele”. Numai
„istoria politică nu se poate restrânge <într-un>
spațiu particular de investigare”, încât „să se
specializeze spre  a fi axiologic reductibilă la ea
însăși; este istoria care „nici nu s-ar putea să fie
tratată numai din punctul de vedere <particular>
politic” (subl. în text – n.ns., G.C.), fiindcă „faptele
din care este alcătuită sunt rezultatul tuturor
celorlalte <ținătoare de istoriile de ramuri> și
pretind, pentru a fi înțelese, studiul de ansamblu al
dezvoltării umane”26.

Conform adevărului sus-relevat, istoriei politice
i se adecvează ori i se subsumează istoriile „de
ramuri” ca praguri spre sinteza orientată vectorial
de cea întâi menționată. În puterea unui atare adevăr
stă supercapacitarea istoriei politice de a înlesni
dacă nu chiar de a furniza dinspre ea înțelesuri ale
diverselor teme sau „chestiuni” generate de
„devenirea umanității”, fie aceasta „ca de
ansamblu”, fie „pe părți” ale ei. Iar mai toată acea
supercapacitare se verifica din plin „pe timpurile
moderne și contemporane”, care erau „văzute” de
Xenopol și de nu puțini intelectuali congeneri lui, ca
„timpuri” încărcate de teme ori de „chestiuni”
reflectând procesul complex al „intrării”,
xenopolian vorbind, „devenirii istoriei în domeniul
conștiinței”. Dintre teme, cea a națiunii se releva ca
una „de căpetenie”, la români, precum și la mai
fiecare altă entitate etno-istorică de profil european,
chiar euroatlantic. Raportându-se la așa ceva, în
Lecțiunea de deschidere a cursului de Istoria
Românilor de la Universitatea de Iași, tânărul
profesor Xenopol „puncta”, ca mai presus de orice
altceva, „scopul curat național”27 al domeniului pe
care studenții ieșeni „veneau”, la 1883, să-l
cunoască. Un atare „scop” ținea, în felul cum
„puncta” profesorul, de o mirifică „îngrijire” a
naturii „ca istoria să se lipească strâns de sufletul
omului”, încât „individualitatea omenească” să se
atașeze profund „națiunii”, cu fervoarea
„patriotismului înviat”, însușibil ca „lecție de viață”
(„Popoarele din care a dispărut patriotismul sunt
moarte pentru istorie”)28. S-ar putea deduce, la o
primă și grăbită privire asupra cuvintelor
menționate, că, de la chiar „plecarea” spre a realiza
prin etape de curs universitar și efort documentar-
interpretativ, marea sinteză de Istoria Românilor,
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autorul lor ar fi fost animat de „patriotism național”
ori de „naționalism patriotic”, expresii cam lascive,
discutabile, ambele, și anevoie de „ocazional
serviciu” celor ce, de la o recentă nouă  vreme, le tot
„circulă”, sub incidența retroactivă a
„învățămintelor sceleratelor extremisme” ale
secolului al XX-lea, întru denaturarea de declarații,
gesturi și acte ale personalităților de prim rang ale
„epocii Regenerării culturale și a emancipării
romanității orientale”.

Pe timpul  vieții sale, cum consemnează și
memorialistic, autorul Istoriei Românilor din Dacia
Traiană s-a considerat tranșant naționalist
(„Naționalist am fost de la cea dintâi îngânare a
minții mele, pe tărâmul cugetării și așa am rămas
<...> și așa nădăjduiesc să trec în pământ”)29. Și nu
era vorba doar de „un naționalism sentimental”, de
o iubire ardentă „de neam și patrie”, ci și de unul
izvorât din „cugetare”, cuvânt, acesta, de sublimă și
predilectă „întrebuințare” xenopoliană. Speciala
„cugetare” de la originea profesării de istoricul
ieșean a naționalismului s-a conectat, se înțelege, la
poate cea mai amplă și mai tensionată dezbatere de
idei de pe întinsul secolului al XIX-lea european,
dusă spre excese de miza Marelui Război, ca a
unuia „între națiuni”, și escamotată rasist-șovinistic
sau internaționalist-proletcultistic de totalitarismele
secolului XX. În „marea dezbatere de tip secolul
XIX”, naționalismului i s-a conferit, de regulă, un
sens pozitiv, cu marcă de înalt prestigiu al insuflării
de el a procesului istoric de edificare a statelor
moderne și de emancipare a individului cetățean,
ireductibil actant acesta al spațiului public. Și i s-a
tot conferit acel sens naționalismului, chiar și atunci
când definiri ale națiunii și revendicări de drepturi
mai ales istorice în numele fiecărei entități de genul
ei au presupus polemici ori, mai grav, recurs la
arme. Când Xenopol, student fiind, la Berlin, și-a
putut bine conecta „propria cugetare” la „marea
dezbatere europeană de idei”, se inflamase de-a
binelea disputa franco-germană pe tema națiunii, în
note de naționalism, fie dinspre stânga, fie dinspre
dreapta Rinului. „Teza” franceză, trecută prin marea
Revoluție de la 1789-1792, sub chip de principiu
național, era că națiunea voluntar manifestantă
autodeterminativ constituia corpul politic-
cetățenesc, peste deosebiri de rasă ori de religie, al
statului modern, pe când „teza” germană a națiunii

„se voia a fi” ilustrantă de „geniu propriu, popular”
(Volksgeist), de unde și esența spirituală a statului și
a legii germanice. Va fi avut cunoștință tânărul
Xenopol de pasajul de text al lui Fichte din al
acestuia Discurs asupra națiunii germane, de la
1808, dar cu încă special ecou în cercuri intelectuale
mai ales berlineze, la 1870-1871, pasaj conform
căruia entitatea națională germanică ar fi „un moi
métaphisique”, prin distincție netă față de cea
franceză, „un moi historique”30. După cum, îi va fi
fost de luat aminte aceluiași tânăr studios, fie și „din
jurnale”, în anul 1871, despre scrisorile deschise,
între francezul Ernest Renan și germanul Theodor
Mommsen, pe tema națiunii, epistolar ilustrant,
conform „învățăturii” trase de cel întâi menționat,
de „un malentendu fondamental”31. Era momentul
când „tezei” franceze orientate de raționalitatea
principiului național părea să „i se ia fața” de „teza”
germanică a națiunii etno-spirituale, generatoare,
această din urmă teză, de nou ideal național,
împărtășit de intelectualitatea prevalent
tradiționalistă, inclusiv de cea „de pe la noi”, spre
finele secolului al XIX-lea. Din texte xenopoliene,
precum Cultura națională, răzbate înțelesul etno-
spiritual al națiunii, pe când părțile întinse
revenibile „timpurilor moderne și contemporane”,
în cuprinsul Istoriei Românilor, învederează, asupra
mișcării naționale cu începuturi „petiționare” către
Înalta Poartă și „puteri străine”, la moldo-valahi,
sau „suplicante”, înspre Curtea de Habsburg, la
ardeleni, și „culminații” afine prin programe ale
revoluțiilor de la 1821 și 1848, acte „punctuale” ale
Adunărilor ad-hoc de la 1857 și reforme presupuse
de Unirea Principatelor și de legitimarea istorică a
domniei lui Alexandru Ioan Cuza – prevalenta
considerare a  principiului național, ca unul al
națiunii unice, rațional-voluntare întru a-și asigura
cadrul politico-instituțional, statul nou, propriu
împlinirii ei de sine.

Textele publicistice32, mai curând decât părți din
Istoria Românilor... referitoare la timpurile
moderne, i-au atras lui Xenopol „catalogări” ori de-
a dreptul acuze de xenofobism, în general, de
antisemitism, în special. Concepția asupra studiului
istoriei, precum și respectivele părți ale marii
sinteze de istorie națională permit însă înțelegerea
de fond a reacției autorului față de ceea ce i se
dovedea ca  „străin de viața poporului român”. Era,
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de altfel, o reacție frecvent întâlnită la intelectualii
români, mai ales la cei de mare anvergură
istoriografică și literară, „din epocă”, printr-o
situare a lor mereu înălțată ideatic în continuitatea
unui „militantism” inaugurat de cronicarii secolului
al XVII-lea, de iluminiștii ardeleni și de pașoptiști,
și cu bine nutrită convingere într-o „viitoare
mântuire de primejdii a Neamului și a Țării”. Se tot
invoca de respectivii intelectuali motivul că
românii, exponențiind „romanitatea orientală”, s-au
văzut „înconjurați și amenințați de-a lungul
secolelor” de popoare de care n-au prea avut cum să
se delimiteze durabil sub raport politico-statal, de
unde și „chipul de primejdii al  vecinătăților lor”.
Un atare motiv și-a aflat, e drept, la Xenopol,
expresie istoriografică pe care el a tot căutat să fie
convingătoare prin ea însăși. Concepția sa, cu note
aristoteliene și iluministe, după care „faptele
politice”, asimilabile „elementului principal al
istoriei, recte al vieții statului”, sunt determinate
sintetizant de „fapte culturale”, răzbate, înainte de a
se regăsi „în totul Teoriei”, din mai fiecare treaptă a
realizării diegezei consacrate relevării înțelesurilor
trecutului istoric românesc.

Sensului îndelung al devenirii istorice
românești, Xenopol i-a căutat determinații
geografice. A considerat asemenea determinații într-
un înțeles de geografie istorică, poate chiar de
geografie umană. Determinații geografice vădite de
„forme ale culturii românești”, apropia explicația
xenopoliană asupra a așa ceva de „curentul
științific” orientat de admiterea sau probarea
presupunerii de esență a geografiei cu istoria,
presupunere sublimată de Elisée Reclus („La
géographie n’est autre chose que l’histoire dans
l’espace, de même que l’histoire est la géographie
dans le temps”)33. Spațialitatea teritorială,
îngemănată cu mediul natural, a îndreptățit, la
Xenopol, prin asimilarea de înțelesuri de geografie
istorică sau umană unor „forme ale cugetării
românești”, toponimul de Dacia Traiană pentru
partea majoritar nord-dunăreană și carpatină a
„romanității orientale”34. Nota dominantă a
respectivelor „forme” s-a impus ca fiind cea a
românismului „trunchiar-arborescent”, cu rădăcini
dacice și coroană romanică, suportantă, doar pe ea,
și de „elemente străine”, fără a-i provoca, dincolo de
ceva nuanțe, schimbare de colorit. Cât timp atare

„elemente”, precum cel proto-slav și cel germanic,
chiar și cel turanic, au fost asimilabile
românismului, acesta ca „formă identitară a
cugetării”, nu a fost în suferință. Avea să fie în așa
ceva din cauza „încețoșantului” slavonism
ecleziastic și scriptural din secolele XIV-XVI și din
cea a „sofisticantului” grecism cultural, asortat cu
„fanariotism” subminant de „bune tradiții și
moravuri, de înseși așezăminte domnești”, prin
secolele XVII-XVIII, chiar și din cauza velico-
rosianismului, de pe la jumătatea ultimului secol
menționat. S-au adunat, prin urmare, motive
serioase de înfierbântare a reacției moldo-muntene,
exponențiată, la vârf, de boieri „de țară”, față de
„străinătate”, față, mai tranșant spus, de „forme de
dominație străină” ajunse și ca „interne”, excesiv de
apăsătoare. Același tip de înfierbântată reacție a
cuprins spiritele românilor ardeleni, ca îndreptată
„suplicant” contra sistemului politic al
Principatului, dat de „națiunile privilegiate”,
maghiarii, sașii și secuii, și de „religiile recepte”, pe
lângă cea catolică, în aleatorie ordine, cele luterane,
calvină și unitariană. Erau, fără îndoială, motive
serioase de reacție a românilor contra „străinătății”,
a  celei „de vecinătate”, mai ales, într-un decurs
temporal când li se contesta „de străini”
teritorialitatea, vechimea și chiar romanitatea.
Xenopol, în sinteza sa istorică sau în texte
publicistice, nu a făcut altceva decât să facă
înțeleasă înlănțuirea cauzală, „serialitatea” reacției
românilor față de „primejdii străine”, secătuibile de
energii „ale neamului” și pervertibile, îndeosebi
prin secolul al XVIII-lea, de „trai” de toate
nivelurile, de la cel „de curte domnească” sau „de
conac boieresc” până la „cel comun”.

Cât despre „acuzele” de antisemitism, reputatul
istoric le-a respins constant și explicativ în sensul că
nu s-a exprimat vitriolant asupra rasei evreilor ori a
„pre-creștinei” lor religii, ci și-a exprimat
publicistic cu uneori tendințe întreținute de
dezbateri culturale „punctabile”, de la neam la
neam”, și de trăsături „negative”, chiar
„degenerative”, pe lângă cele „de noblețe” – poziția
față de spinoasa „chestiune evreiască”, una de
natură civilă, înainte de orice, generată de
dificultatea de a se asigura unei „entități majoritar
de emigranți” rezidență românească, după norme
constituționale și legislative. Acea „entitate”,
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rezultată preponderent din „valuri imigraționiste”,
la 1830-1831 și 1863-1865, cu deosebire, se tot
deda „jurisdicției consulare” și apelului „către
puteri străine”, îngreunând, tocmai de aceea,
„naturalizarea” componenților ei umani. Analiza pe
care a încercat-o și după  repere social-economice,
politice sau culturale asupra „chestiunii evreiești”
și-a degajat-o, în mod deliberat, de antisemitism
manifest. A și ținut să noteze, aproape concluziv la
„paginile sale autobiografice”, că, etalându-și
patriotismul românesc, nu era neapărat antisemit,
„dar nu putea nici măcar gândi de a da drepturi <de
împământenire> unei mâini de oameni ce-și păstrau
caracterul străin în țara noastră”35. Cu origini el
însuși „străine”, „după tată Brunswick, după mamă
Smith”36, suspectat de „răuvoitori” că „s-ar trage”
din chiar „evreime”37; vedea pentru „israeliți”
posibilitatea de a-și ameliora soarta, asimilându-se,
inclusiv prin căsătorii, românimii, după „exemple”
înregistrate și de „țări occidentale”38; era, se
înțelege, o posibilitate cam străbătută de spirit
nonșalant de Belle Epoque, înainte de a fi lăsată în
urmă de mersul istoriei marcat de actul naturalizării
evreilor la capătul Războiului Întregirii României.
În sensul anticipabil până să se fi învederat ca al
deznodământului „spinoasei chestiuni de
naturalizare”, a vibrat, precum de surdină, pe
fundalul comentariilor xenopoliene consonante
celor patriotic-publice „de epocă a Vechiului
Regat”, un semn de întrebare asupra raționalității
articolului 7 al Constituției din 1866, preconizant de
excluderea integrală a „persoanelor” de rit necreștin
– majoritar „israelite” – de la cetățenia românească,
excludere principial și doar parțial atenuată prin
revizuirea respectivului articol constituțional, la
1879, sub formă de îndeplinire a unei „condițiuni”
impuse de „puteri străine” pentru recunoașterea
Independenței Țării.

Revenind în privința „formei de cugetare
românești”, reflectantă de „elementul principal al
istoriei”, altfel spus de „lucrarea faptelor culturale
pentru determinarea celor politice, țiitoare de viața
statului”, ar fi de subliniat că, prin considerarea ei,
Xenopol a relevat epoca modernă, ca de pe la
mijlocul secolului al XVIII-lea și până la 1821-
1822, și epoca contemporană, ca începută cu anii
menționați și culminată de Unirea Principatelor și
domnia lui Alexandru Ioan Cuza, conform ediției a

II-a, inițiată de autor și devenită a III-a, sub
„îngrijire” dată de I. Vlădescu, a Istoriei Românilor
din Dacia Traiană. Susținând încă înainte de
realizarea primei ediții a marii sinteze istorice că
Unirea „sub Mihai Viteazul” nu a fost sortită
dăinuirii epocale din cauza neatingerii de eveniment
a caracterului național clar definibil, înainte să fi
fost generat de „dezvoltare culturală întru
factualitate politică”39, s-a orientat după date certe
ale acelei „dezvoltări”, cu sens de „istorică
cugetare”, pentru a situa temporal, pe la mijlocul
secolului al XVII-lea, începuturile modernității
românești. Texte juridice sau „de învățătură laică și
bisericească”, luminoase „producții cărturărești”,
precum cele ale „marilor cronicari”, mai toate în
limba română devenită pregnant „de cancelarie
domnească” și de slujire preoțească, l-au făcut să
considere ca deplin îndrituită acea primă delimitare
temporală, elastică și nu rigid-cronologică, de
„epocă nouă”. Forța argumentativă a „textelor
primare”, între care își căpătau, prin investigații
arhivalice și publicații întreprinse de specialiști,
cuvenita precumpănire documentele în
fundamentarea studiului istoriei, i-a impus să-și
revizuiască „opinia de tinerețe” că „zadarnic am
căuta semnele distinctive ale civilizației moderne la
noi” până la începutul secolului ce-i ținea viețuirii
sale personale de contemporaneitate, ca al XIX-lea,
desprinzător dintr-un Ev Mediu „caracterizat”,
pentru veacurile XIV-XVI, „de virtutea
neînfricoșată a marilor voievozi”, și ajuns, treptat,
spre anul 1700, profund și regresiv-valoric marcat
„de lupte politice și religioase, de o țesătură
nesfârșită de ambițiuni, înălțări și căderi, într-un
cuvânt <de> o mișcare mai mult fizică, exterioară,
<cam la mâna străinilor>, decât <de> o mișcare a
ideilor”40. În cuprinsul sintezei de Istoria
Românilor..., începuturile „de mijloc secol XVII”
ale modernității i s-u relevat, pe baze explorate de
„text primar” și din reflecții suscitante de
preocupări de istorie universală41, cu „învățătură”
despre „lucrarea” mai ales europeană, unitar ori
sistemic semnificantă, a ideilor asimilabile, „la noi”,
„cugetării” nu doar asupra „stărilor de fapt”, ci și a
necesităților reclamate de însuși sensul „de
noutate”, măcar prefigurabil, al devenirii societății
„implicite vieții statului”. Iar dacă, tot „la noi”,
statul nou a cam întârziat să fie „o realitate” politică,
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„forma de cugetare” reflectantă de dezvoltare
culturală de conotații treptat naționale l-a luat „de
reper” ca „virtualitate”, știut bine fiindu-i lui
Xenopol adevărul că afirmarea națiunii, din chiar
faza incipientă, presupunea „ființarea entității
statale” asigurante de a ei „propășire”. În cazul
românilor din întreg arealul locuirii lor istorice,
„cugetarea” menită să conducă, prin implicita ei
„scară de la fapte culturale la fapte politice”,  spre
ființarea statului de tip nou, altfel spus, de sine
modern stătător, a fost drastic obturată de „forme de
dominație străină”, încât ea, acea „cugetare”, a și
curs cam subteran până să-și fi aflat, spre 1791,
pentru Transilvania, și 1821-1822, pentru Moldova
și Valahia, albia de suprafață, prin acte energice și
publice de emancipare națională. Spre edificare, în
locul de motto la volumul XI – Istoria politică a
Țărilor Române de la 1822-1848 – apare ca bine
rostuită notația: „Naționalitatea română fusese
până în timpul la care s-a ajuns – cu demersul
istoriografic xenopolian – sprijinită mai mult de
instinct și de puterile neconștiute ale sufletului
poporului. Cu începutul secolului al XIX-lea,
desvoltarea neamului românesc intră în domeniul
conștiinței <manifeste>. Ea începe a fi dorită și
voită de dânsul” ca „mare mișcare”, cu „începuturi
care se întâlnesc și pe tărâmul politic și pe cel
cultural, așa precum aceste două sfere sufletești
niciodată n-au stat despărțite în viața popoarelor, ci
pururea una condiționează, susține sau combate pe
cealaltă” (subl. ns., G.C.).

S-a făcut adeseori, fie pe parcursul apariției
„volum cu volum”, fie la finalizarea sau reeditarea
Istoriei Românilor din Dacia Traiană, observația,
îndurată de Xenopol ca ținând de „reavoința
criticilor săi” ori de perceperea cam superficială, cu
chiar prejudecăți, „de ei” și, am adăuga, de „cei de
după ei”, că pentru respectiva sinteză istoriografică
ar fi contat  prevalent, aproape inclusiv, factualitatea
politică. La o sinceră și rațională evaluare a
„principalei sale scrieri”, autorul se considera ca
fiind „cel dintâi care <a> căutat a da un loc
important dezvoltării culturale și a celei a
așezămintelor și a nu îneca întreaga istorie numai în
fapte politice” și, totodată, „cel dintâi care <a>
cercetat în tot lungul istoriei românilor dezvoltarea
boierimei, a producției și bogăției țărilor <române>,
starea țăranilor, așezămintele juridice și sociale ca

breslele, modul ocârmuirei, starea financiară,
moravurile și deprinderile, literatura lumească și
<cea> bisericească, căutând totdeauna a forma și
legătura asemenea desvoltării cu mersul obștesc al
poporului”, două volume ale ediției princeps a
„marii sale sinteze” fiind, de altfel, „consfințite
tratării părților culturale”42. Poate greu „de înțeles”
ori de admis le-a fost „răuvoitorilor critici”
considerarea de Xenopol a „elementului principal al
istoriei”, ca dat, cum am arătat și ceva mai sus de
aceste rânduri, de „desvoltarea socială și politică,
constituind viața statului”. Pentru relevarea a așa
ceva a contat, e drept, în „marea sinteză”
xenopoliană, dar și în Principii sau Teorie, cum nota
autorul însuși memorialistic, istoria politică,
nereductibilă însă axiologic la ea însăși, ca expozeu
de evenimențialitate de gen, ci suscitabilă de o
anumită coeficientizare ideatică, de putere ori de
prestigiu, a factualității istoriilor „de ramuri”,
economică, socială, juridică, diplomatică, științifică
etc.

În „scara” ori „treptele” factualității, de la cea
asimilantă cultural a faptelor sus-amintitelor istorii
„de ramuri” la cea politică, nu i-a prea venit lui
Xenopol să admită operativitatea istoriografică a
sociologiei, dedabilă, aceasta, statisticilor și
percepției uniformizante ori schematizante de date
cam „fixate” artificial „în spațiu și timp”, fără a
respecta caracterul „omenește mișcător și
multiformic” al celor două „categorii”. În contra
„viziunii retrospectiv – sociologizante”, după „legi”
abstract-schematizante, enunțate de Auguste Comte
ori de Gabriel Tarde, a cultivat considerentul
cunoașterii istorice ca „a diferențelor și anume a
diferențelor între formele care se dezvoltă
consecutiv sau paralel”43, faptele „de succesiune”
neputându-se plia asimilării lor pretins „legice”
celor „de coexistență”, încât istoria să fie „pusă pe
alte temelii de știință”, cu prețul scoaterii ei
complete „din sfera literară”44. A și anticipat, în
cazul perspectivei „retro-sociologizante” asupra
istoriei, infuziuni de materialism istoric, de tezism
marxist, presupunător de „transportarea conceptului
devenirii istorice, printr-un proces de antiteze, de la
forma abstractă pe care dialectica lui Hegel a
descris-o deja în trăsăturile ei cele mai generale, la
explicația concretă a luptei de clasă”; „în această
mișcare istorică, acolo unde se crezuse a se vedea
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trecerea de la o formă la alta de idei, <Marx și
Engels> au văzut pentru prima oară tranziția unei
forme a anatomiei sociale la o altă formă”45. A
sesizat în tendința spre „o istorie determinist-
sociologizantă”, scoaterea claselor sociale,
ordonabile după criteriul public, din viața statului,
politico-juridic instituționalizantă, și sinonimizarea
funcționalității lor social-economice cu însăși
infrastructura „de antagonisme sociale de
neîmpăcat” a entității statale de factură
„suprastructurală”. Era tendința spre o răsturnare
„cu vârful în jos” a piramidei instituțional-
întruchipante, conform filosofiei politice
aristoteliene reconsiderate de iluminiști, de viața
statului. Materialismul istoric „orienta tezist”
considerarea statului ca instrument în mâna claselor
sociale dominante pentru exploatarea claselor
producătoare de bunuri”, altfel spus, ca entitate
epifenomenală, prin raportare la „fenomenul de
bază, social-economic”, gestant de ireductibile
antagonisme „de clasă”. În consecința unei atare
răsturnări piramidale a raportului stat–societate,
omul însuși se vedea „scos” din condiția de „făuritor
conștient al istoriei” și „adus” la cea de produs
fatalmente epifenomenal al „materialității
determinării lui istorice”. Or, așa ceva era de
neadmis în viziunea umanistă xenopoliană asupra
istoriei, într-o epocă la a cărei dimensiune
intelectuală mai înflorea gândirea filosofică asupra
statului și dreptului, a fenomenelor sociale și
politice din viața entității statale46. După cum, de
neadmis, la o evaluare critic-rațională a operei lui
Xenopol, sunt acele „aprecieri” conform cărora fie
și doar „părți” ale gândirii și scriiturii sale, pe teme
economice, sociale, chiar de istorie, el și-ar fi însușit
câte ceva din marxism47.

Întreaga operă istoriografică xenopoliană, cu
deosebire Istoria Românilor din Dacia Traiană,
învederează considerarea de autor a „înlănțuirilor
cauzale”, sub niciun chip determinabile
structuralist-materialist, ale faptelor trecutului, în
expresii ideatice, sublimabile fenomenologic.
Dincolo de considerarea a așa ceva s-ar risca, cum
nota respectivul autor, „să lipsească” firul de
legătură al faptelor între ele și să rămână „o cantitate
de date și de evenimente fără de orice principiu
ordonator”, suscitant nu atât de narațiune cât de
demers explicativ48. În opera sa, Xenopol a urmat,

așadar, „principiul ordonator” al determinării
cauzale a faptelor, nu și determinismul materialist
„operant” dinspre structuri „de bază” social-
economice către „suprastructuri” de idei, instituții
etc. Calea pe care științific și umanist a urmat-o el
pentru cunoașterea trecutului ca devenire definit
spirituală a înfăptuirilor omenești, i-a permis să
cuprindă „timpurile moderne și contemporane” în
Istoria România din Dacia Traiană de o manieră
relevantă asupra a însuși destinului nostru „de neam
și Țară”. Întregul discurs al „marii sinteze
naționale” învederează, fără rigide repere
cronologice ori evenimențiale, conectarea
„mersului” istoriei românilor la cel al istoriei
universale, la al celei europene mai ales, pentru
„noile timpuri”. În dimensiunea clar nuanțabilă de
semnificații, conectarea a implicat românimea „ca
tot”, cu centralitate transilvană, vădită, de altfel, de
tradiția istorică, de la simple expresii ale acesteia, de
folclor, la edificare cărturărească, tradiție „a
descălecatelor”, fie a celui dintâi, „traianic”, fie a
celui „voievodal, de țări”, cu reverberații, ambele, și
în impulsul „ardelean” dat „deșteptării noastre
naționale”.

Acea conectare „a noastră la lume” și-ar fi aflat
o și mai clară relevare într-un ipotetic volum
acoperitor de anii 1866-1918, pe care autorul să-l fi
realizat, adăugibil, ca de final, dacă timpul și starea
de sănătate i-ar fi permis, pentru proiectata și
parțial, cu doar primele cinci volume, concretizată
de el ediție a II-a, în anii 1913-1914, reluată
„îngrijitor”, de I. Vlădescu, în anii 1925-1930, ca
ediție a III-a, de paisprezece volume, a Istoriei
Românilor din Dacia Traiană. Structura de
rezistență, prin studii și articole49, a acelui volum
„de adăugat”, apare ca bine sudată, cu dare de
impresie, unei lecturi a acelor „materiale”, acum,
peste mai bine de o sută de ani, că autorul și-a stins
cumva „înfrânarea” sa de la a scrie istoria  „prea
subiectiv” contemporană lui. În fie și acele
„materiale”, discursul xenopolian a vibrat cu
intensitate de credința, împărtășită de nu puțini
intelectuali de top „ai vremii”, că România
independentă și regală, spre care se îndreptau
aspirațiile de împlinire națională ale tuturor „celor
de-un neam și-o limbă”, resimțea profund, la chiar
nivelul de securitate statală, situarea „dincolo de
granițele ei” a centrului transilvan, istoric, geografic

4141CONVORBIRI  LITERARE



și demografic50. Era o credință ce prevala, în
simțirile și gândurile autorului primei „mari sinteze
de istorie națională”, asupra considerentului
politico-strategic, urmat, rațional dar și cam
exclusivist, de „capul încoronat al țării și de intimii
lui sfetnici”, că Regatului i se confirma
„securitatea” prin „atașarea sa la sistemul
bismarckian de alianțe”, defensiv „asiguratoriu
contra Rusiei”, dar și permisibil Austro-Ungariei de
a-și clama „fixarea frontierelor imperiale și regală”
peste tendințele centripete față de Viena și mai ales
Budapesta ale „naționalităților ce acuzau oprimarea
sau închiderea orizontului lor de emancipare”.
Istoria Românilor din Dacia Traiană, deodată cu
articole și cuvântări academice sau, în general,
publice xenopoliene, se prezintă, tocmai prin
valențele lor științific-culturale, ca un vibrant mesaj
întru înfăptuirea Marii Uniri51. Și-a primit astfel un
plus de valabilitate toponimul de Dacia Traiană în
titlul primei sinteze monumentale de Istoria
Românilor. S-a anticipat, prin același vibrant mesaj,
adecvarea la viața statului românesc, național
întregită, a „fenomenelor vieții sociale și politice”,
asimilante ei, ca „element principal al istoriei”, în
virtutea „faptelor de succesiune <...>, născătoare de
idei <...> absolut necesare constituirii de serii”,
relevabile „cauzal”52. Se poate, de aceea, considera
cu deplin temei că, prin armonioasa concordanță
între concepția de studiu, ideatic luminoasă, și
conținutul factualic de referință, Xenopol a realizat
versiunea clasică a istoriei modernității românești,
parte „fanion” a primei mari sinteze de istorie
națională.
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Motivational speakers sau psihologi care își
depășesc competențele își vând și ei dubioasele
abilități școlilor din România punând în circulație
idei al căror primitivism psihologic e înfățișat ca
mare și subtilă inovație pedagogică. De exemplu,
echivalând succesul școlar cu succesul, ei ajung să
vorbească doar despre cum școala trebuie să
producă „oameni de succes” și „lideri”, uitând că
problemele creșterii și educării copilului nu sunt
aceleași cu strategiile de aburcare corporată, de
parvenire prin vânzări sau de monopolizare a unei
piețe. Revelații deschis și evident imbecile sunt
predicate de pe scene de conferințe și prin școli de
domni a căror prestanță total știinţifică e uneori
întărită de bluetooth-ul înfipt în lob la fel de solemn
ca un cercel în urechea unui câine comunitar
sterilizat. Astfel, un asemenea apostol al succesului,
fără bluetooth, fost ministru al învățământului,
spunea că trebuie să facem din copii nu oameni care
rezolvă probleme, pasivi, ci activi descoperitori de
oportunități1. În termeni școlari, asta înseamnă să
scoatem de pe băncile școlilor elevi care vor căuta
să găsească oportunitatea de a copia rezolvarea unei
probleme în loc să o rezolve.

La cursurile de științe ale educației, învățătorii și
profesorii au ocazia să țină pasul cu vremea și cu
școala activă și creativă învățând că: „Esenţa
modelului holodinamic constă în promovarea unui
model activ, articulat, integralist şi dinamic asupra
învăţării educative; comportamentul şi învăţarea se
explică la diverse niveluri întrucât sunt dependente
funcţional şi ierarhizate atât în plan intern cât şi
extern; triplanitatea învăţării umane este valoarea
fundamentală pe care o postulează modelul lui
Titone”. Se pare că, odată ce și-au căptușit țeasta cu
asemenea certitudini, profesorii reușesc să practice

mai cu spor „învățământul activ”, în cadrul căruia
copiii învață totul prin joc, deschidere universală și
relaxare totală. 

Trecerea învățământului preuniversitar în
stăpânirea negustorilor de astfel de piei de cloșcă,
departe de a-l face mai deschis, mai apropiat de
elevi, îl îndepărtează de bunul-simț al pedagogiei de
secol XIX, ilustrat de tratatele de pedagogie ale lui
George Radu Melidon și Ioan Popescu, pe care le
retipăresc în conjuncție cu acest volum și care ne
arată exact cum s-ar putea clădi, și cum s-a clădit în
România modernă, un învățământ deschis către elev
și care deschide elevul către lume.
„Profesionalizarea” și „formarea” educatorilor cu
ajutorul jargonului neoscolastic care umple zecile
de mii de pagini ale literaturii generate de
specialiștii în „științe ale educației” nu garantează
decât pâinea lor, a celor care își închid astfel
domeniul, nicidecum calitatea învățământului
românesc. Pedagogia secolului al XIX-lea sau
începutului de secol XX e mult mai modernă, mai
apropiată adică de sufletul elevului, decât
haloimisul pedagogiei postmoderne.

În America de Nord, la universitățile unde
veneau mulți studenți de la școlile publice,
profesorii știau că, în primul an, trebuie să predea
mult studenților pentru a le astupa acestora golurile
– de gramatică, de compoziție, de cultură generală
– lăsate de un învățământ preuniversitar public
dezastruos. Cu alte cuvinte, se preda în primii ani de
facultate ceea ce ar fi trebuit să se predea în
gimnaziu și liceu. Se mutau golurile dintr-un ciclul
școlar în altul. Acesta era rezultatul „învățării
active” care ne e predicată astăzi în România, unde
profesorii sunt pândiți să nu se abată de la norma
mediei Europene a timpului alocat predării. Astfel,
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la ultima conferință SuperTeach, o ramură a
reformatorilor școlii românești din care fac parte
investitori privați, reprezentanți ai firmelor de IT,
directori de școli private, vorbitori motivaționali și
vedete de TV, s-a afirmat răspicat că: „Şcoala
trebuie să devină prietenoasă, digitală şi să formeze
specialiştii viitorului”: „Acestea reprezintă doar
câteva dintre problemele cu care se confruntă, la
ora actuală, sistemul educaţional românesc, potrivit
celui mai recent raport de ţară privind educaţia,
publicat de Comisia Europeană în septembrie, ce
arată radiografia unui sistem învechit, care pune
accent pe teorie fără conexiune cu cerinţele de pe
piaţa muncii şi care se opune, deseori, schimbării.”
O învățătoare dedicată proiectului a suținut că „este
important ca lecţiile şi proiectele să fie lucrate în
grupuri care îşi modifică periodic componenţa,
sprijinind astfel comunicarea, abilităţile de lucru în
echipă şi capacităţile de leadership. Totodată,
aceasta susţine stimularea creativităţii şi predarea
ştiinţelor exacte prin jocuri (de ex. matematica prin
Sudoku)” de vremce ce „astfel, copiii reuşesc să
înţeleagă şi să reţină mai uşor informaţiile cu grad
ridicat de complexitate”. Probabil că profesorii și
elevii trebuie să se îmbrățișeze mai des, să plângă
unii pe umărul celorlalți și să-și petreacă orele
„comunicând” emoții. Ce altceva poți înțelege din
mărturisirile unui alt cadru didactic care „crede că
mai importante decât cunoştinţele pe care elevii
trebuie să le dobândească la clase sunt relaţiile pe
care profesorii le stabilesc cu aceşti elevi. Metodele
sale de predare se axează pe exprimarea
sentimentelor, promovând o atitudine deschisă în
relaţia cu copiii şi stimulându-i pe aceştia să
vorbească despre ceea ce simt, dar şi pe conceptul
unei şcoli creative”. Dacă veți spune că astfel se
pierde timpul în clasă, unde copiii nu vor mai învăța
nimic, aveți dreptate. Dar, de fapt, aceasta e ideea.

Directiva „de sus” prevede ca timpul de predare
să scadă pentru a crește timpul de jucat Minecraft și
de verificat celularul: „Potrivit studiului TALIS
2018, realizat de Organizaţia pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică în 48 de ţări şi economii,
profesorii din România petrec 81% din timpul unei
lecţii obişnuite cu procesul efectiv de predare şi
învăţare, faţă de media UE de 77,8%. Restul
timpului rămas (19%) îl reprezintă orele în care
copiii au rolul principal: pun întrebări,

experimentează, dau feedback colegilor, se
autoevaluează. În ultimii 5-10 ani, timpul petrecut
în clasă cu procesul efectiv de predare şi învăţare a
scăzut în aproximativ jumătate din statele
participante la cercetare, în timp ce în ţara noastră,
în ultimii cinci ani, timpul petrecut în clasă cu acest
proces formal de predare a rămas acelaşi. Mona
Şerban, profesoară de limba engleză la Academia
de Limbi Străine Smart Academy din Piteşti, îi
învaţă pe elevi regulile gramaticale prin ghicitori.
Totodată, aceasta le oferă celor mici exemple
prezentate în cadrul unor fimuleţe şi îi lasă să
negocieze structura lecţiilor – practic, ei decid ce
anume vor să înveţe, oferindu-le libertate de alegere
şi exerciţii de comunicare”2.

Același amatorism duce și la expunerea elevilor,
în numele luptei împotriva pericolelor care le
pândesc vârsta în ziua de azi, la tot felul de
spectacole care le pervertesc mintea. Astfel, zeci de
mii de elevi din județele Iaşi, Vaslui, Botoşani,
Suceava, Neamţ și Bacău au fost duși cu școala la
vizionarea spectacolului cu piesa Oricând, cu
plăcere!. Manifestările s-au încadrat în rândul
„activităților propuse de Strategia Națională
Antidrog 2005-2012 și de art. 24 din Programul de
guvernare pentru perioada 2009-2012 (combaterea
traficului și consumului de droguri prin programe
de educație comunitară, de mediere comunitară
ș.a.)”. Scopul mărturisit al proiectului „este
sensibilizarea și conștientizarea elevilor – 20.000,
la nivelul regiunii, cu vârste între 12 și 19 ani, prin
cele 6 turnee teatrale, totalizând 60 de reprezentații
teatrale –, prin intermediul mesajului teatral, asupra
consumului de droguri, urmărindu-se ca beneficiari
ai proiectului să devină și părinți, și cadre didactice.
Asociația «Artes», împreună cu catedra de
Teatrologie a Departamentului de Teatru al
Facultății de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie
Muzicală și Teatru din cadrul Universității de Arte
«George Enescu» Iași, a selectat, din scenariile
prezentate în cadrul unor concursuri de
dramaturgie, textul ce stă la baza montării”.
Proiectul Artă da! Droguri ba! a fost „creat și
implementat de Asociația «Artes» România, în
parteneriat cu Centrul de cercetare al
Departamentului Teatru din cadrul Universității de
Arte «George Enescu» din Iași, Facultatea de
Psihologie și Științele Educației din cadrul
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Universității «Al.I. Cuza» Iași, SC Project Activ
Iași”, în colaborare cu Inspectoratele Județene de
Poliție și cu Inspectoratele Școlare din cele șase
județe ale Moldovei pomenite mai sus3. 

În mod curios, deși piesa cu pricina a fost jucată
cu atât de mult succes în fața elevilor din clasele VI-
XII, cu sprijinul atât de multor autorități, niciunul
dintre tinerii actori în devenire nu a ținut să pună pe
vreuna din numeroasele rețele de socializare
fragmente din spectacol. Această absență a oricărui
punct de referință vizuală m-a făcut curios și am
căutat și reușit să pun mâna pe un exemplar al
piesei, descoperind astfel un text în care tinerilor li
se sugerează că toate problemele lor, inclusiv
consumul de droguri, au de a face cu părinții, care
nu-i înțeleg și care nu comunică destul cu ei.
Singurii care înțeleg problemele adolescenților sunt
ziariștii. Adică, iarăși, pseudo-psihologia de oenge
la modă, așternută în limbaj suburban. 

Nu contest dreptul nimănui de a pune în scenă
unde vrea o asemenea piesă pentru audiențe mature,
dar de ce trebuie ea jucată în fața unor elevi de 12
ani? Cura e mai periculoasă decât amenințarea bolii
și acest tip de descântec preventiv poate produce
mai multe daune psihice decât viciul pe care,
chipurile, îl ține la distanță. Nu înțeleg de ce se
poate lupta împotriva drogurilor și violurilor prin
piese cu drogați și violuri, dar nu se poate lupta
împotriva drogurilor și violurilor educând copiii să
absoarbă arta și literatura bune, limitând drastic
timpul petrecut online și filtrând, prin lege,
internetul de toate porcăriile. Pe de o parte ni se
spune că nu se poate face nimic, că așa e acum, și
pe de altă parte suntem siliți să dăm bani pe tot felul
de înscenări porcoase care în cel mai bun caz sunt
frecții la picior de lemn și în cel mai rău sunt chiar
stimulente întru descompunere.

Iată fragmente din Oricând, cu plăcere!.
Personajele sunt Alexia, Raluca și Tudor, de 16-18
ani, și Ecler, de 19-21 ani. Alexia și Raluca sunt
prietene, iar Alexia e îndrăgostită de Tudor, un tip
misterios, care dispare din când în când fără vreo
explicație. Iată un dialog despre carnetul cu rețete al
bunicii lui Tudor dintre el și suspinânda Alexie:

„Alexia: …nu e frumos să umbli în lucruri care
nu îţi aparţin…

Tudor: …după ce s-a îmbolnăvit.
Alexia: Ce are? 

Tudor: S-a paradit la bibilică. Alzheimer. Şi
morcovii sunt mişto. 

Alexia: Glumeşti?
Tudor: Nu, chiar îmi plac!
Alexia: În legătură cu bunica ta, te ţii de cioace?
Tudor: Nu. A, nu te speria, nu e periculoasă. O

ceartă pe pisică fiindcă nu merge la vot.
Alexia: Pisica? (Râde.) Iartă-mă.
Tudor: Stai liniştită, şi pe mine mă face să râd.

Ia uite la tipul ăla gras!
Alexia: E un om bolnav, cum poţi să râzi de el?
Tudor: Nu e bolnav, e beat muci. Ştiu, vorbeai

de mama mare. Dacă aşa îmi vine… acum o
săptămână o spălam şi a făcut în cadă. Nu mă mai
puteam opri din râs şi până la urmă s-a molipsit şi
ea.”

Alexia povestește, în această piesă la care au
fost duși elevi de 12 ani, despre convobirile avute
cu tatăl ei, farmacist: „Tatălui meu nu îi convenea
că ne întâlnim. Recunosc acum că ceva-ceva zicea
el bine, dar şi abera la greu. Îi tot dădea cu PIB-ul,
că bucureştenii ne iau nouă banii şi îi cheltuiesc pe
curve şi pe droguri şi din cauza asta se termină
repede compensatele la noi şi eu am râs, l-am
întrebat ce legătură e între compensate şi Tudor; el
a tăcut un moment, apoi a venit cu argumentul
suprem: «Proasto! Eu mă zbat pentru tine, îmi
plesneşte capul de atâta muncă şi tu îţi baţi joc de
mine!» Absurd, nu? La fel mi-am zis şi eu, aşa că
am trântit uşa şi m-am dus direct la Tudor. Era cu
bunica lui; unchiul lui dispăruse, cum i se mai
întâmpla uneori când bea până nu mai ştia de el.
Bunică-sa era sedată, făcuse scandal la Primărie, că
ea de abia îşi convinsese pisica să voteze şi pisica
vrea să voteze, şi bodigarzii o săltaseră pentru
tulburarea liniştii publice. Noroc că unuia i s-a făcut
milă şi a chemat Salvarea”.

Alexia descoperă că Tudor se droghează, dar
promite să îl ajute. Oricum, drogatul Tudor e
salvatorul Alexiei din ghearele tiranicului ei tată: 

„Tudor: Iar ţi-a făcut scandal don’ farmacist?
(Schiţează, caricatural, câteva mişcări de dans. Ea
nu reacţionează.) Ia-o mai uşor… 

Alexia: Nu mai suport. Plec.
Tudor: Ce s-a mai întâmplat?
Alexia: I-a făcut mamei scandal că de ce am

desfăcut eu o sticlă de apă minerală când mai era
una desfăcută.
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Tudor: Păi şi de ce i-a făcut ei scandal?
Alexia: De idiot ce este, i-a zis că de aia sunt eu

iresponsabilă, că ea nu a ştiut să îmi dea educaţie! A
pocnit-o, iar mie mi s-a făcut frică şi am fugit…

Tudor: Ce cretin. Şi luzeriţa aia de maică-ta de
ce îl suportă?”

În cele din urmă, Alexia devine și ea dependentă
de droguri. Dar chiar și așa e vigilentă cu
pensionarii:

„Tudor: (Acasă la el.) Ieşim?
Alexia: Da.
Tudor: Unde?
Alexia: Unde vrei tu.
Tudor: Nu ştiu unde vreau. În Crâng?
Alexia: Să mă scoată din sărite toţi babalâcii ăia

cretini?...
Tudor: Aşa e, sunt enervanţi rău.”
După un șir de alte scene degradante și isterice

servite în ritm de mitralieră, Ecler, traficantul de
droguri al celor doi, intră în scenă pentru a domina
finalul piesei:

„Ecler: Cu sau fără cauciuc? (Pauză.)
Alexia: Ce?
Tudor: Cum?
Ecler: Când deranjaţi pilaful. Matur!…

generozitate… nu vreau să vă ofilească urechiuşele.
Când faceţi sex, faceţi cu cauciuc?

Alexia: Nu văd ce legătură...
Ecler: E doar o întrebare.
Alexia: (Nesigură.) Cu. 
Ecler: E bine. Nu vreţi să vă faceţi cu vreun

ciutan. Oricum nu eşti pregătită să naşti. 
Eşti prea slabă. (Începe s-o pipăie ca să-i

exemplifice.) Ca să alăptezi îţi trebuie ţâţe serioase,
nu năsturei de ăştia! Şi uite. Ai bazinul prea mic. Ai
putea chiar sa mori la naştere.”

Scena e fără ieșire: 
„Ecler: Nu plecaţi nicăieri. Nu înainte să dau şi

eu un pic la scoică. 
Tudor: (Îl înfruntă.) Nu.
Ecler: Eu nu te-am întrebat dacă eşti de acord,

eu ţi-am spus ce o să se întâmple. Acum: poţi sa
rămâi aici şi să te uiţi la televizor – ba chiar o să-ţi
mai dau şi-o bere că-s băiat salon – sau poţi s-o faci
pe ciumegul, caz în care te voi călca în picioare. Tu
alegi. (Pauză scurtă.) Nu ai înţeles… Dacă mă faci
să repet am dreptul la două numere. O să dureze.

Tudor: (O ia de mâna pe Alexia şi dau să

plece.) Hai. (Ecler îl loveşte puternic; Tudor cade,
îşi pierde cunoştinţa. Ecler o înghesuie pe Alexia. O
prinde de păr, ea încă se opune. El scoate un cuţit.) 

Ecler: ‘r-ai a dracu’ de paragladină, ştoarfă
ordinară ce eşti, curvă de talcioc… „

La această piesă, elevii de gimnaziu au fost
însoțiți de profesori, diriginți, reprezentanți ai
forțelor de ordine.

Rezultatul acestui cocktail Molotov de haos,
ideologie și căpușare a fost șubrezirea sistemului de
învățământ din România. Ca atare, ca și în cazul
marilor sectoare ale economiei românești, sistemul
de învățământ a intrat acum în faza finală de
disoluție: în care va fi jumătate lichidat, jumătate
privatizat. Lichidarea a început prin comasarea
școlilor sătești, un ideal al românilor din anii
formării României moderne care acum se vede
abandonat. Populația școlară oricum e în
descreștere, și un procent din ce în ce mai mare al
noilor cohorte școlare merge la școli private.

Note:
1. „Stilul de gândi ca un antreprenor, care nu e un mare

rezolvitor de probleme, e un descoperitor de oportunități.
Toate școlile sunt setate să formeze rezolvitori de
probleme. Școala îți dă probleme, de matematică, de
chimie, etc. Dacă rezolvi problemele respective, îți dă notă
mare. Ce e recompensat în școală? Capacitatea ta de a
rezolva probleme date […]Antreprenorii nu sunt așa. În
viață, dimineața, realitatea nu este așa să iasă în față cu o
tablă pe care să fie scris: iată problemele pe care le ai de
rezolvat azi, se dă cutare, se cere cutare! [...] Poți fi oricât
de deștept dacă nu vezi oportunitatea: fii atent, în locul ăla,
terenul ăla aș putea să-l cumpăr că e foarte ieftin și să fac
un teatru în aer liber să dezvolt activități de loisir, hai să-l
cumpăr!” Autorul acestor directive inspiraționale întru ale
educației e Mircea Miclea, fost ministru al educației,
director al Cognitrom, o companie din Cluj a cărei deviză
e: „Integrăm cercetările din psihologie cu soluțiile din IT
pentru a produce noi cunoștințe, soluții, produse și servicii
inovative” (http://www.cognitrom.ro/). 

2. Roxana Ghiorghian, „Reforma în învăţământul
românesc: Şcoala trebuie să devină prietenoasă, digitală şi
să formeze specialiştii viitorului”, stiripesurse.ro, 15
noiembrie 2019 (https://www.stiripesurse.ro/reforma-in-
invatamantul-romanesc-scoala-trebuie-sa-devina-
pr ie tenoasa -dig i ta la -s i -sa- formeze-spec ia l is t i i -
viitorului_1402628.html) 

3. L.D. Clement „Artă da! Droguri ba!”, Crai nou 11
septembrie 2009.
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Raţionalitatea protestantă, care, după Max Weber,
a creat capitalismul european, este rezultatul unei
dictaturi asumate şi apărate cu eroism de către
comunităţile care s-au lepădat de catolicism, prea
îngăduitor cu „păcătoşii” şi prea sever cu ereticii.
Protestantismul ar fi schimbat acest raport. Dacă ne
gândim bine, în atare perspectivă, defectul cel mare
al ortodoxiei ar fi toleranţa. O toleranţă egală atât cu
„păcătoşii”, cât şi cu ereticii. Ortodoxia a rămas
fidelă creştinismului primitiv care este iubire şi
iertare. Or, omul iubit şi iertat devine „moale”, pradă
sentimentului, în dauna raţionalismului. De aceea,
ţările ortodoxe n-ar avea vocaţia capitalismului.

*
„Dominaţia calvinismului – spune Weber –, aşa

cum apărea ea în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea în
mari părţi ale Ţărilor de Jos, secolul al XVII-lea în
Noua Anglie şi parţial în Anglia, ar fi pentru noi cea
mai insuportabilă formă a controlului bisericesc
asupra individului”. Tocmai clasele de mijloc
„burgheze” „nu numai că s-au opus tiraniei puritane
necunoscute până atunci, dar au dat dovadă în
apărarea ei şi de un eroism pe care clasele burgheze
ca atare l-au manifestat arareori înainte şi niciodată
ulterior”1.

Faptul s-a răsfrânt în educaţia diferită primită de
catolici şi protestanţi, ultimii înclinaţi mai mult spre
viaţa economică.

*
Rădăcina raţionalităţii capitaliste este penitenţa

ipostaziată ca zgârcenie. Crezul zgârceniei capitaliste
a fost formulat într-un text clasic de către Benjamin
Franklin. Bani – timp – bani sporiţi. Asta e tot.
Niciodată cheltuitorul nu va ajunge un veritabil om
de afaceri.

*
Filosofia zgârceniei – idealul omului de onoare

„vrednic de a primi credit”2. Ethosul datoriei.

*
Ethosul zgârceniei nu e totuna cu banala avariţie,

prezentă în toate timpurile şi la toate popoarele şi
care e blamabilă şi imorală. „Dominaţia universală a
lipsei absolute de scrupule în afirmarea interesului
propriu cu ocazia câştigului de bani a fost specifică
ţărilor a căror dezvoltare burghezo-capitalistă –
măsurată după etaloanele evoluţiei occidentale – a
rămas «înapoiată»”3.

*
Parvenitul capitalist este altceva decât arivistul

sau ciocoiul dornic de îmbogăţire. Aşa că Ioan Petru
Culianu avea foarte puţină dreptate să protesteze
împotriva condamnării ciocoiului de către scriitorii
români, începând cu Heliade şi Nicolae Filimon.
Dinu Păturică este antipodul eticii capitaliste.
Parvenitul industrial lăudat de Weber e altceva4.

*
Spiritul capitalist – iată temeiul. E ceea ce

lipseşte celor mai mulţi capitalişti români răsăriţi ca
ciupercile după ploaie, în ultimii ani. De aceea, ei
sunt condamnaţi să nu reuşească decât prin „tunuri”,
furtişaguri, corupţie.

*
Capitalismul modern, observă Weber, are tendinţa

de a se desprinde de rădăcinile raţionalismului său,
dispreţuind credinţa creştină. De aceste rădăcini l-a
îndepărtat chiar Biserica, înclinată să considere
câştigul drept turpitudine, uitând de parabola cu
talanţii. 

*
Prin sine, Biblia ar fi ostilă eticii capitaliste (dar

parabola iisusiacă a talanţilor îl contrazice pe
Weber!). Ea ar fi favorabilă numai muncii
tradiţionaliste, a câştigului pâinii zilnice. Luther n-a
scos profesia (Beruf) din limitele tradiţiei. Abia
calvinismul şi sectele protestante au făcut pasul
hotărâtor spre capitalism5. Nu în sensul că acestea şi-
ar fi pus un asemenea scop. Ţinta lor era salvarea
sufletului, iar nu „cultura etică”. Weber pare a-şi
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contrazice teoria, afirmând că, din acest punct de
vedere, capitalismul nu e un produs al Reformei6.
Spiritul capitalist s-ar fi ivit abia prin laicizarea
protestantismului ascetic7. Sursele ascezei
protestante: calvinismul, pietismul, metodismul şi
sectele ieşite din mişcarea anabaptistă.

*
Răsturnarea lui Calvin: nu Dumnezeu există

pentru oameni, ci oamenii există pentru Dumnezeu.
Omul e departe de Dumnezeu, acesta manifestând
neîncredere în oameni. Ceremonia şi spovedania sunt
părăsite. Comunicarea cu Dumnezeu se face într-o
adâncă izolare, întru mântuire. (Dacă e aşa, Calvin nu
face decât să legifereze părăsirea comuniunii
ecleziastice, adică în ceea ce alunecase Biserica
Catolică, accentuând rolul administrativ, menit să
paralizeze trupul hristic care este biserica în
creştinismul primar! Ceea ce, în definitiv, a creat o
altă instituţie, parazitară, dictatorială, cea a
Inchiziţiei! Or, protestantismul se ridicase împotriva
Inchiziţiei, pe care, acum, paradoxal, o transferă, ca
obligaţie, fiecărui „creştin”!).  Astfel, Hristos devine
doar Alesul în preamărirea lui Dumnezeu (in
majorem Dei gloriam). Sfânta Treime, fundamentul
creştinismului, e în pragul neantizării. Penitenţa, în
locul credinţei, devine obligaţie profesională spre
glorificarea Tatălui: „munca în slujba acestei utilităţi
sociale impersonale” apare ca „promotoare a gloriei
lui Dumnezeu”8. Astfel, se elimină întrebările
privitoare la sensul lumii. Fiecare e ales în acest
utilitarism impersonal în slujba lui Dumnezeu.
Mijlocul: munca profesională: „Ea şi numai ea
alungă îndoiala religioasă şi conferă siguranţa stării
de graţie”9. Singura ispăşire a păcatului originar:
„Sanctificare prin fapte bune”. În catolicism, preotul
are puterea magului care-l transformă pe credincios.
În calvinism, ajutorul nu vine decât din individul
orientat spre faptele mântuitoare, urmate coerent şi
sistematic. De aici şi denumirea de „metodişti”.
Credinţă perfect raţionalizată. „Niciodată principiul
omnia in majorem Dei gloriam nu a fost respectat cu
atâta rigoare”10. Altfel spus, raţionalismul cartezian a
fost dus de puritani până la ultima consecinţă,
cucerind totalmente creştinismul: Cogito, ergo sum.
Monahismul occidental e raţional, pe când cel
oriental se bazează pe iubire (raţiunea pascaliană a
inimii). Acest raţionalism îl impuseseră încă iezuiţii.
Ordinea contra vieţii „instinctuale”. Ca în legenda

Marelui Inchizitor dostoievskian, în care Iisus este
alungat în numele ordinii/raţiunii Tatălui: „De ce ai
venit să ne tulburi? Căci ai venit să ne tulburi, o ştii
prea bine. Dar ştii tu, oare, ce se va întâmpla mâine?
Eu nu ştiu cine eşti şi nici măcar nu vreau să ştiu dacă
într-adevăr eşti Tu sau e doar o sosie de-a Ta. Mâine
am să te judec şi am să te ard pe rug ca pe cel mai
periculos eretic, iar acelaşi popor care ţi-a sărutat
deunăzi picioarele va sări mâine, la un semn al meu,
să azvârle cărbuni pe rugul Tău”.

Asceza calvinistă devine una pur laică. De-aici ar
veni forţa cuceritoare a protestantismului. Asceza
catolică depărta de viaţa pur laică, cea protestantă,
nu. Ea a creat o aristocraţie spirituală pe fundalul
raţionalismului Vechiului Testament, înăbuşind latura
mistică, sentimentală, predominantă în ortodoxie.
Pietismul se arată ca predestinare. Raţionalism care,
finalmente, va duce la secularismul modern, recte la
moartea creştinismului.

*
Puritanismul englez a fost pus în doctrină de către

Richard Baxter (Christian Directory). El face
apologia muncii grele, perseverente, fizice sau
intelectuale: „munceşte din greu în profesia ta”. La
Toma d’Aquino, munca este necesară doar pentru
întreţinerea vieţii individului şi a comunităţii.
Diviziunea muncii va deveni mult lăudată de Adam
Smith. Pentru puritanismul englez, bogăţia e rea
numai când ispiteşte spre lenevie.

*
Puritanismul a condamnat toate înclinaţiile spre

plăcere. Ciudat, căci la cei vechi, de la Democrit până
la epicurei şi cirenaici, raţionalismul a dus spre
hedonism. Dar acesta venea dinspre materialişti, care
vor da o nouă turnură capitalismului. Standardizarea
capitalistă de mai târziu vine, paradoxal, din
respingerea „idolatrizării trupului”11. În orice caz,
plăcerile nu trebuie să coste nimic, căci totul serveşte
lui Dumnezeu. Capitalismul pur îndeamnă la frânarea
consumului, la austeritatea astăzi la modă, pe linia
„capitalismului pur” al lui Milton Friedman. Straniu,
însă, capitalismul a creat societatea de consum
postmodernistă! Contradicţie în termeni? Nu, fiindcă
orice câştig trebuie să fie raţional, o luptă contra
utilizării neraţionale12. Numai astfel se produce
capitalul: prin constrângerea ascetică de a face
economii. Frânarea consumului creează capital
reinvestit.
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*
John Wesley a presimţit că sporirea câştigului

năruie rădăcinile capitalismului – asceza creştină:
„Mi-e teamă că oriunde a crescut bogăţia,
sentimentul religios s-a micşorat în aceeaşi
măsură”13. Încât „rădăcina religioasă s-a uscat
treptat, cedând locul utilitarismului pământesc”.
Calvin încă atrăsese atenţia că numai menţinut în
sărăcie, poporul va fi ascultător faţă de Dumnezeu.
De aici a ieşit teoria capitalistă a productivităţii
salariilor scăzute. De unde putem deduce că, în
România, capitalismul e mai pur decât oriunde în
Europa. Suntem în plină splendoare a capitalismului
cinic.

*
Ce constată şi Weber: capitalismul contemporan

(adică acela din 1905) şi-a pierdut rădăcina ascezei:
„Astăzi, spiritul ei a dispărut din această carcasă, cine
ştie dacă nu pentru totdeauna. De când se sprijină pe
o temelie mecanică, capitalismul învingător nu mai
are nevoie de acest suport”14. Dar noi ştim că legea
firii ne spune că acolo unde nu mai există rădăcină
vine, inevitabil, moartea. Probabil, capitalismul deja
a murit, încă din secolul al XX-lea (un prim semnal
ni l-a dat comunismul), iar pe cadavrul său se
hrănesc, astăzi, monştri pe care încă nu reuşim să-i
distingem. Când îi vom repera, va fi prea târziu.

*
Teoria lui Weber se află la antipodul explicaţiei

marxiste despre apariţia capitalismului. Marx paria
pe dialectica dintre dezvoltarea forţelor de producţie
şi nivelul relaţiilor de producţie. Weber vede originea
spirituală a capitalismului. Inovaţiile tehnice (nivelul
ridicat al forţelor de producţie) din Asia, bunăoară, n-
au generat capitalism. Nici măcar acumularea de
capital din colonii n-a dus la capitalism (cazul
Spaniei), unde afluxul de bogăţie a stimulat mai
degrabă consumismul aristocratic, ducând,
surprinzător, la declinul producţiei proprii, de vreme
ce toate veneau de-a gata de aiurea. A fost nevoie de
puritanismul protestant pentru ca societatea modernă
să apară.

*
Cel care n-a înţeles spiritul capitalismului vrea să

se îmbogăţească prin camătă şi jaf. În România
postdecembristă, aceste mentalităţi profund
anticapitaliste au prevalat. Omul de rând a preferat, la
rându-i, să câştige din economii la CEC sau la bănci,

amăgit şi de inflaţia galopantă care-i dădea impresia
unor câştiguri spectaculoase, nemaivorbind de
jocurile piramidale. De aici  proliferarea artificială a
băncilor, după 1989, ceea ce a dus la prăbuşirea celor
mai multe, înghiţite de forţele financiare
internaţionale. Tot de aici tendinţa prin îmbogăţire
prin corupţie, hoţie, comisioane, escrocherii. Statul
român n-avea cum să ne dea esenţialul – spiritul
capitalismului. De aceea, românii au fost la cheremul
corsarilor corporatişti sau şi al panglicarilor
autohtoni.

*
Adepţi ai teoriei ai lui Weber: R.H. Tawney, 1926,

H.M. Robertson, 1933, R. Bendix, 1959, J. Cohen,
1980, 1985, R. Collins, 1980. Adversari ai teoriei
sale: A. Fanfani, 1955, K. Samuelson, 1961. Cum e
vorba, totuşi, de o teorie, fie ea şi atât de ingenioasă,
poate fi pusă sub semnul întrebării, chiar din
interiorul ei. Max Weber nu lămureşte de ce capitalul
are atât de multe consecinţe, diferite, în diferitele
colţuri ale planetei. Milton Friedman, în anii ’60-’70,
a crezut că ne putem întoarce la capitalismul pur al
începuturilor, considerându-l însă a fi laic, propunând
terapia de şoc, pe care o resimţim încă şi acum din
plin şi noi, după ce a fost experimentată începând cu
Chile, sub dictatura lui Augusto Pinochet, şi
continuând cu Rusia lui Boris Elţân sau Polonia lui
Tadeusz Mazowiecki. E o afacere a corporaţiilor
transnaţionale, sub umbrela FMI, „penitente”
devenind popoarele care nu se pot apăra.

Note:
1. Max Weber, Etica protestantă şi spiritul

capitalismului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993, p. 25.
2. Ibidem, p. 36.
3. Ibidem, p. 41.
4. Ibidem, p. 48.
5. Ibidem, p. 66.
6. Ibidem, p. 70.
7. Ibidem, p. 108.
8. Ibidem, p. 120.
9. Ibidem, p. 122.
10. Ibidem, pp. 127-128.
11. Ibidem, p. 171.
12. Ibidem, p. 172.
13. Apud Weber, p. 176.
14. Ibidem, p. 181.
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Un bun prilej de revenire la impresionanta
moștenire iorgiană ni-l oferă, în 2019, editura
Humanitas, publicând Jurnalul ultimilor ani 1938-
1940 – INEDIT, ediție îngrijită, studiu introductiv și
note de prof.Andrei Pippidi, nepotul acad. Nicolae
Iorga – operă intuită și demult așteptată. 

Am aplicat acestei lecturi principiul eminescian al
ieșirii din anamneză: „Dară ochiu-nchis afară,
înlăuntru se deșteaptă”! La fel, principiul labirintic al
oglinzilor, cartea venind în continuarea altor cărți,
scriindu-se odată cu altele, făcând referințe și
sintetizând, în consecință, traiectoria intelectuală a
unui destin și a unei minți ieșite din comun. De pildă,
în continuarea Memoriilor întrerupte la 24 februarie
1938; la definitivarea monumentalei sale Istorii a
Românilor, ediție princeps (1936-1939) sau prin
comunicările științifice din Congresele europene,
corolarul acestui efort academic dorindu-se a fi
elaborarea noului concept al Istoriologiei universale.

…Orice carte este oglinda unui efort de
reincarnare spirituală a autorului ei, un Avatar. Cu
atât mai mult acest Jurnal, întrerupt ca o respirație
tăiată de bătaia glonțului. Acest miraculos efort al
reînvierii este poetic descris de mai tânărul Nicolae
Iorga la vederea umilei bisericuțe din vatra
Căușenilor încă pe la 1905! „Ochii mi se opresc lung,
înduioșați, asupra scriselor românești, celei dintâi pe
care le văd în această Basarabie, unde totul a fost
ras, dres, curățit pe urma noastră, ca pe urma
ciumei. Și, când prind a ceti, cu glas tare, ca să mă
audă oamenii, mi se pare așa de ciudat că răsună în
această biserică slavonită, încă o dată graiul nostru.
Visez sau văd, aud aievea? Pare că sfinții cu nume
românești mă privesc cu ochii lor cari nu mai sunt
scoși de ascuțișul săbiilor, pare că mă privesc și mă
înțeleg, căci doar sunt sfinți de ai miei, sfinți buni și
omenoși, de-ai neamului mieu, și dacă e vreunul din
cei cari țin biserica pe mâni care să fie îngropat aici,
și el va fi stând acum în mormântul său, ascultând.

Căci de ce n-ar fi înviat el, mortul, dacă învie în
această biserică a odihnei limba morților?” (Nicolae
Iorga, Neamul românesc în Basarabia, Ed. Fundației
Culturale Române, 1995, vol. 1, p.105-106).

Nu știa atunci Iorga că peste secole la fel „ne va
privi, ascultându-ne” reînviat prin evocările
noastre… Cu adevărat, paginile Jurnalului sunt acele
„ferestre și porți largi deschise” prin care ne privește
Istoricul și despre care dânsul vorbea la deschiderea
unui curs universitar: „Eu n-am nici un sistem; am
ferestre prin care privesc tot ce se petrece în jurul
meu și porți larg deschise pentru tot ce vine de la
viața din afară” (Generalități…, 156). Este asumarea
aceluiași principiu poietic iorgian, favorabil reînvierii
„Peste cunoașterea izvoarelor, peste critica lor, se
cere înțelegerea umană a omului care a fost, învierea
(subln.n.) lui prin comprehensiune și gâcire, prin
simpatie și prin acel dar pe care grecii îl numesc
poiesis, deci: creațiune” (Generalități…, 162). 

Și iată acum, în condiții mult mai favorabile
transparenței democratice, Jurnalul ultimilor ani reia
și reface pe viu firul întrerupt al Memoriilor anilor
30, asigurând astfel fluxul continuu al unei
experiențe unice, de peste două decenii de istorie
națională. Prin fața ochilor noștri, ca într-un magistral
expozeu cinematografic, se derulează fapte, pasiuni,
destine umane, colizii mistice ca un fatum de
neocolit… Paginile abundă în date, referințe și nume
istorice. Sunt evocați actorii scenei politice
românești, mareșalii Primului Război Mondial
Alexandru Averescu și Constantin Prezan, generalii
Artur Văitoianu, Ion Antonescu, Eremia Grigorescu,
lăstarii familiei Brătianu; generalii ruși Kolceak și
Denikin; politicienii europeni David Lloyd George,
Neville Chamberlain, Winston Churchill, Raymond
Poincaré, József Piłsudski, diplomați, politicieni sau
efemeride, trecute instant prin raza vederii, fixate cu
acul în album de colecție… Revelatoriu, spre
exemplu, este următorul pasaj, în care, ca într-o
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picătură de rouă, se reflectă un întreg univers: „29
iunie Spre Botoșani… Seara, frumoase presintații de
musică și danțuri, precedate de conferința ce mi s-a
cerut despre înțelegerea lui Eminescu. Cântă la pian
dna Grondijs, al cărei soț, foarte încălzit de țară – el
se cere în Basarabia ca să cerceteze bolșevismul,
care și-a făcut un centru în Amsterdam, unde a fost
ucis șeful ucrainenilor, mă întovărășește” (Jurnal..,
64). Înțelegem că șeful ucrainenilor este Evhen
Mîhailovichi Konovalets, liderul Organizației
Militare Ucrainene din exil (UVO), asasinat de
agentul NKVD-ului Sudoplatov. 

Evenimentele anului 1938 le constituie lovitura
de stat regală de la 10 februarie, interzicerea
partidelor (45) și imitația plebiscitului privind noua
Constituție carlistă – mișcări fatidice de șah politic de
unde a decurs, părerea noastră, majoritatea hibelor
care au dus la prăbușirea Regatului (25-26 fev., 26-
28). La fel, instaurarea partidului unic, Frontul
Renașterii Naționale, repudiat de Iorga: „16
decembrie Regele decretează „partidul unic”. Nu
merg la Palat… Am trăit să văd și instalarea robiei”
(120)! 

În alt plan, arestarea Căpitanului Corneliu Zelea
Codreanu, procesul lui, apoi lichidarea fizică doar au
sporit ostilitățile interne, ducând la atrocități și mai
mari (30 nov., 111).

În plan extern, principalele evenimente sunt
Anschluss-ul Austriei, anexată la Reih (12 martie, 34)
și Acordul de la München de la 29 septembrie 1938
între Franța, Marea Britanie, Italia și Germania: „3
octombrie – Sacrificând complet Cehoslovacia, cei
patru dau lumii pacea. Va fi și contra noastră” (88). 

Pentru menținerea spiritului treaz, profesorul
desfășoară o intensă activitate intelectuală cu
multiple și neobosite deplasări. Bun cunoscător al
limbilor clasice, răscolind o viață întreagă toți
Carpații, Balcanii și arhivele Europei, tot descifrând
și salvând la psaltiri, urice, hrisoave, cripte, fresce și
pisanii bisericești în căutarea rădăcinilor credinței și
civilizației noastre milenare, a profesat un
ortodoxism – național ardent, implicându-se în
treburile Sinodului și chiar în promovarea cadrelor
clericale, ceea ce nu l-a împiedicat, totuși, să vadă și
să taxeze fățiș incultura și obscurantismul manifest:
„6 octombrie … Muzică occidentală, apoi
imposibilul prohod ortodox, totuși sub ochii mei mai
decent. Spun Patriarhului că ar fi ceva de scurtat în
„aleluia” și „Doamne miluiește” (89); „Slujba

preoțească de la Roman e o colecție de urlete
disperate” (93). „1-iu nov. (…) La ședința sinodală
pentru alegerea episcopului de Maramurăș… Le
strig: „Cântați la biserică, nu urlați la congrese”
(100).

O altă atitudine: „19 maiu… Discuție la
Academie cu privire la alegerea generalului
Antonescu. Caut să învederez că avem a face cu un
om care n-a scris, cu un general care n-a învins, cu
un simpatizant al „gardiștilor” și un intim al lui
Codreanu. Regele s-ar putea crede jignit” (56).
Atitudinea consună cu scrisoarea către președintele
Academiei Al Lapedatu, redactată mai târziu, la 24
septembrie 1940, o ardentă pledoarie pentru
independența și autonomia instituțională: „Voi aminti
întâi că de câteva ori s-a observat în ședințele
noastre că Academia n-ar trebui să participe la
manifestații cari nu sânt în legătură cu scopurile ei
bine definite” (350). Evident, pentru asemenea
atitudini curajoase, milă de la „Padișah” n-avea cum
să aștepte…

Anul 1939 debutează, precum și se încheie, după
formula plastică a lui Iorga, cu „un vânt rece în
dimineața putredă” a țării, încredințat fiind totuși că
„bășica trebuie să crape” (212).

De cele mai dese ori cronica diaristului este
telegrafiată frust și cu dese sincope, abia reluând fuga
evenimentelor și oprindu-se mai pe larg la cele
esențiale, prin toată avalanșa pulsând intens gândul
harnic, fidelitatea adevărului rănit și osteneala tot mai
accentuată, vestitoare de mari învolburări
angoasante: „3 ianuar… Ziarul (Neamul Românesc
– n.n.) a fost confiscat și apoi supus la cenzură, cu
toată calitatea superioară miniștrilor pe care o
dețin. Am înlocuit articolul mieu cu judecăți politice
în sensul libertății în care până la moarte voi crede”
(subl.n.); 19 ianuar Seara, Dr. Angelescu întors din
Paris. Se arată ca de obicei speriat. La Paris i s-a
spus și de miniștri că în Aprilie va fi război cu Italia,
dacă aceasta e îngăduită de Germania. Noi ce ne
facem, într-o situație internă lipsită de unitate?
Germanii, după înțelegerea cu Beck (Jozef Beck,
min. de externe polonez – n.n.) vor căuta să treacă în
Ucraina pe la noi și nu ne putem împotrivi. Îi spun că
nu cred în război, că zvonurile din Paris sunt efectul
unei permanente psihoze, (…), că e imposibil după
atâta muncă, să n-avem cu ce purta un război
defensiv și că, orice s-ar întâmpla nația nu
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piere…”(132); „6 mart Scrisorile de injurii către
mine, „canalie bătrână”, care trebuie „executat”
reîncep. Iscălitura e crucea în svastică”; 24 mart
Catastrofalul tratat cu germanii, care ieau
conducerea economiei naționale românești pentru
folosul lor cu mituirea noastră” (158); „25 mart Ieri
când am spus publicului de la Societatea anglo-
română, – puțin, – că, precum în poemul lui
Coliridge, corabia care a ucis pasărea albă a
încremenit pe mare, pierind toți marinarii, tot așa
acei care au ucis pasărea albă a dreptății între
popoare vor ispăși-o, au urmat aplauze de mai multe
minute” (159); „2-11 aprilie. La Văleni. În ziua de 7
Aprilie atacul infam al lui Mussolini asupra Albaniei,
una din cele mai monstruoase fapte ale istoriei”(164). 

Dar iată și un exemplu de naivitate și de orbire
politică în adresarea către Regele la Consiliul de
Coroană: „15 April. Judecând în calitate de consilier
regal și ca om de un îndelungat trecut că, în scrierea
istoriei Românilor pentru vremea de la așezarea
dinastiei în 1866 la independența câștigată la 1877 eu
n-am întâlnit niciodată nici atâta unitate de acțiune,
nici atâta măsură de inteligență, ducând la un succes
atât de hotărât, vă urez din inimă să continuați pe
această cale. Consider aceasta ca o memorabilă zi
istorică pentru noi” (165). Anticipăm aici un alt
Consiliu de Coroană de la 27 iunie 1940, cu cedarea
Basarabiei fără niciun foc după ultimatumul sovietic,
Consiliu în care Iorga, Ștefan Ciobanu și alți câțiva
consilieri au fost pentru rezistență. Iată cum își
amintește scena regele Mihai, care atunci, în acea „zi
istorică memorabilă” prin tristețea ea tocmai și-a dat
bacalaureatul: „S-a deschis ușa și din sală a ieșit
Iorga. Cum m-a văzut, a venit direct la mine. Era
foarte… pornit… Nu prea vorbea el așa de tare, de
obicei, dar de data asta a strigat: „Toți ăștia sunt
niște trădători!” Și a plecat. N-am înțeles nimic. Mult
mai târziu am aflat ce s-a întâmplat acolo. Se luase
hotărârea că nu putem să ne opunem rușilor ca să
apărăm Basarabia. Și din cauza asta, Iorga, care era
pentru a se face ceva, s-a supărat că majoritatea
celorlalți au spus că nu se poate face nimic și că au
lăsat Basarabia fără apărare” (Stelian Tănase,
Conversații cu regele Mihai, Buc., Ed.Corint Books,
2018, 34).

Dar, să revenim la 1939. La Cameră: „6 iulie
După un scurt, dar substanțial discurs al lui Garoflid
și alte manifestații la tribună, vorbesc la legea
valorificării grâului. Sunt primit cu o extraordinară

căldură și ascultat cu cea mai mare atenție”(184). Tot
aici, nota de subsol fixează reacția distorsionată a
presei timpului. „D. prof. Iorga e de părere că românii
să nu mai mănânce mămăligă” – așa îl bagatelizează
Viața creștină de la Cluj. 

Tot mai în minor, plugăritul pașnic al
semănătoristului Iorga este umbrit de corbii
războiului: „20-26 august (1939). Isprăvile lui Hitler
care cere Danzigul, culoarul, adăugându-se
programul italian corespunzător și încheie cu un pact
de neagresiune cu rușii care și-au bătut joc de
diplomați și de generalii anglo-francezi” (189). Și
imediat: „1-3 septembrie. Bestia germană a atacat
Polonia cu toate mijloacele diabolice ce-i stau la
îndemână”. Crește dezastrul în afara și în interiorul
Țării: „17 septembrie Supt cuvânt că nu mai este Stat
polon, rușii, de acord cu Hitler, intră pentru a-și
ocroti conaționalii din Rusia Albă și Roșie în Polonia
care opune împotrivire (199). 21 septembrie. Oribila
moarte a lui Armand Călinescu, străpuns de 20 de
gloanțe ale unui nemernic de avocat ploieștean venit
din Maramurășul ungar, împreună cu câțiva
nevârstnici, tot ploieșteni de la deosebite facultăți”
(199). Pentru precizare, „nevârstnicii” erau legionarii
din Echipele morții încropite pentru răzbunarea
Căpitanului.

În pofida împrejurărilor, istoricul Iorga lucrează
febril, sfidând timpul sau presimțindu-și sfârșitul. 

1939 este anul în care își încheie editarea celor 10
volume ale Istoriei Românilor, despre care Pamfil
Șeicaru, veșnicul său oponent, totuși afirma că
„Acesta a fost cel mai minunat dar pe care i-l putea
lăsa profesorul Iorga națiunii sale”! Zeci de
conferințe radio adunate în Sfaturi pe întuneric,
colocvii, congrese, lecții și cursuri de istorie vădesc
efortul supraomenesc de a opune forța rațiunii
instinctelor tribale și neantului agresiv…

Astfel, se cristalizează conceptul permanențelor
istorice, în opoziția carențelor și a hiatului istoric, am
zice noi, concept care devine piatra unghiulară a
istoriologiei iorgiene și al cărui mesaj profund
rezonabil pentru vremurile irezonabile de atunci,
asigură succesul participării sale la Congresul
internațional de istorie de la Zurich, la finele lunii
august… 

Permanențele istoriei, studiul inclus în culegerea
Generalități cu privire la studiile istorice în colecția
Cărți fundamentale ale culturii române, Ed. Polirom,
1999, alături de alte zece studii de referință care

5353CONVORBIRI  LITERARE



încheie apoteotic Generalitățile, între care Originea
și dezvoltarea istoriei universale, Vitalitatea
popoarelor, O istorie a imperialismului și Prefața la
Istoriologia umană rămân a fi surse de referință în
materie. În același context, drept confirmare, este
relevantă consemnarea, de la 20 octombrie, cu
prilejul deschiderii Universității din București: „La
București, pentru deschiderea ambelor cursuri și
pentru conferința de la Institut (…) Sunt primit foarte
călduros de ambele grupe de studenți. Lecția primă
despre originea imperialismului contemporan
(subl.n.) trezește o călduroasă înțelegere” (210).
Aparent, nimic ieșit din comun. Dacă însă deschidem
parantezele și raportăm textul conferinței „O istorie a
imperialismului” la invadarea Cehoslovaciei,
semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop, la 23 august,
împărțirea Poloniei între sovietici și naziști, apoi
asasinarea prim-ministrului Armand Călinescu de
către legionari, la 31 septembrie, și instituirea
cenzurii drastice, vom conștientiza realmente
riscurile ce și le-a asumat distinsul profesor la
deschiderea Universității din București: „Anul
acesta, întrebările ce se pun înaintea lumii întregi se
rezolvă în chipul cel mai sălbatic, cu distrugerea
existenței unui stat, cu călcarea în picioare a
populațiilor nenorocite, ca pe vremea năvălirilor
celor mai grozave din secolele al IV-lea și al V-lea”
(Generalități..,328).

Ilustrând originile imperialismului și ale „statului
totalitar”, vorbitorul pleda pentru un altfel de
imperialism, mai curând cultural și spiritual: „Eu
cunosc un imperialism admirabil, care constă în a
crea o civilizație care, prin caracterul ei desăvârșit și
înalt, să stăpânească mințile tuturor oamenilor”.
Asumându-și cu amărăciune rostul său civic: „am
avut norocul ca și binele și răul acestei țări să fie
necontenit aproape de inima mea”, profesorul își
încheie providențial magistrala sa lecție de istorie:
„Vom vedea cum se formează fiara care crește,
monstrul care se umflă din ce în ce mai mult spre
nenorocirea omenirii, și veți mântui, cred, cu
credința tare pe care ne-o arată experiența secolelor,
a mileniilor, că pe brutalitate și pe nedreptate nu se
poate crea nimic statornic” (Generalități.., 332).

Un alt exemplu revelator de rezistență și de
solidaritate umană îl oferă prof. Nicolae Iorga pentru
năpăstuiții intelectuali și ofițeri polonezi, care luaseră
drumul pribegiei. Iată cum este fixat acest gest de o
rară noblețe: „23 septembrie… Vine Gostynski, sub-

directorul Institutului polon. Oferă să-mi vândă
mobilierul și biblioteca, probabil pentru a se putea
întreține (…) – îi ofer a preface Institutul, provizoriu
în anexă a Institutului Sud-Est European, păstrându-
și toată zestrea; el ar face conferințe la noi și ar fi
plătit cu 5.000 de lei pe lună” (199-200).

Ironia sorții aduce un început de an 1940 luminos,
dar cu tulbure prevestiri de întunecare, un an care așa
și nu s-a încheiat nici pentru Iorga, nici pentru
Basarabia sacrificată: „1-iu ianuar An Nou luminos în
vremi de apăsătoare griji și de prevestiri așa de
tulburi” (239); „6 ianuar Regele vorbește la Chișinău.
Cuvântarea e stăpânită, dar energică. Și aici vorbesc
reprezentanți ai naționalităților” (241). (Între altele,
vom remarca și aici gogorița promisiunilor regale!).
Dar, încă se mai credea în minuni: „18 ianuar…
Contra măsurii necugetate de a retrage frontul nostru
pe Prut, ceia ce echivala cu o invitare a sovietelor, noi,
care am întărit Basarabia (?) – pe care Ciano n-o
socotia ca interesând Italia –, sântem hotărâți să ne
batem, să ne batem acolo” (246).

Ieșirea din neutralitate, „mica înțelegere
balcanică”, căutarea altor garanții externe de
securitate, pericolul pierderii Basarabiei sau a
Transilvaniei sunt obsesiile predominante ale acestui
segment incandescent de istorie la zi: „4 april…
Avem o neutralitate de asediați…” (271); „18 april
Rusia ne prezintă o notă cu 15 puncte de plângeri. E
deschiderea prilejului de ceartă” (275).

Se intensifică alarma: „9 mai Sânt stăpânit de un
sentiment de profund dezgust față de ce se petrece în
lume, peste toate credințele mele ” (276). Urmează
agonia Franței, Olandei, Belgiei și pecinginea se
extinde. Treptat, „În sufletul oamenilor de la noi se
strecoară temeri urâte și speranțe criminale” (282). 

În sfârșit: „18 iunie Churchill anunță războiul de
unul singur. Rușii au ocupat Letonia și Estonia”
(290). În urma inacțiunilor și a tot mai pronunțatelor
tendințe totalitariste ale regelui, Iorga tot mai mult se
distanțează de Alteța Sa. Până când survine
catastrofa: „27 iunie Catastrofa Basarabiei, și în ce
rușinoase condiții! La 13 și 20 Consiliul de Coroană,
cu toți miniștrii cărora li s-a făcut lecția. Tătărescu
cetește ultimatul Sovietelor (în 24 de ore). Basarabia
smulsă de la Rusia care era slabă militar trebuie
restituită Rusiei tari și, ca despăgubire „slabă”
pentru reaua guvernare în Basarabia, Bucovina-de-
Nord. Aceasta pentru că e locuită de ruteni, și tot așa
și Basarabia! În zadar ministrul nostru Davidescu a

5454 CONVORBIRI  LITERARE



adus toate argumentele etnice și istorice” (293).
Umbrele basarabenilor-unioniști Pan.Halippa, Ion
Inculeș, Ion Pelivan, Șt.Ciobanu, Mitropolitul Gurie
și ale altora se perindă trist pe scena acestei piese
sordide și doar sporesc impresia disperării. Urmează
alte două Consilii de Coroană, formale și ele – „o
adunătură”, cum zice Gigurtu (334) în urma cărora se
acceptă cedarea Ardealului, Dictatul de la Viena și
abdicarea regelui (321-339), după care, se știe, vine
dictatura militară a lui Ion Antonescu și proclamarea
Statului Legionar. 

Grele pagini și triste adevăruri de știut!
Și pentru că o nenorocire nu vine singură

niciodată, la 10 noiembrie are loc un cutremur
devastator, preludiul unui alt cutremur, ucigaș: „10
novembre Cumplitul cutremur. Vechea mea casă,
școlile, Muzeul, Palatul reginei, bisericile,
Mănăstirea, Filip, Sf. Ilie sunt o ruină. Groaza pentru
soarta copiilor până la venirea lor” (362). Jurnalul
cu ultimele file din 25-26 novembre se încheie abrupt
și sinistru: „Noaptea trec mari automobile cântând
„cântece legionare”; Și ultima: „26 novembre Ieri s-
a decretat săptămâna de doliu pentru reîngroparea
lui Corneliu Codreanu, a „nicadorilor” și
„decembriștilor ”. Antonescu revine, declarând că a
căpătat „încrederea Germaniei”… (365).

…Unul din acele automobile avea să-l ducă în
noapte pe marele neînfrânt și clarvăzător, Nicolae
Iorga, pe ultimul său drum, către Strejnic…

În ansamblu, Jurnalul inedit, prețios document și
sursă istorică a unei controversate perioade din viața
României interbelice, s-a bucurat și se bucură de o
atenție sporită a publicațiilor românești: Magazin
istoric, România literară, Convorbiri literare,
Observator cultural ș.a. Iată, de exemplu, aprecierea
prestigiosului savant Ștefan Lemny din Observator
cultural: „Jurnalul ultimilor săi ani de viață, publicat
acum pentru prima oară, este însă mai mult decât
cântecul de lebădă al unui cărturar de excepție, mai
mult decât una din ultimele creații majore ale operei
sale: el este un document esențial datorat hotărârii
autorului de a lăsa posterității mărturia activității și a
ideilor sale într-un răstimp distinct din istoria României
interbelice: anii dictaturii regale” (Șt. Lemny, Nicolae
Iorga în jurnalul ultimilor săi ani, Observator cultural,
nr. 979 (729), 18-24 iulie 2019, p. 12-13).

După fireasca decantare a pletorei de superlative
(și invective) atribuite Istoricului: Apostolul,
Vulcanul (M. Eliade), Cărturarul Sămănător (Gh.

Brătianu), Pedagogul regăsirii noastre (P. Șeicaru)
sau, în răspăr, Ilustrul Profesor al Planetei (T.
Arghezi) – suntem îndreptățiți, credem, să-i restituim
străvechiul și judiciosul simbol al Corifeului, precum
și l-a dorit însuși ilustrul Istoric: „În tragedia
ateniană, din când în când se aude zvonul corului: el
comentează, el judecă. Istoricul îndeplinește acest
rol și el n-are dreptul – de fapt n-are nici putința –,
de a-l părăsi” (Generalități,…34).

Carte răvășitoare, Jurnalul (inedit) al ultimilor
ani se prezintă, în totalitatea notelor, comentariilor
politice, istorice sau banal-cotidiene drept un
adevărat corolar literar-științific și drept carte de
identitate a unei înalte conștiințe morale, sublimă atât
în previziunile, cât și în rătăcirile sale. Este o carte
din care încă mai sângeră fierbinte istoria tragică a
unei jumătăți de veac românesc, cu pagini oneste,
șoptind și strigându-și învățăturile către urmași. O
carte ca un requiem, un de profundis înălțat în apusul
unui destin de legendă… O adevărată „viață
revărsată”, așa cum zice însuși Nicolae Iorga:
„Scrisul tău să fie ca rășina ce curge din brad: viață
revărsată! (Nicolae Iorga, Cugetări, 30).

Viață revărsată și mereu reînviată sub ochii noștri
ori de câte ori îi vom deschide cărțile și-l vom simți
aievea printre noi…
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Toată poezia lui Gheorghe Florescu, de la
„păcatele tinereţilor”, Glas în lumină (1972), Nimic
mai frumos (1998), La braţ cu Okeanos (2000), „49”
(2001), pînă la Ecouri (2002), Omul din piramidă
(2002), Armura lui Ahile (2009) şi, acum, în urmă,
Poeme la Curtea Regelui Nou (2021), pivotează în
jurul figu rii tutelare a unui geniu al locului, „genius
loci”, cum îi spuneau oamenii de altădată; i-aş spune
omul din Hiperboreea, un simbol de demult şi, iată, o
„persoană” de azi, poate, însuşi poetul, care vin din
protoistorie, contemporani, s-ar spune, cu cei care
vor fi lăsat mesajele (încă) nedescifrate de pe tăbliţele
de la Tărtăria; omul din Hiperboreea vine de dincolo
de memorie, e însemnat de istorie, îşi caută strămoşii
în Helada, nu îi găseşte acolo şi, cu atît mai puţin, în
Grecia („Vă scriu din Grecia/ înainte de a urca spre
Bucureşti./ Am fost la Delphi, la Athena, în Corint,/
am ajuns și la scăldătoarea lui Zeus./ Dar acolo nu era
Grecia./ Era o altă ţară,/ de care am mai auzit cîndva,/
parcă Helada se numea./ Și nu erau strămoşii mei
acolo./ Unde erau strămoşii mei?” – Scrisoare din
Grecia), pentru că străbunii, care trimit „dorul
rădăcinilor” în dan sul păgîn al Sînzienelor, se află în
Nordul munţilor, apelor şi pă durilor din Hiperboreea:
omul de aici e Puterea însăşi, pe deasupra tuturor
regilor care s-au succedat şi, desigur, peste Regele
Nou, muritorul, neînsemnatul: (proto)istoria decide,
prin semnele sale, cine stăpîneşte regatul
hiperborean: „Eşti neînsemnat, Rege,/ şi trecător,/
cum au fost toţi pretendenţii/ la atotputernicie./ În
fața mea, desigur,/ cel care am puterea din
Hiperboreea/ şi semnele de la Tărtăria/ şi nu sufăr că
sunt secrete/ care mi se acund/ la Vatican/ sau aiurea,/
pentru că le Ştiu./ La curtea Ta, Rege Nou,/ Eu sunt
Puterea” (Imemorial). Urmîndu-şi dragostea prin
pădurile Nordului, cu femeia risipită, în toamnele de
acolo omul din Hiperboreea îşi ia răgazul de a privi
spre Regele Nou, de a-i spulbera um bra („Regele

Nou/ şi-a întins împărăţia –/ propria sa umbră –/ pes -
te mări şi ţări,/ între care şi/ Marea Mea şi/ Țara
Mea./ O, Rege Orb,/ vei rămîne şi tu/ fără umbră,/
muritorule!”, scrie poetul în Trufie), într-o vreme de
dincolo de vreme a acestui cîntec-descîntec: „Pădure
cu iarbă,/ Cine te întreabă?/ Pădure cu frunze,/ Cine
îţi răspunde?/ Vîntul toamnei, vîntul,/ Vîntul şi
pămîntul,/ Ca un cerb nălucă,/ Vîntul tot pe ducă,/
Musafir în casă,/ Bunătăţi pe masă./ Cine îl primeşte,/
Cine-l ocroteşte,/ Cine-l ospătează,/ Cine-l
înnoptează?/ Pădure, vecină,/ Tu nu-i eşti străină;/ El
la tine vine,/ Că te ştie bine./ De la tine pleacă,/ Ca să
se întreacă/ În vîrtej de zi,/ Pînă la chindii,/ Cînd se-
ntoarce iar,/ Liniştit hoinar,/ La tine, pădure,/ Somnul
să ţi-l fure/ Cu vis de fecioară/ Și de căprioară”
(Cîntec-descîntec): pădurea cu iarbă, vîntul şi
pămîntul, cerbul nălucă şi visul căprioarei con-
figurează un spațiu şi o durată care dau personalitate
scrisului lui Gheorghe Florescu.

Din negurile protoistoriei, din Hiperboreea, prin
istoria ştiută, din legendă şi adevăr, a Turnului Babel,
poetul se întoarce repede în (i)realitatea imediată
unde îl aşteaptă „hidra uriaşă” cu oratorii ei care se
pregătesc să demole ze cestălalt Turn, după ce acela
vechi a fost distrus de însuşi Dumnezeu: „Construim
din nou Turnul Babel,/ cărămidă cu cărămidă,/ modul
cu modul,/ pînă la cer./ Este aproape gata,/ nu se mai
prăbuşeşte./ Dar cerul se îndepărtează/ tot mai mult,/
se resoarbe/ de fiecare dată,/ cînd Turnul îl atinge./
Turnul Babel este/ – în vre mea globalizării/ şi a
Uniunii Europene –/ principiul ordonator al lumii,/
turnul întors în noi/ pentru a ne înţelege/ în sfîrşit,/
unul pe celălalt” (Noul Turn Babel). Spirit critic
ascuţit, cu iro nia fină ori demolatoare „la purtător”,
cum se spune, Gheorghe Florescu scrie poeme în
tonuri pamfletare, sarcastice, greu de înţeles de către
unii (Vl. Yankélévitch ne învaţă că „ironia este
ininteli gibilă prostiei”, nu-i aşa?), despre războiul
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tuturor împotriva tuturor (Război), despre Hidra,
Caracatiţa şi Balaurul cu şapte capete care, într-o
admirabilă Fabulă europeană, îşi devoră, cu plăcere
supuşii („Hidra, Caracatiţa şi Balaurul cu şapte
capete/ şi-au re găsit liniştea;/ locuiesc împreună/ şi
duc o viaţă minunată, minuna tă, minunată./ Au în
gestiune toate vieţuitoarele,/ le cresc şi le ocrotesc,/ le
scot în lume,/ se ocupă de multilingvismul lor./ Nu -
mai cînd le este foame/ au grijă, mare grijă/ să se
devoreze care pe care,/ desigur,/ numai în limitele
Regulamentului/ aprobat prin consens./ Cu o
excepţie,/ printr-o concesie cu greu acceptată,/ Hi dra,
Caracatiţa şi Balaurul cu şapte capete,/ la ora zilnică
de ma să,/ acceptă ofranda benevolă/ a cîte unei
vieţuitoare mai arătoase./ Morala:/ Sacrificiul
voluntar nu poate fi refuzat, dacă îl face altul”), în
umor şi ironie fină despre globalizarea în „satele
noi”, în poeme remarcabile despre o Românie fără
cap (Vreau!), unde acelaşi om din Hiperboreea,
căruia toţi regii de aici i s-au supus pentru că ştie tot,
se (re)afirmă drept paznicul unui tezaur naţio nal al
voievozilor pămîntului, Vodă Brîncoveanu, Mihai
Viteazul, încă, înainte, Decebal şi, la capăt, „vreau
capul Poporului Român/ pe trupul său”, într-o lume
cu oameni străini care mimează că trăiesc (Curs
despre viață, Metafizică), în peisajul dezolant al unei
lumi în surpare, pivotînd în jurul unor imagini
expresioniste ale oraşu lui industrial fără industrie:
„Ca nişte schelete agăţate de cruci/ ies din ceaţă şi
intră în ceaţă/ oasele conductei de abur./ În pajiştea de
lumină a asfinţitului/ se arată monumental/ corpul
fostei oţelării/ asediată de bacterii nevăzute/ care se
hrănesc cu fier./ Şiruri, şiruri umbrele oamenilor,/ ca
într-un spectacol cu figuran ţi/ vin şi pleacă,/ vin şi
pleacă,/ vin şi pleacă,/ vin şi pleacă,/ vin şi pleacă.../
Umbre fără oameni!” (Contrarevoluţie industrială).
În această lume, printre scheletele agăţate de cruci, în
şirul oamenilor ca nişte umbre, parcă, din Parabola
orbilor a lui Breugel ori în „colivia mea/ şi nu doar/
din vremea pandemiei” (Magazinul de păsări) şi în
nacela purtată de Marele Balon „al universalei
pandemii” (Suspendat), poetul sfîrşeşte în lumea
virtuală care îi pierde intimitatea şi, prin aceasta,
identitatea însăşi: „Sunt un om liber,/ liber ca
embrionul/ în pîntecele mamei sale,/ ca pasărea în
bătaia puştii,/ ca peştele în faţa momelii pescarului,/
ca gîndul ne scris şi nemurit./ Sunt un om liber,/ într-
o lume care mă monitori zează/ din totdeauna,/ pentru
totdeauna,/ pentru a-mi garanta liber tatea”.

(Libertate); „Lumea virtuală înlocuieşte,/ încetul cu
înce tul,/ lumea reală./ Lumea reală este în pericol./
Eu însumi trăiesc/ mai mult pe internet,/ unde găsesc/
visele, gîndurile, simţăminte le/ celorlalţi,/ încît tot
mai mult/ trăiesc o viaţă/ care nu e a mea./Asta e
Viaţa?” (Dilemă).

Suspendat între lumi, ştiind secretul trecerii dintr-
un univers în altul, cum scrie în Între lumi, poetul,
care se identifică fie pe cîmpiile Cataloniei unde
„explo dează mustaţa lui Salvador Dali”, în
Carcassonne, cu „muşchetarul regelui”, în Bruxelles,
în „Casa de Asturias en Bruselas”, cu „ope ra măreaţă
a lui Sancho Panza”, fie în chipul trans-figurat al „al -
tui” Gheorghe, într-un poem unde se aud distinct
tonalităţi dintr-un poem celebru al lui Radu Gyr, în
Ecouri-le despre care Constan tin Cubleşan scrie că
aici „Gheorghe Florescu îşi inventează pro priul tipar
poetic”, poetul, plasînd piesa de rezistenţă a liricii
sale în metafora obsedantă a cailor albi de pe malul
apei (“obsesia/ pictorului/ care-mi dăruieşte/ tablouri/
cu doi cai albi/ mereu/ pe malul apei”; „caii albi/ pe
malul/ fluviului/ şi teama/ universală/ care mă
cuprinde”), îşi creşte poezia, în partea ei rezistentă,
din aburul ceţurilor şi negurile pădurilor din
Hiperboreea.

Un portret cald, exact, pătrunzător al poetului
Radu Cârstoiu îl face Gheorghe Grigurcu în prefaţa
unei cărţi recente, Întemniţate-n chihlimbar; în
cuvîntul său, de atîtea ori inspirat, intitulat Un devotat
al crucii, Gheorghe Grigurcu apreciază „directitatea
tonului, naturaleţea confesiunii însufleţite de năzuinţa
mîntuirii”, venind de la un „devotat al Crucii”, „un
îngenuncheat cu umilinţă în faţa Creatorului, pentru a
se spovedi”. În adevăr, Radu Cârstoiu mărturiseşte
credinţa în Iisus folosind simboluri tutelare, identitare,
din protoistorie pînă azi, din sorgintea ancestrală, din
vremea „întîiului om”, pînă la spaţiul fiinţial integrat
în acest decor de început de lume, într-un autoportret
liric foarte semnificativ: „Din nori părînd să se
coboare/ Prin vremuri mai păs trează vraja/ Și temerar,
cu fruntea-n soare,/ Veghează de milenii, Straja./ Și-
un brîu de piatră legendară/ Încinge harnic, cu sfială,/
Din ceruri coborîta ţară/ Și-a ei sorginte ancestrală.../
Căci munţii-ncărunţiţi de vreme,/ Ce-au legănat întîiul
om/ Dintru adîncuri par să cheme/ Misteriosul
Kogaion./ Din a lor lacrimi neseca te,/ Sporind
misterul Mioriţei,/ Şuvoaiele înfuriate,/ Se strîng în
cheile Șuşiţei./ Iar unda rece, despletită,/ Ce cheamă

5757CONVORBIRI  LITERARE



stelele să cadă,/ Printr-o minune-i înverzită,/ Albind
năvalnic la Cascadă./ De la Cascadă în aval,/ Făcîndu-
şi pe sub munte loc,/ Se-aşază sa tul meu natal/ Purtînd
Șuşiţa la mijloc./ Iar în întreaga ei splendoare,/ Cînd
clopotele dau de ştire/ Că vine vremea de-nchinare,/
Stă-n centru Sfînta Mănăstire./ Și scris în locul de
onoare/ Al celor pomeniţi mereu,/ Lăsînd nădejdea să
coboare,/ A ctitorit şi mo şul meu./ Acum, de ţes a
vieţii ie/ Acesta-i spaţiul cel mai drag/ Pe care sufletul
mi-l ştie,/ Din care eu, prin neam, mă trag” (Cine sunt
eu?). Pînă la poezia sentimentului religios care se
fixează în trei secţiuni ale masivului  volum amintit -
Lumina Sfintei Învieri, Întemniţate-n chihlimbar,
Meditaţii și parabole -, Radu Cârstoiu scrie, cu ecouri
din poezia lui Adrian Păunescu, despre spaţiile cărora
lirica sa încearcă să le confere dimensiunea unor
topos-uri (Curpen, grădina Jiului de Sus, Tîrgu Jiu),
pivotînd în jurul meta forei obsedante a închiderii în
chihlimbar, în celula perfectă, dar cu „deţinutul” la
vedere: sufletul, în logica poeziei lui Radu Cârstoiu:
„Celest e sufletul din om,/ Dar trupul e pămînt din
pom/ Și anevoie se conjug/ Contrarii la acelaşi jug./
Căci trupul, preţios Graal,/ E-o colivie de cristal,/
Rezonînd precum un vers/ Și mărgi nind un univers./
Chiar protector, cum vrea să fie,/ Prin aurita colivie,/
Nu poate,- ntemniţînd fiorul,/ Un zburător să-şi uite
zborul./ Din început fiind dăruită,/ Cînd vine vremea
potrivită/ Acea ma troană de omidă/ Eliberează-o
crisalidă./ Și-atunci, în rochie de gală,/ De-o gingăşie
ireală,/ În sufletul nemuritor/ Vibrează gena pentru
zbor./ Iar sunetele din cristale/ Trecînd prin orgile
astrale/ Ating al cerului altar/ Purtate de un vînt stelar./
Iar Dumne zeu cel Sfînt din cer/ Trimite-al morţii
mesager,/ Tăind gogoaşa înveliş:/ Secerător la
seceriş!/ Și-atunci cristalul, lin, în pace,/ În mii de
cioburi se desface;/ Dar cu memorie se rup/ Ca trupul
să se-ntoarcă-n trup./ Slobod, sufletul se spală/ De
vanitatea triumfală,/ Gătind, în albul orbitor,/
Întoarcerea la Creator./ Că-n marea trecere prin viaţă,/
Deşi pămîntul îl răsfaţă,/ O singură menire are:/ Să-
audă-a zborului chemare./ Iar dacă zborul i s-a frînt/
Cristalul devenind pămînt,/ Chemarea-i trece în
zadar:/ Prizonier în chihlimbar!” (Zborul).

Majoritatea poemelor din De strajă pe zidul
Cetăţii, Ontopasteluri şi Satire contemporane este a
unui dialog, adesea, violent polemic cu „străinul” de
azi, dar, mai ales, cu bolşevicul de ieri, cu „stirpea
bolşevică”, cu adevărata ciumă roşie cu care s-a
confruntat tatăl, un „patriah al demnităţii”; în poeme

precum Anevoios e drumul spre lumină, Tatăl meu,
Bade Ioane, Trezeşte-te, popor al meu!, De strajă pe
zidul Cetăţii, Radu Cârstoiu consemnează un calendar
al tuturor suferinţelor, plecînd de la cele ale tatălui,
figură tutelară a cărţii; tatăl, cu ochi blînzi de
„arhiereu” al suferinţei sub teroarea ciumei roşii a
anilor ‘50, „arhanghelul Mihai”, crai şi împărat,
Eminescu, desigur, poetul în suşi, năzuind să îmbrace
„hlamida iubirii pentru neam și ţară”, cu îndemnuri
avîntate către un „popor uimit şi resemnat”, aducînd
„pri nos către ţară” configurează o constelaţie
simbolică în miezul căreia se află Seniorul: iată, într-
un portret memorabil al lui Corneliu Coposu: „În
vremuri tulburi pentru ţară/ Cînd rănile adînci ne dor/
Rememorăm, căci ne-nfioară/ Legenda Marelui
Senior./ Găsim iz vorul de credinţă/ Și-n suflete
purtăm prinosu’/ Cu lacrimi de recunoştinţă/ Pentru
Corneliu Coposu./ Ai supravieţuit terorii/ Și
temnicerii i-ai iertat,/ Trecînd prin iadul închisorii/ Ca
un creştin şi democrat./ Căci pentru-o inimă vitează/
Nu-s schingiuri care să doară,/ Cînd singura ce mai
contează/ E doar iubirea pentru ţară./ De sub toiagul
nedreptăţii/ I-ai înfruntat nepăsător/ Avînd prea-plinul
demnităţii/ Și-al dragostei pentru popor./ Cînd răii ce-
s orbiţi de teamă/ Te-au ponegrit fără măsură/ Senin,
nu i-ai băgat în seamă/ Că n-aveai vreme pentru ură./
Cînd încă mai eram o turmă/ Și ne mînau doar cei
haini,/ Ai vrut, (dorinţa de pe urmă)/ Să cureţi ţarina
de spini./ Căci îngrijindu-ne ogorul,/ Oprind ai min -
ţilor exod,/ Avînd drept ţintă viitorul/ Sămînţa bună va
da rod./ Al tău e visul ce ne-animă/ Şi celor buni le-ai
dat solie/ Ca printr-o muncă anonimă/ Să punem ţării
temelie,/ Reconstruind cu demnitate/ Cum ne-au
testamentat strămoşii/ Virtuţi ce fost-au ruinate/ De
cei degeneraţi şi roşii(...)” (Legenda Marelui Senior).

Lirica religioasă, cum remarcă Gheorghe Grigurcu
este miezul cărţilor lui Radu Cârstoiu care, plecînd de
la întrebările smerite ale creştinului cu tot
dramatismul lor – „Mai pot să sper în Dumnezeu?”,
„Îl înţeleg pe Dumnezeu?” –, năzuind, înfruntînd
nefiinţa, să ajungă la o istorie în versuri a vieţii
pămînteşti a Mîntuitorului, scrie despre ceea ce el
numeşte Biserica vie, aflată în orice ortodox (în orto-
doxie, în dreapta credinţă, adică), căutînd simbolurile
puternice în harul şi biruin ţa Maicii, în Lumina Sfintei
Învieri, în Sfînta Treime şi îngerul păzitor, pe scara lui
Iacob, a credinţei şi iubirii îngerilor, interogîndu-şi
sufletul în „vremuri de secularizare”, căutînd armonia
între „entităţi duale”, între duhul de lumină şi trupul
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de pămînt; după o satiră „contemporană” la adresa lui
Darwin, autorul unei „satanice erori”, Radu Cârstoiu
ajunge, dînd un farmec special perfec tului simplu
oltenesc, la o celebrare a vieţii şi lumii, aşa cum ni le-
a lăsat Creatorul: „Tăcut, veghez extazul din suflet să-
nfioare/ Cînd soarele în flăcări pe după deal apune,/
Un cer ce explodează în cosmica-i splendoare;/ Și
pentru cine, Doamne, zidişi aşa minune!/ Și, aruncînd
în spaţii necontenit mirajul,/ Din lava fumegîndă las
visul să se-adune/ În formele de abur, înflorind
corsajul;/ Și pentru cine, Doamne, zidişi aşa minune!/
Cînd umbrele din haos izvorăsc agale/ Și plămădesc
fantasme golind o raţiune,/ Din aburul de lapte al
căilor astrale;/ Și pentru cine, Doamne, zidişi aşa
minume!/ Și priveghind lumina din turmele de stele/
Bătrîna Lună merge spre Soarele-Apune/ În roua
dimineţii obrajii să şi-i spele;/ Și pentru cine,
Doamne, zidişi aşa minune!/ Și legănat de vise sub ce -
rul de cleştar,/ Doar îngerii veghează întîia rugăciune/
Cînd soarele răsare replămădit din jar;/ Și pentru cine,
Doamne, zidişi aşa minune!/ Cum fără de zăbavă în
suflet levitează/ Un dor nestins de tine, care mereu îmi
spune/ Cît eşti de minunată iubirea mea de-amiază;/ Și
pentru cine, Doamne, zidişi aşa minune!/ Azi, cînd e
plin zăgazul aştept să mă aline/ Un zbor către iubire
sub harul zînei bune,/ Că-n florile de nufăr te voi
vedea pe tine;/ Și pentru cine, Doamne, zidişi aşa
minune!” (Și pentru cine, Doamne).

Poezia sentimentului religios îşi asociază, mai
întîi, ceea ce aş numi poezia naturii în nişte
Ontopasteluri, cum le spune poetul, căutînd mereu
libertatea absolută pe care numai visul o poate oferi
(„Doar visul e slobod, cum slo bod e valul”, zice
poetul în Doar visul e slobod), adăugînd elegia, într-
o conexiune a sentimentului erotic, dar unul calm,
lipsit de clocotul pasiunii. Sînt, apoi, poeme de
impact direct, nişte satire contemporane care, plecînd
de la o incursiune în trecutul mitului şi protoistoriei,
stabileşte distanţele faţa de un prezent în continuă
degradare: dacismul, tăbliţele de la Tărtăria, „întîiul
scris descălecat”, cum se spune în Eu nu pot fi
urmaşul Romei, acea isto rie care are în ea însăşi
configuraţia (de)căderii, într-o înşiruire care începe
cu Decebal, mama dacă, Doja, Horea, Iancu, credinţa
creştină și se termină cu cel din „șovinism născut” în
De ce taci? În sfîrşit, în Meditaţii şi parabole sînt alte
învăţături pentru Delfin, împotriva ispitelor de tot
felul, unde viața pare intervalul celor patruzeci de
zile petrecute de Iisus în pustie, sub agresiunea

diavolului: sihastrul este figura tutelară a acestor
poeme, iar poetul pare a scrie, sub dictarea acestuia,
un text cît o întrebare adresată sinelui și lumii în
năruire: „Cînd lumea e-n schimbare şi-i simt fiorul
rece,/ Cuvintele Scripturii din toate nu vor trece./ Se
împlineşte vremea, amăgitoare pace,/ Clepsidra se
goleşte, dar orologiul tace./ Ne vin dezastre-n
trombă, vin zvonuri de război,/ Iar cel Viclean aţîţă
războiul dintre noi,/ A Şarpelui Frăţie născută-n
Babilon/ Azi iese din adîncuri şi urcă la amvon./
Oştirea tenebroasă se pune în mişcare/ Iuţind
Apocalipsa, satanica schimbare./ Îşi spun iluminare
şi binele etern,/ Dar poate fi lumina născută din
infern?/ În centrul existenţei pun omul, noul Zeu,/
De-n univers nu-ncape Preabunul Dumnezeu./ Atîta
libertate dau astăzi omenirii/ Doar dacă venerează
păcatul contra firii./ Și te întrebi, cînd lumea-i
bolnavă şi drogată,/ Și-i fără de ruşine, ce gău nos
arată,/ Se cumpără dezmăţul, că-i iadul iarmaroc,/
Sodoma şi Gomora de ce-au trecut prin foc?/ Mass-
media, unealta, cu trupul ei hidos/ E astăzi desfrînata
ce luptă cu Hristos,/ Doar viciul, goli ciunea, prostia
cu emfază,/ De parcă-ar fi virtute, satanic promo -
vează./ Atîta non-valoare ce-o poleiesc sub lupă/ Ne
înregimentează şi timpul ni-l ocupă/ Și-ncet, încet,
credinţa din suflete apune/ Că apucăm pe calea
fecioarelor nebune./ O, biată omenire, pierdut-ai
rostul tău/ Ca pelerin prin viaţă, să-l cauţi pe
Dumnezeu/ Și ce destin în lume, mai poţi dori să-l ai/
Decît, răscumpărată, să te întorci în Rai./ Şi revărsînd
iubirea cea fără de hotar/ Ce nu e preţuită de nici un
cămătar/ Aproapele-ţi ajută şi-i fii mereu da tor/ Că-
avem cu toţii tată, acelaşi Creator./ Și care preabun
tată, oricît ar fi de răi,/ Nu-i iubeşte-n taină pe toţi
copiii săi?/ Cu braţele deschise, cu-n zîmbet cald şi
drag/ Aşteaptă rătăciţii, să se întoarcă-n prag!/ Iar
Dumnezeu Preabunul, să fie omul viu/ Și-a trimis în
lume pe Unicul Său Fiu,/ Primenind credinţa şi
corectînd cutume/ Să fim doar prin iubire
răscumpăraţi din lume./ Și doar în armonia iubirii lui
Hristos/ Întoarcerea e lină şi drumul luminos,/ Iar
şarpele în lume, va fi în veci răpus/ Că noi, în duh ne-
om naş te, în Neamul lui Iisus” (Neamul lui Iisus).

Prin sentimentul religios, Radu Cârstoiu îşi
împlineşte poezia şi dă sens unei existenţe aflate, ca
atîtea altele, în maelstromul unui timp problematic.
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Luni 17 / 30 iulie. Azi 12½, pleacă Emilia la Viena,
să consulte pe Nothnagel. O însoțim până la Predeal.

Sosește știrea că regele Umberto al Italiei a fost
asasinat ieri sară cu revolverul de unul Angelo Bressi
sau Gaetano Bresci. Mă duc la 10 ore la ministrul
italian, marchizul Incisa și apoi pe 5 minute la rege.

Luni1 24 iulie / 6 august. Scriu pentru papa, care este
prea obosit și slab; căci de dumineca trecută, 16 Iulie, a
început indispoziția devenită dizenterie și că ceva
picături Davila. Luni 17 iulie, nefiind mai bine, unt de
aecina seara, după plecarea Emiliei, iar noaptea picături
Davila. Marți plecăm la București. La minister lucrează,
iar de la 5 – 7, Consiliu de Miniștri. Prânzim seara la
hotel Continental, cu Blanc și Vărnav (care va fi numit
director al Monopolului tutunuri), papa dietă, supă și
pui, dar vin roșu cu Gieshübler. A doua zi, mercuri 19
iulie, sosește știrea despre moartea ducelui Albert de
Coburg, tatăl prințesei Maria. – Plecăm cu trenul de
plăcere, împreună cu Carp, la Sinaia. În București,
ploaie marți și mercuri. La Sinaia, vânt îngrozitor și
ploaie. Carp șade la noi, negăsind odaie la hotel. Papa
ține dietă, la masă supă și cu păstrav! Noaptea de joi
spre vineri a reînceput indispoziția. Vineri 21 iulie.
Trimit la doctorul Romalo, care prescrie: unt de rășină
(mai bine curat, decât în capsule, cu zeamă de lămâie,
pentru Tutti ușor de luat), compresă de apă fiebinte, 2/3
apă 1/3 spirt cu gutta-perchași fașă de flanelă, și prafuri
Salol-Benzonaflol. – De mâncat îi dă numai bulion cu
ou și lapte. – Peste zi, Tache Ionescu, șade mult, Tutti
are despre el impresia unei ființe absolut false. Sâmbătă
22 iulie. Doctorul Romalo spune că e dizenterie ușoară,
că va ține câteva zile. Seara mai vine doctorul. Boala
ține până vineri. De la 4 – 5½, ieșire pe jos, ceai cu
lămâie la Riegler. Vineri 26 iulile (10 august).

Duminecă 30 iulie / 12 august. Sinaia. Plouă. Carp
de 2 zile la noi. Ieri am mai luat o lingură ricin. Am
mâncat sara mai mult, băut la masă 3 pahare vin roșu cu
Biliner. Vasăzică, am scăpat. Azi vine dr Romalo pentru
ultima (a 14-a) oară și-i dau 200 franci. De acum pază,
ca să nu recidivez.

August 1900

Sâmbătă 5 / 18 august. Sinaia. Soare. Da rieri și
alaltăieri, ploaie. Noi, azi a 5-a zi, ape minerale, eu ¾
pahar Vichy călduț, Anicuța 2 pahare Kissinger
Racoczy. Eu din ce în ce mai bine, dat tot ceva mai
obosit.

Lunea trecută, cu Anicuța și cu Carp la dejun la
Castel Peleș și d-na Al. Catargi, general Grămăticescu
cu nevasta.

Luni la 4, a plecat Carp înapoi la București.
Marți, Nicu Filipescu la mine. Îmi spune (cu totul

confidențial), cu un râs de desperat, că Alecu Catargiu
ticluise cu ex regele Milan (față de emanciparea regelui
Alexandru prin căsătoria lui cu văduva Draga) ca să
abdice (voluntar sau silit) regele Alexandru și să vie în
locul lui pe tron vărul său, fiul al doilea al lui Catargi,
Lexi, un bun jucător de comedii, dar încolo nimica toată.

Luni 7 / 20 august. Sinaia. Azi dimineață la 6¼,
tocmai se arăta soarele în fața vilei noastre,
termometrul era la 8° R = 10 C. Azi la 8° 40’ dimineața,
mergem la București, unde stăm până marți sara (dacă
nu e Consiliu de Miniștri) sau până mercuri dimineața.

Marți 8 / 20 august. București. Dimineața la 8 ore,
16° R. Vasăzică, a devenit foarte suportabilă
temperatura bucureșteană. Ieri lucrat la minitser de la 3
– ¼. Azi prânzit la Hotel Continental – așa și așa. Eu ca
dizentrie cred că sunt scăpat; dar mă întram, dar am
dormit rău azi noapte. Îndată ce mă deștept, mă
frământă toate săcăturile de gânduri la schimbările
personale în minister și toate sub coloare neagră, fără
nici un punct mai luminos.

Mâna mea, care acum vro 3 săptămâni începuse a se
îndrepta, tremură iar mai tare de când cu dizenteria. –2

Precede caiet 8° măricel, piele roșie, tranșe aurite.

Jurnal3 No 22
14 august 1900 – 31 decemvrie 1902

Urmează caiet 8° mic, tranșe vinete, copertă hârtie
roșiati-neagră „pestriță”4
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August 1900

Luni 14 / 27 august. Sinaia. Timp splendid. Eu pe
deplin restabilit de faimoasa dizenterie. Ieri a.m. am
luat a 9-a și ultima zi câte un pahar călduț de Vichy. 

Azi 1½ p.m. pleacă regele la Ischl – Sigmaringen –
Ragatz și Rregina la Neu-Wied.

M-e Sevastie Carp e aici de alaltăieri la Hotel
Ungarth, Carp la noi. Mâine, căsătoria civilă a lui Jony
Carp cu d-ra Anita Boerescu, București, joi cea
religioasă la Bușteni.

Multe știri anonime despre plănuite atentate ba
bulgare, ba italiano-anarchiste contra regelui.

Joi 17 / 30 august. Sinaia. Regele și regina au plecat
luni, pe timp foarte cald; noi, miniștrii cu nevestele,
care au adus reginei buchete de flori la gară (Anicuța
cel mai frumos. De la grădinarul Rothan din București),
i-am însoțit până la graniță, la Predeal.

Azi cer acoperit, timp ploios, noros. Ieri a plouat –
mult, și o parte a nopții, asemenea. Și azi la 1 după
amiază, mergem cu birja comandată la Bușteni, unde la
2 ore căsătoria Jony Carp – Anita Boerescu.

Eu sănătos, dar mâna dreaptă tremură la scris. –
Căsătoria după program, pe la 3½ felicitări la vila

Boerescu în Sinaia. Aici ni s-a prezentat Michael
Cantacuzino, deputat, efor spital, fiul lui G. Gr.
Cantacuzin, însurat cu fata lui Rosetti-Tescanu (acum,
după 2 ani de căsătorie!). Liceul și l-a făcut la Berlin,
dar Carp zice că i-a folosit la nimic.

Duminecă 20 august / 2 septemvrie 1900. Sinaia. Zi
splendidă cu soare, dar dimineața la 6¾, termometrul
numai+4° R. Ieri cu Seveștii, Evolceanu și
Dragomirescu la Sta Ana, unde luat în pavilionul (ținut
de un lacheu al palatului cu nevasta) bun ceai cu bun
rum, ciocolată, cafea și unt proaspăt. S-a civilizat
Sinaia.

De la hotel Ungarth la S-ta Ana, suiș 1¼ oră.
Coborâș ¾. 

De la hotel Ungarth la Bușteni, 6½ km. De la
ibidem, la lăptăria de la Piatra-Arsă pe drumul
Buștenilor, 3,2 km.

Vineri 25 august / 7 septemvrie. Sinaia. Luni, marți,
mercuri și joi la București, am revenit aici ieri, la 7½
sara, cu mama Cassie, care vine să locuiască cu copii
Juchi la Sinaia. Ieri am introdus pentru 1-a oară în
Ministerul Justiției pe Jean Miclescu, noul secretar
general.

La București era răcoare dimineața pe la 7, între 8½

și 10° R. Aici ieri sară ploua, dar acum soare și la 7 ore
dimineața, +11 Celsius.

Luni 28 august / 10 septemvrie. Sinaia. Dimineața 8
ore, +20° Celsius. Vasăzică, azi mai cald. Dar ieri și
alaltăieri am făcut ceva foc. – Sâmbătă sara a sosit și a
locuit la noi, azi dimineață a plecat la București înapoi
Jean Miclescu. Am fost ieri cu el la S-ta Ana, am luat
acolo șampanie (comuna Azuga) (a 10 franci), krapfene
și pandișpan. El foarte plăcut totdeauna.

Septemvrie 1900

Duminecă 3 / 16 septemvrie 1900. Soare, dar vânt.
Am fost ieri și alaltăieri la București și am luat în
primire Ministerul de Externe, unde sunt ad interim pe
vro 5 săptămâni, pe timpul concediului lui Alexandru
Marghiloman. Am și trimies, în înțelegere cu Carp, o
notă agentului nostru diplomatic de la Sofia, Nișu,
stâmpărând discuția căzută în amănunte de harțag între
el și guvernul bulgar (Marghiloman și Lili Florescu
erau ceva prea iritabili și mici).

La noi în casa din Strada Mercur, așezat firele
electrice și lampele, mai lipsesc bobinele și apoi
conductele aeriane între Jockey Club – Ateneu – Șetfan
Sihleanu – Nicu Cerkez.

Anicuța și cu mine încântați că ne mutăm mercuri
definitiv din Sinaia în București. 

Sâmbătă 9 / 22*5 septemvrie. București. Ne-am
mutat deja marți sara București. Aici timp splendid.
Peste zi, cald, dar dimineața pe la 7 ore, numai +7° R,
în cele 3 zile precedente; astăzi însă de dimineața 6 ore,
cerul acoperit și +13° R. – Ieri a prânzit Carp la noi și
pleacă astăzi, după obiceiul luat de vro 3 săptămâni, pe
3 zile la Țibănești, ca să dea „lecții băiatului său”.

Cu electricitatea de abia terminat în casă cu firele,
mai lipsesc bobinele. Și apoi fac greutăți Ureche
(Prezident) cu Ateneul! – Mai va. Eu bine, și cu mâna
pare că are să se mai îndrepteze la scris.

* Aniversara a 13-a a căsătoriei noastre, 6 / 19
septemvrie, trecută de abia observată de noi înșine.
Ministerul nu ne lasă răgaz pentru chestiile noastre
personale. Notă scrisă la 6 septemvrie 1902. 

Sâmbătă 16 / 29 septemvrie. Tot vreme frumoasă.
Dimineața pe la 6 ore, între 8 și 10° R, acum +12° R.
Dar peste zi, foarte cald, văratic. – Multă tevatură la
Externe, al căror interimat îl mai țin până la 28
septemvrie, când se întoarce Marghiloman. Din cauza
asasinatului lui Mihăileanu de bulgari, s-a făcut un
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regulament asupra străinilor în România, care dă loc la
mici greutăți cu pașapoartele, certificatele matriculare
etc. – Poate azi, cel mai târziu poimâine, se termină
ordonanța definitivă a judelui de instrucție Florescu în
chestia omorului Mihăileanu-Fitowski. Așa mi-a
promis Florescu. În sfârșit!

Ex-regele Milan sosit în București alaltăieri joi sara,
descins la Capșa, făcut ieri vizite la noi miniștri, negăsit
pe nimeni acasă, depus carte „Comte de Takowo”, noi
întors vizita îndată la Hotel Capșa. Astăzi între 7 și 8
sara, avut, după cererea sa proprie, întrevedere cu P.
Carp la Jockey–Club. Carp, venind imediat de la această
întrevedere la noi la masă (a și plecat de aici la
Tzibănești cu trenul de la 9¼ sara) ne-a spus că a vorbit
politică generală, fără vreo anume manifestată intenție,
dar zicând despre situația fiului său în Serbia (după
căsătoria cu Draga Mașiu): „Nu mai există  pentru mine,
și asta mai poate dura la Belgrad. Peste 3 zile, peste 3
săptămâni sau 3 luni, va trebui să existe o schimbare”.6

Era și Jean Miclescu la masă la noi când povestea
Carp aceste. – Primesc la Externe (prin junele Iacovaky)
depeșe cifrată de la Mavrocordato despre neliniștea
regelui Alexandru asupra acestei vizite a tată-său la
București. Aceeași neliniște din partea bietului Ifcovici,
însărcinatul de afaceri externe de aici. (Căci pe
Milscevici, fiindcă făcuse o vizită lui Milan la Viena, l-
au înlocuit de vro câteva zile cu Milowanowitsch, de
abia grațiat de 3 ani închisoare din procesul complotului
radical. Dar acest M. e ginerele lui Germani). – Milan
pleacă mâine dimineață la Sinaia și de acolo poimâine la
Viena, fără a se întâlni cu regele nostru, care sosește joi
dimineața din străinătate (Marți e căsătoria nepoatei la
München, la care asistă). Poate Milan vrea să se
întâlnească la Sinaia, unde descinde A. Catargi (venit
ad-hoc ?? de la Roma), cu Mariette Ghica, care e acolo
de vreo lună cu bărbatu-său (ministrul nostru de la Paris)
în concediu, pentru a se împăca prin aceasta cu soru-sa,
ex-regina Natalia, și a-și menaja o întâlnire înlesnită prin
ura comună contra fiului și a nouei regine. Poate! (Al.
Catargi voia să puie pe fiul său Leon pe tronul Sârbiei,
gonind pe Alexandru.) 

Vineri 22 septemvrie / 5 octomvrie. Am plecat
alaltăieri, mercuri, 3 p.m. în vagon directorial cu Carp,
N. Filipescu, C.C. Arion cu nevasta, generalul Lahovari
și eu cu Anicuța (C. Olănescu a venit mai târziu sara,
Marghiloman și I. Grădișteanu în concediu) la Sinaia.
Dormit acolo. Dimineața, 6° 40’. Joi, în 21 septemvrie,
plecat din Sinaia și cu d-na N. Filipescu și cu C. și Marie
Olănescu la Predeal, unde la 7° 40’ regele, regina, d-na
Mavrogheni și o prietenă din copilărie a reginei, dom-

nișoara  von Maybom. Îndată înapoi cu ei, din Sinaia noi
la hotel, unde eu, între 10½ și 12¼, discuții asupra
pașapoartelor cu marchizul  Pallavicini (ministrul aus-
tro-ungar), marquizul Beccaria d’Incisa (ministrul ital-
ian) și von Kiderlen-Wächter (ministrul german), am
chemat și pe Olănescu de la Interne la Pallavicini.

Apoi dejun la castel cu damele, Anicutza la stânga
regelui (la dreapta m-e Mavrogheni), eu la stânga
reginei (la dreapta Carp). Apoi 3 – 5, Consiliu de
Ministri în castel. 6 – 9½ înapoiere, miniștrii, ministre-
sele, afară de N. Filipescu, rămas în Sinaia la vila lui.
Înainte de Chitila, ieri joi, trenul oprit, trecut peste o
căruță încărcată cu lemne. Căruța spintecată, lemnele
sfărâmate de roți (se auzea troznitul ca petarde), caii
fugiți, 2 bulgari (?),căruțași intacți, bariera deschisă,
cantonierul unde? Atentat bulgar sau anarchist contra
Consiliului de Ministri??

Kirchlen  îmi povestește anecdota cu Ludwig II
(Bavaria), nebunul căruia îi era grea idea să nu mai aibă
ministru plenipotențiar. D. e. la Petersburg, ci să vadă
pe ministrul german reprezentând și Bavaria și care,
întrebat la 1881, când ar fi dispus să primească misi-
unea rusească pentru suirea pe tron a țarului Alexandru
al III-lea, a răspuns:

„N-are trebuință să vie, am cetit în ziare că s-a suit
pe tron.”

Azi vineri, la 8 ore dimineața, +14° R; dar peste zi
vânt mai rece.

Mi s-a prezentat la Ministerul de Externe misiunea
italiană (trimisă spre a notifica moartea lui Umberto și
suirea pe tron a lui Vittorio Emanuele III), compusă din
general Pallavicini, major Pallieri, adjutant al regelui, și
locot. Ganella-Loener, pe cheltuiala noastră la Hotel
Bulevard.

Note:
1. Zi notată în caiet de Livia Maiorescu. Corecturile

ulterioare și cuvintele anulate îi aparțin lui Titu Maiorescu.
2. Aici se încheie caietul Jurnal 21.
3. Jurnalul continuă în caietul intitulat Jurnal No 22.
4. Cuvânt în limba germană în manuscris. Textul

continuă în limba română.
5. Maiorescu pune o notă aici, scrisă în 1902, pe care o

adaugă la finalul zilei, unde mai era loc liber în caiet.
Pentru a nu fragmenta ziua, procedăm și noi la fel.

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

JURNAL, Volumul V: 1900. Ediţie critică coordonată
de Bogdan Mihai DASCĂLU. Text stabilit, traducere, note,
glosar și indici de Ana-Maria DASCĂLU și Bogdan Mihai
DASCĂLU.
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Foarte curând, Vintilă Horia va fi întrutotul edificat
asupra intențiilor securității de a-l aduce în țară ca per-
sonalitate faimoasă a exilului românesc care să glorifice
realizările socialismului. Refuzînd aceasta încercare,
scriitorul va fi etichetat în acest sens. Scriitorul va fi
intrigat pe drept cuvînt din motivul că fiind insistent
invitat în țară nu i se promovează opera, deja celebră în
întreaga lume, tradusă și premiată cu un premiu unic.

Securitatea nu se lasă. Va pune la cale un adevărat
plan, în care se va acționa prin două „legături” pe lîngă
Vintilă Horia, prin intermediul cărora să se acționeze,
influențînd-o, asupra fiicei lui Vintilă Horia, care urma
să plece în România, aceasta urmînd a fi „asistată” în
vizita ei la București.

Întîlnim, de data aceasta, ca acțiune directă a lui
Vintilă Horia, hotărîrea lui de a demasca regimul de la
București, în articolul său din revista madrilenă
„Semana” în care condamnă cu fermitatea felul în care
este interzisă, în condițiile unui regim represiv, libera
circulație dincolo de granițe. Va anunța că este hotărît
să protesteze public împotriva acestor „represalii din
partea guvernului”. În cele din urmă, temîndu-se de cir-
culația internațională a acestor știri, prin intermediul
presei madrilene, securitatea va face un pas înapoi și va
da aviz favorabil de plecare a părinților lui Vintilă
Horia în vizită la fiul lor.

Totul, însă, pare a se face „la schimb”; în acest sens
se preconizează, cu obstinație, influențarea lui Vintilă
Horia de a accepta vizitarea României… Urmează,
desigur, pregătirea supravegherii și a urmăririi inform-
ative apărinților lui Vintilă Horia, cu tot ceea ce înseam-
nă diversele lor cunoștințe.

* * *
T E L E G R A M Ă Strict Secret 
Exemplar 1 – 04 05 1976

ora 9,45
MALNAȘ

Urgență – URGENT Destinatar – F.120
Scriitorul VINTILĂ HORIA a plecat recent

la Roma a participa la o ședință a Comitetului de
conducere a revistei neofasciste „DESTIN”1, al
cărui membru este de mai mulți ani. În această
calitate VINTILĂ HORIA a dus muncă de
convingere pe lîngă navigatorii2 CIRIL
POPOVICI și RADU ENESCU3 să înscrie unele
articole care să fie publicate în revista respec-
tivă, însă aceștia au refuzat, motivînd că nu
împărtășesc ideile propagate de revistă.

Vintilă Horia continuă să se mențină pe o
poziție rigidă față de țara noastră condiționînd
vizitele la București de publicarea prealabilă a
unora din cărțile sale și în primul rînd a celei
intitulate „Dumnezeu s-a născut în exil” pentru
care în 1960 fusese propus pentru Premiul
„GONCOURT”.

Poziția lui față de țara noastră este determi-
nată și de soția lui OLGA TEOHARI care în cer-
curi restrînse de emingranți face comentarii negative la
adresa României, legîndu-se de cele mai multe ori de
faptul că nu ar exista libertăți cetățenești și nici posibil-
itatea de a ieși din țară. Ea are un frate la Constanța, pe
nume GABRIEL TEOHARI, domiciliat..., în vîrstă de
70 de ani, pe care l-a invitat anul trecut să vină într-o
vizită la MALNAS4, însă nu a obținut aprobarea.

Urmează sursa,
ss ARMAND
4 mai 1976

* * *
SCRISOAREA OPERATIVĂ Nr. 115/F 120
privind pe 1 Vintilă Horia scriitor 
(document olograf)
La scrisoarea dvs. operativă nr.15 din luna mai a.c.

cu privire la 1 VINTILĂ HORIA 2 raportăm urmă-

6363CONVORBIRI  LITERARE

„...ULTIMELE REDUTE ALE FIINŢEI
UMANE PE CARE LE APĂRĂ SCRIITORII

DIN ŢARĂ CARE AU INTRAT ÎN CONFLICT
CU AUTORITĂŢILE ROMÂNE”

Ioana DIACONESCU
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toarele: 
Prin inventatorii5 și relațiile 3 operative ale lec-

toratului6 nostru am reușit să obținem date despre 1 V.
HORIA din care rezultă că acesta deși apare ca membru
al comunității 4 române din „MALNAȘ” nu participă
niciodată la activitățile sau manifestările acesteia. 

Dintre navigatorii 4 români din „MALNAȘ”, 1 V.
HORIA are relații mai apropiate la nivel de vizite în
familie cu 5 ROXANA GHIAȚĂ, 6 RADU ENESCU,
7 JANA GHENEA, 8 C. POPOVICI, 9 A. RĂUȚĂ și
chiar cu 10 V.IASINSCHI pe care uneori îl vizitează la
căminul din Aranaca.

Menționăm că în ultimii 8-9 ani de cînd există
tipografia noastră la Madrid, 1 V.HORIA nu a fost 11
semnalat să fi participat vreodată la cursurile pădure-
nilor7.

În relațiile cu cei menționați mai sus 1 V. HORIA
este principial și foarte sobru, fiind stimat de către cei
care-l cunosc.

Relațiile noastre 3 operative îl caracterizează ca un
intelectual foarte harnic, preocupat de scrierile lui în
general pe teme mistice.

În ceea ce privește atitudinea față de țara noastră
continuă să mențină o anumită rezervă, determinată,
după spusele lui în toate ocaziile, de faptul că editurile
românești n-au manifestat preocuparea să-i publice
unele din cărțile sale, prin care el ar fi prezentat pub-
licului românesc, ca scriitor.

După el, această situație ar fi determinată de regim
care promovînd ideile materialiste în viața culturală și
socială nu ar admite ca publicul să citească lucrări de
natură metafizică cum sunt cele scrise de el.

Atît noi cînd l-am contactat cît și 8 C.POPOVICI,
6 RADU ENESCU și unii dintre scriitorii tineri din țară
care l-au vizitat în „MALNAȘ” i-am propus să
efectueze o vizită în țară unde să trateze printre altele
și problema editării unora dintre lucrările sale.

În toate cazurile 1 V.HORIA condiționează călăto-
ria în țară de publicare în prealabil a cărții 13 DIOS HA
NACIDO EN EL EXIL.

1 V. HORIA se menține pe o poziție rigidă și în
privința relațiilor cu tipografia8 noastră el evitînd sau
acceptînd foarte greau o întrevedere cu noi.

În această fază suntem de părere ca 1 V. HORIA să
fie asistat în continuare de 6. RADU ENESCU, 8 C.
POPOVICI și 9 A. RĂUȚĂ, care au efectuat călătorii în
țară și ar putea să-l determine să facă și el acest pas.

8 C. POPOVICI mi-a confiat la unul din ultimele
colocvii că una dintre fiicele lui 1 V. HORIA ar
intenționa să facă o deplasare în România, în cursul
acestei veri, la care el nu s-ar opune.

Scontînd că voiajul fiicei sale în țara noastră ar
putea să aibă un efect pozitiv asupra lui 1 V. HORIA,
vom acționa prin 8 C. POPOVICI, ca fiica lui să fie de
acord să meargă în România prin intermediul Asociației
cu același nume.

Paralel cu măsurile preconizate mai sus vom
acționa prin 8 C.POPOVICI și 9 A. RĂUȚĂ ca 1 V.
HORIA să publice unele materiale pe linie de
„Fortuna”.

[Semnat],
„ZAHARIA”

NOTĂ
Prin 6 R.ENESCU și 8 C. POPOVICI cu prioritate,

vom acționa ca fata lui 1 V. HORIA să vină în țară în
cursul acestui an.

În cazul în care va veni, prin posibilitățile
Universității, să fie asistată pentru ca la răndul său să-l
asiste pe 1 V. HORIA.

[Semnat],
„ARMAND”
Suntem de acord cu propunerile lectoratului în

acest caz, fapt pe care îl vom comunica cu primul
culegător9 .

[Semnat indescifrabil]

* * *
MINISTERUL DE INTERNE
- UM 0625 – Strict Secret

din 18 09 1976 - UM 0920 /F Ex.nr.1
Din sursă sigură deținem date din care rezultă că

numitul VINTILĂ HORIA, actualmente cetățean span-
iol, dorește să obțină în mod discret printr-un diplomat
al Reprezentanței Consulare și Comerciale a Spaniei la
București, un nou exemplar al diplomei sale de licență,
emisă de Facultatea de Drept a Universității din
București la 16 09 1940, în vederea susținerii examenu-
lui de doctorat în Spania.

ȘEFUL UNITĂȚII MILITARE,
[Semnat indescifrabil]

* * *
T E L E G R A M Ă Strict Secret
Exemplar nr.1
22 10 1976

Expeditor: MALNAS/URGENȚĂ: Urgent/DESTI-
NATAR: F – 120

Emigrantul român VINTILĂ HORIA, scriitor, sta-
bilit în MALNAS, a acordat în numărul din această săp-
tămînă al revistei SEMANA un interviu, în care după ce
a arătat despre preocupările sale în domeniul parapsi-
hologiei și futurologiei, a făcut referire că autoritățile
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românești au refuzat recent eliberarea pașapoartelor
pentru părinții și cumnatul său care au solicitat în mai
multe rînduri să vină în vizită la el, în MALNAS.

Pornind de la acest aspect VINTILĂ HORIA face
afirmații ostile la adresa îndrumătorului nostru princi-
pal [Nicolae Ceaușescu], a regimului din țara noastră și
a instituțiilor economice și politice, pe care îl reprezin-
tă.

La întrebarea pusă dacă va reacționa într-un fel la
aceste represalii din partea guvernului roman, Vintilă
Horia a răspuns că se gîndește să demonstreze pe o
stradă centrală din MALNAS cu o placă în care să arate
ce se întîmplă cu rudele sale, să declare greva foamei
sau să înceapă o campanie de presă în ziarele și revis-
tele care colaborează în MALNAS și din alte 8 țări
europene și americane. Menționăm că părinții acestuia
se numesc CAFTANGIOGLU VINTILĂ de 89 de ani și
CAFTANGIOGLU ELENE de 88 de ani, cu domiciliul
în București[…], iar cumnatul său TEOHARI
GABRIEL în vîrstă de 67 de ani locuiește în CON-
STANȚA[…]. Avînd în vedere cele menționate mai
sus, cît și pentru a preveni amploarea protestelor din
partea lui V.HORIA, propunem să se reanalizeze
cererile părinților și cumnatului său în vederea
eliberării pașapoartelor.

ss. „GRIGORE”

* * *
10 XI 1976
Scrisoarea operativă nr. 170/120
Privește pe 37 VITILĂ HORIA
(document olograf)
37 V. HORIA a fost căutat de mai multe ori la tele-

fon de noi pentru a-l anunța de faptul că că părinții și
cumnatul său a primit aprobarea pentru a veni în vizită
în Spania însă nu a fost găsit. În cele din urmă s-a vor-
bit cu soția lui care a fost rugată să-i aducă la cunoștință
lui 37 V. HORIA cele transmise de noi.

Ea a menționat că întrucît fiind în otimpul rece ar fi
posibil ca părinții lui V.HORIA să nu efectueze
deplasarea în „Malnaș” în această perioadă și să o
amîne pentru primăvară.

În ceea ce privește lectoratul10 nostru vom acționa
prin 27 PEDRO și 38 MARIN pentru asistența lui 37 V.
HORIA să vină în vizită în țară.

„ Zaharia”
Anexă 1 plic/ V[ăzut]/Grigore

* * *
[fără dată] NOTA SECTORULUI11

(document olograf)

Interviul dat de Horia Vintilă în revista „măl-
nășană” SEMANA la 23 10 1976 conține o serie de
aprecieri negative la adresa conducerii de stat din țara
noastră referindu-se concret la situația părinților săi
cărora nu li se aprobase la acea dată plecarea temporară
în „MALNAȘ” caz rezolvat favorabil ulterior.

În etapa următoare se va acționa pentru asistarea
pozitivă și determinarea lui HORIA VINTILĂ să vină
în vizită în țară, folosind în afară de „PEDRO” și
„MARIN” și pe „RENATO”.

Adontare finală olografă semnată indescifrabil:
„– Zaharia a greșit că a căutat pe Vintilă Horia la

telefon acasă ca să-l anunțe că s-a aprobat venirea
părinților săi în „Malnaș” după ce el a dat un interviu
negativ la adresa țării noastre.

– Atenție să nu deconspire cele trei elemente
(„PEDRO”, „MARIN” și „RENATO”) față de H.
VINTILĂ.

* * *
MINISTERUL DE INTERNE
– IMB SECURITATE –
Primit: lt col Grigoriu P. și
Maior Nedelcu Minea Strict Secret 
Domiciliul informatorului Exemplar nr 1
Data 23 XI 1976 N O T Ă
Sursa informează că pe data de 9 noiembrie 1976

fiind într-o vizită la familia Vintilă Caftangioglu, întîm-
plător se sărbătorea a 63-a aniversare a căsătoriei.
Printre invitați erau mai multe persoane din familie iar
sursa nu cunoștea decît pe Florica Stoian, rudă. S-au
purtat mai multe discuții din care au rezultat urmă-
toarele:

Au primit aprobarea pentru a pleca la Madrid la fiul
lor Vintilă Horia.

Erau foarte bucuroși dar nu vor putea pleca acum
din cauza anotimpului și vor aștepta luna martie 1977
pentru a pleca.

În discuții Vintilă Caftangioglu a arătat că a fost
oarcum surprins cînd în seara aceleiași zile cînd a prim-
it înștiințarea aprobării de plecare, sora sa Olguța Horia
Caftangioglu i-a telefonat de la Madrid felicitîndu-i
pentru obținerea acestei aprobări. Întrebînd-o de unde
știe de această aprobare i s-a răspuns că au și ei acolo
persoane care îi informează. Această persoană era con-
sului României la Madrid care în cursul ultimelor luni
afăcut cîteva intervenții către Ministerul de externe al
RSR pentru aprobarea pașaportului lui Vintilă Horia.
Consulul nostru de la Madrid fiind în foarte bune relații
de prietenie cu Vintilă Horia. Și chiar s-a oferit să-i
facă diferite servicii și comisioane cu ocazia venirii la
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București. Bătrînul CAFTANGIOGLU s-a folosit chiar
în această toamnă de serviciile consulului care la ter-
minarea concediului făcut în țară, la întoarcerea la
Madrid i-a dus fiului VINTILĂ HORIA unele lucruri
care nu puteau fi expediate prin poștă. Nu a rezultat din
convorbiri de ce fel de lucruri era vorba.

Tot din discuții a reieșit că și alte persoane au mai
făcut legătura între părinți și fiul lor VINTILĂ HORIA.
Între aceștia au fost numiți soții Cioran, el fiind un
nepot al filosofului EMIL CIORAN, soția sa fiind năs-
cută BURILEANU.

Aceștia au fost în călătorie în Spania și l-au vizitat
și pe Vintilă Horia făcînd diverse comisioane între el și
părinții săi de la București.

[Sursa] „Andrei Ionescu”
N.B. (care apare la fila 147, la aceeași notă reluată

– n.m. – I.D.)
VINTILĂ HORIA fost legionar este fugit în

străinătate din timpul celui de-al doilea război mondial.
Informatorul nou recrutat are sarcini pe lîngă famil-

ia sus-numitului (părinți și un verișor).
În mod deosebit pe noi ne interesează relațiile din-

tre VINTILĂ HORIA și vărul său CAFTANGIOGLU
GHEORGHE, lucrat în D.U.I. În acest sens se
acționează și pe linia pregătirii informatorului.

Tov. Mr. Nedelcu va lua măsura identificării soților
CIORAN și verificarea lor în toate evidențele.

Informatorului i s-a arătat că ne interesează și legă-
turile părinților lui Vintilă Horia și i-am cerut ca pe
viitor să fie mai atent la identificare unor persoane pe
care le cunoaște la ei.

O copie a notei la 0920 Buc.
Lt.col. Grigoriu Petre

* * *
TELEGRAMĂ
EXPEDITOR MALNAȘ Exemplar nr.1
2 XII 1976 ora 13
Urgență URGENT Destinatar F – 120
În legătură cu măsurile luate de statul nostru pentru

întregirea și conservarea patrimoniului national cultur-
al și istoric, navigatorul12 român VINTILĂ HORIA,
scriitor, comentează că acestea ar fi fost adoptate în
urma unei crize pe plan cultural imitîndu-se revoluția
culturală chineză.

După VINTILĂ HORIA, cetățenii ar fi fost oblig-
ați să declare sau să predea prin vînzarea statului, la
prețuri derizorii, bunurile sau lucrările de valoare artis-
tică și istorică – tablouri, cărți, bijuterii, icoane, mobilă,
etc. – pe care le-au moștenit de la părinții și strămoșii
lor, după ce anterior li se luase pămîntul, imobilele și au

fost private de libertăți.
VINTILĂ HORIA merge mai departe cu inter-

pretările sale afirmînd că intimitatea, sufletul și liber-
tatea, concepte ignorate de comunism, constituie astăzi
ultimele redute ale ființei umane pe care le apără scri-
itorii din țară care au intrat în conflict cu autoritățile
române.

În acest sens, VINTILĂ HORIA îi exemplifică pe
scriitorii D. ȚEPENEAG13,autorul unor volume de de
amintiri editate la Paris și directorul CUADERNOS
DEL ESTE (caietele estului) expulzat din Uniunea
Scriitorilor și PAUL GOMA14, autorul unor cărți
interzise în România, dar editate în străinătate, care a
cerut recent retragerea din Uniunea Scriitorilor, pentru
că desi se află în țară nu mai este acceptat de edituri,
ziare, nici chiar de fabrici, fiind condamnat să moară de
foame împreună cu soția sa sau să fie arestați.

Comentariile lui VINTILĂ HORIA au apărut într-
un articol pe o pagină în ziarul mălnășan „YA” din ziua
de 28 noiembrie a.c.

Lectoratul va acționa prin „PEDRO” și „MARIN”
să-l asiste pe VINTILĂ HORIA să adopte o atitudine
realistă față de țara noastră și să nu mai interpreteze
eronat măsurile ce se adoptă într-un domeniu sau altul.

– SFÎRȘIT –
ss/GRIGORE 
MINISTERUL DE INTERNE
– IMB Securitate –
– 110 – 
Primit: Lt.col.Grigoriu P.
Informator: „Andrei Ionescu” Strict Secret
Locul: domiciliul inf. Exemplarul nr.1
Data: 15 XII 1976 NOTĂ
Sursa vă informează că a primit din partea lui

VINTILĂ HORIA răspuns la scrisoarea din 26 oct.
1976 prin care era îndemnat să scrie o carte de amintiri
din copilărie petrecută în țară, în Oltenia și în regiunea
Râmnicu Sărat. În răspuns Vintilă Horia arată că i se
pare naivă cererea de a scrie o asemenea carte. Această
sugestie fusese făcută de sursă împreună cu părinții lui
VINTILĂ HORIA și cu vărul acestuia GHEORGHE
CAFTANGIOGLU – ZAMFIRESCU. V. HORIA se
întreabă „ce are lumea de la noi cu cartea Dumnezeu s-
a născut în exil și căreia i s-a decernat în 1960 Premiul
Goncourt în Franța.”

Sugerarea scrierii unei cărți de amintiri făcută de
sursă era în aceeași ordine de idei cu o scrisoare trimisă
în cursul verii 1976 de către GHEORGHE CAFTAN-
GIOGLU către VINTILĂ HORIA și în care îi atrăsese
atenția că toți cei aflați în afara țării nu cunosc deloc
realizările din țară și nici felul nostru de viață în
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condițiile unei munci asigurate și a unei stabilități
sociale.

Referitor la GHEORGHE CAFTANGIOGLU –
ZAMFIRESCU arăt că acesta este căsătorit cu dr.
ELENA ZAMFIRESCU medic la Balotești și membră
de partid. O femeie energică și serioasă care nu permite
soțului decît o viață demnă și fără divagații mistico-
metafizice. Drama familiei ZAMFIRESCU este copilul
tov. dr. ELENA ZAMFIRESCU infirm, care nu poate
ieși din casă (32 de ani) și din cauza căruia familia
Zamfirescu are foarte puține relații cu alții neprimind în
casă decît rare ori pe cineva și numai la mare nevoie.

În discuțiile avute cu VINTILĂ CAFTANGIOGLU
(tatăl) în ziua de 4 decembrie a.c. acesta mi-a arătat o
fotografie din Nisa cu un bloc în care fiul lor
AlEXANDRU SEVER CAFTANGIOGLU a cumpărat
o garsonieră. Acesta din urmă își are locuința stabilă la
Paris și consider garsoniera de la Nisa drept casă de
odihnă în cursul vacanțelor. Cum V. CAFTANGIOGLU
tatăl nu poate suporta clima de le Madrid, (aflată la
mare înălțime), casa de la Nisa fiind plasată într-o climă
foarte propice și în urma insistenței asupra acestei case,
făcută de bătrîn, am putut deduce, că o stabilire a lor în
această casă este foarte probabilă. Cei doi fii au con-
tribuit la cumpărarea acestei case.

[Sursa] „Andrei Ionescu”
N.B.
Din discuțiile purtate cu sursa au mai rezultat urmă-

toarele aspecte:
Crede că o călătorie a părinților lui V. CAFTAN-

GIOGLU în străinătate va fi foarte obositoare și mai
ales dat fiind vîrsta și nu este exclus ca aceștia ajunși
acolo să fie convinși de copii să nu se mai întoarcă în
țară. Este doar o concluzie a sursei noastre și asta deter-
minate de faptul că frații CAFTANGIOGLU au
cumpărat la Nisa o garsonieră în care să locuiască
părinții lor cînd se vor duce la ei (martie 1977).

Nota în copie la 0920 [semnat olograf] Lt.col.
Grigoriu P.

* * *
Expeditor MALNAȘ TELEGRAMĂ 16 12 1976

Urgență: URGENT Destinatar: F 120
1. Scriitorul VINTILĂ HORIA a declarat în cercuri

restrînse ale clubului15 românesc din MALNAȘ că va
continua să se mențină pe o poziție” intransigentă” față
de regimul din România pe motiv că autoritățile
românești au tărăgănat aprobarea ieșirii temporare din
țară pentru părinții și cumnatul său (a se vedea teletex-
tele transmise anterior) în perioada cînd aceștia erau
dispuși să efectueze călătoria.

De asemeni el a arătat că fără a se alinia unor
grupări ostile ale clubului, va continua cu activitatea sa
publicistică, să ia poziție față de regimul nostru social-
ist pentru măsurile pe care le adoptă față de biserică și
religie, limitarea proprietății individuale și în domeniul
culturii și artei.

2. VINTILĂ HORIA este nemulțumit și de faptul
că a cerut de mai mult timp, prin tipografia mălnășană16

la București, eliberarea de către Ministrul Învățămîntu-
lui a diplomei sale de licență în drept, dar nu a primit-o
pînă în prezent. Potrivit instrucțiunilor existente, actul
respectiv trebuie să parvină tipografiei noastre care
urmează să-l înmîneze solicitantului.

3. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Vintilă Horia a
anunțat ținerea unor conferințe „despre Crăciunul în
România”, la care invită membrii clubului românesc și
autohton. Pentru aceasta, el va pregăti un grup de copii
care va cînta colinde românești.

Urmeasă sursa
ss/GRIGORE

Note:
1 – DESTIN – revistă de cultură românească apărută la

Madrid între 1951 – 1972, cu o apariție neîntreruptă timp
de 20 de ani, pentru românii din exil, avîndu-l ca director
permanent pe George Uscătescu. Subintitulată Revistă de
cultură românească, a apărut sub formă de caiete. Aici au
publicat oameni de știință și scriitori din exilul din întreaga
lume, nu numai din cel românesc. Aici au publicat Paul
Miron, Ștefan Lupașcu, Alexandru Busuioceanu, Basil
Munteanu, Pamfil Șeicaru, Ștefan Baciu, Horia Stamatu,
Mircea Eliade, Vintilă Horia.

2 – nume de cod pentru intelectualii din exil
3 – RADU ENESCU (n. 1925 – m. 1994) – critic liter-

ar român și eseist, redactor șef-adjunct al revistei Familia.
A fost de asemenea redactor la revistele Tribuna, Steaua,
Secolul XX, România literară, Cahiers roumains d’etudes
litterarires etc.

4 – MALNAȘ – nume de cod pentru Spania
5 – nume de cod pentru lucrători operativi
6 – nume de cod pentru direcție a Securității
7 – nume de cod pentru membri ai exilului
8 – nume de cod pentru Ambasada Română
9 – alt nume de cod pentru informator
10 – nume de cod pentru rețea
11 – nume de cod pentru Nota Biroului
12 – nume de cod pentru Vintilă Horia ca intelectual

din exil
13 – DUMITRU ȚEPENEAG
14 – PAUL GOMA
15 – nume de cod pentru diaspora română din Spania
16 – nume de cod al Ambasadei Spaniei la București
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*

Ploiești, 25 septembrie 1923

Iubite domnule Duică,

Mă supui cu multă plăcere poruncii d[umi]tale
prietenești și-ți trimit odată cu aceasta tot ce am și
tot ce am mai putut găsi din lucrările mele.

Note biografice alăturate le-am extras din
publicația Figuri contemporane, care apărea
înainte de război, reproducându-le întocmai,
pentru ca d[umnea]ta să alegi din cele ce vrei.

Totdeodată, în volumul meu nou Pagini alese,
vei găsi, drept prefață, cam aceleași lucruri mai pe
scurt.

Iată și răspunsurile la cele patru întrebări ce-mi

faci:
1. Biografia, am alăturat-o.
2. Cronologia lucrărilor mele se poate vedea tot

în volumul Pagini alese pe contrapagina copertei.
3. Revistele la care am colaborat: le citez din

amintire și subliniez pe cele la care am colaborat
mai mult: Românul literar (1892) de sub dir[ecția]
lui Vintilă Rosetti; Revista nouă (18931894–1895),
Revista copiilor (1894–1895) de sub dir[ecția] lui
Hasdeu și Th. D. Speranția; Concorbiri literare
(din 1895 până în prezent); Luceafărul; Românul
din Arad; Floare albastră, Semănătorul, Ramuri,
Viața literară a lui Ilarie Chendi; Făt-Frumos al lui
Gârleanu (Bârlad) și Transilvania (din 1921).

Mi s-au tradus nuvele în l[imba] germană în
revista Die Karpathen.

Păstrez un număr din anul 1908 în care
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Nicolae SCURTU

R E S T I T U I R I

Biografia profesorului, publicistului, prozatorului, academicianului și memorialistului I.A. Bassarabescu (n. 17
decembrie 1870, Giurgiu – m. 29 martie 1952, București) a fost riguros cercetată de istoricul și criticul literar
Teodor Vârgolici.

Relectura operei și investigațiile, recente, pe care le-am întreprins în unele biblioteci și muzee, publice și
particulare, au demonstrat modernitatea discursului narativ, precum și câteva aspecte, deosebit de interesante, ale
activității sale literare.

Se impune să precizez că I.A. Bassarabescu a fost un excelent memorialist și portretist, precum și un elegant și
discret epistolier.

Remarcabile mi se par a fi epistolele* trimise lui G. Bogdan-Duică (1866–1934), lui Henri Blazian (1902–1961)
și lui Ion Petrovici (1882–1972), pe care le restitui aici spre a completa imaginea unui scriitor înzestrat și cu arta
dialogului epistolar.

La solicitarea profesorului G. Bogdan-Duică îi trimite o amplă notă biografică și bibliografică, la care adaugă și
fișa sa din dicționarul Figuri contemporane din România a lui Theodor Cornel și Tudor Arghezi.

De asemenea, își exprimă recunoștința pentru o recenzie1 a lui G. Bogdan-Duică, publicată în presa din
Transilvania.

Elocvente sub raport afectiv sunt și epistolele trimise lui Henri Blazian, publicist și cronicar plastic, care a și
scris o emoționantă evocare2 a scriitorului giurgiuvean, cu prilejul împlinirii a șaizeci de ani.

Epistola trimisă lui Ion Petrovici se constituie într-un fermecător document de istorie literară3, în care ni se
evocă anumite momente din biografia universitarului și filosofului, care, trebuie să menționez, este întâiul doctor în
filosofie al Universității din București.



prof[esorul] dr. Tiktin din Berlin mi-a tradus
nuvela Dânsa sub titlul: Sie.

Tot ca în același an, Bukareste Tagblatt mi-a
tradus câteva bucăți.

Câteva reviste din Geneva, în special La
Semaine littéraire mi-au tradus și publicat mai
multe bucăți în l[imba] franceză.

Traducătoare e d[oam]na Z. Courtois, soția
d[omnu]lui Louis Courtois, profesor din Geneva.

4. Credința mea e că n-am scris sub nici o
influență. Multe din bucățile mele le-am publicat
atunci când nu știam din Caragiale decât teatrul.

Notițe critice vei găsi în prefața volumului Noi
și vechi, scrisă de d[omnu]l M[ihail]
Dragomirescu. De asemenea, în Istoria literaturii
române a d[omnu]lui Gheorghe Adamescu,
precum și în volumele de critică ale lui Chendi și
Lovinescu.

Te felicit pentru ideea minunată de a te adresa
direct scriitorilor pentru cursul ce vei face și-ți
doresc frățește belșug la recoltă.

Devotat,
I.A. Bassarabescu

*

Ploiești, 15 august 1927

Scumpe domnule Duică,

Abia acum, la întoarcere, găsesc scrisoarea și
recenzia d[umi]tale din Națiunea literară. La țară,
unde am fost nu mi s-a trimis corespondența.

Prețuirile d[umi]tale mă mișcă mai mult ca
toate de până acum asupra lucrărilor mele, fiindcă
m-ai ghicit și-mi desfaci cutele sufletului cu
doftoricesc meșteșug și adâncă înțelegere.

E o cinstire a sufletului și gândului meu și-ți
sunt recunoscător că ai găsit timp să așterni pe
hârtie, pentru mine cuvântul d[umi]tale sincer și
autorizat.

Mă îndemni la o comunicare asupra
„modernizării“ stilului la noi. Văd că vrei să-mi
dai griji noi.

Le iau cu mine mâine la Mangalia, unde plec
pentru o lună și de unde s-ar putea, mai știi?, să
aduc lucrarea începută sau gata, după... după

caprițiul valurilor.
Din toată inima, devotatul d[umi]tale,
I.A. Bassarabescu

*
Predeal, 6 august 1930
Strada Colonel Magheru, nr. 244

Scumpe domnule Blazian,

Mi se transmite abia azi, din Ploiești, scrisoarea
d[umi]tale. Eu sunt la Predeal de la 23 iulie și cred
că voi sta până în a doua jumătate a lui septembrie.

Aș dori din inimă să-ți fiu de folos pe lângă
primarul Ploieștilor. E băiat bun și foarte
îndatoritor. Nu fac politică cu el, dar, fiindcă mi-a
fost elev, s-a arătat totdeauna destul de atent în tot
ce l-am rugat până acum.

Rămâne procedeul. Cum am putea să avem
amândoi o întrevedere cu el? Crezi că o scrisoare
din partea mea ar fi eficace? Atunci, te rog scrie-mi
despre ce e vorba și o fac îndată, cu cea mai mare
plăcere.

Dacă e ceva mai serios, care ar cere prezența
mea, vino la Predeal și merg cu d[umnea]ta la
Ploiești.

În tot cazul, îți sunt la dispoziție cu toată inima
și n-am alt regret decât că scrisoarea d[umi]tale
mi-a parvenit așa târziu.

Aștept cu plăcere hotărârea d[umi]tale.
Cu cele mai sincere afecțiuni,
I.A. Bassarabescu

*

[Ploiești], 8 ianuarie 1932

Iubite domnule Blazian,

Sunt cu toată inima la dispoziția d[umi]tale să
te însoțesc la Primărie ori cânt te vei hotărî să vii.
Bineînțeles, voi vorbi de mai [î]nainte, căutând pe
cât voi putea, să ușurez demersurile d[umi]tale.

Te rog, însă, ca să mă înștiințezi cu o zi sau
două mai din vreme, ca să fiu în oraș.

Sincere afecțiuni și la revedere,
I.A. Bassarabescu
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[Domniei sale domnului Henry Blazian,
București].

*

Ploiești, 22 ianuarie 1939

Iubite domnule Petrovici,

Mi-am adus aminte că marțea trecută, într-o
convorbire la telefon cu doamna Petrovici,
d[omni] sa mi-a spus, mulțumindu-mi, că a citit
recenzia, despre care d[umnea]ta ai aflat târziu, la
Iași, unde ai plecat în aceeași zi.

Așadar, numărul din „România“ făgăduit de
mine nu-ți mai trebuie. Îl aveți.

Iar d[umnea]ta, cred că ți-ai dat osteneala, din
prietenia pentru mine, să-l citești și, poate, până în
clipa de față, să-i constați inutilitatea.

Din toată ...performanța, cum ar zice sportivii,
subsemnatul m-aleg ca totdeauna și rămâi cu
acelaș[i] suflet incorijibil, din care au izvorât
slabele dar entuziastele prețuiri ce se (alt termen
sportiv) cereau exteriorizate.

Adaog în acest plic lista paginilor în care mi-
am însemnat citatele ce aveam de gând să fac, dar
cărora am fost silit să le reduc numărul, constrâns
de rigorile tehnice ale tiparului.

Lista asta mai e în măsură să arate și obiceiul
meu de a citi pe îndelete lucrurile care îmi plac.

Zilele libere ale vacanței Crăciunului mi-au
înlesnit mult răgazul acestei fericiri.

Toate aceste amănunte psihomateriale nu le-aș
fi destăinuit, dacă d[umnea]ta însuți nu mi-ai fi
mărturisit, tocmai la o săptămână după apariția,
întâmplarea fenomenală că doar ai auzit ceva
despre o recenzie a mea apărută cândva într-o
gazetă. Dar n-ai văzut-o încă.

– Ah, Doamne, mi-am zis eu în sinea mea cu
amărăciune legitimă, cum e cu putință să nu se fi
găsit nimeni, nici chiar ultimul dintre atâția
prieteni câți ai, fie ei și din F[rontul] R[enașterii]
N[aționale], să-ți aducă la cunoștință un cuvânt
bun scris de un necunoscut lor, despre d[umnea]ta?

Dar dacă recenzia ar fi conținut unele asprimi:
injurii, calomnii, insinuări? Amicii s-ar fi îmbulzit,

bineînțeles, să te informeze prompt și, cine știe,
dacă d[umnea]ta însuți, convins să afli diapazonul,
n-ai fi pus mai multă grabă să găsești gazeta.

O, pagina 32–33 din „Amintirile unui băiat de
familie“ (Biblioteca Dimineața) cât de real
exprimă psihologia întâmplării noastre!

Dar, hai acum s-o închei și eu cu o mărturisire
tot de familie și care e totdeodată și o intrigă în
familie.

Lucrarea mea e foarte bună, iubite domnule
Petrovici, extrem de bună, bonissimă!!! Și știi de
unde știu?

Pentru că, până și doamna Petrovici, care știa
de recenzie în ziua plecării dumitale la Iași, nu ți-a
spus nimic.

De ce nu ți-o fi spus? Nu știu. Din parte-mi
prezentându-i omagiile mele respectuoase, îi sunt
de pe acum recunoscător, pentru că dacă, punând
această ultimă întrebare, am reușit să provoc un
conflict oricât de neînsemnat în marea
d[umnea]v[oastră] înțelegere, sunt răzbunat.

Cu vechea afecțiune și admirație,
I.A. Bassarabescu

[Domniei sale domnului Ion Petrovici, fost
ministru, profesor universitar, vicepreședintele
Academiei Române, Bulevardul I.C. Brătianu, nr.
7 sau la Academia Română, București].

Note:
* Originalele acestor epistole necunoscute se află la

Biblioteca Academiei Române din București.
1. G. Bogdan-Duică ~ I.A. Bassarabescu ~ „Un om în

toată firea“ în Națiunea, 1, nr. 137, 3 iulie 1927, p. 2.
2. H. Blazian ~ Sărbătorirea d[omni]lor I.A.

Bassarabescu și Cincinat Pavelescu în Adevărul literar și
artistic, 11, seria a 2-a, nr. 625, 27 noiembrie 1932, p. 3.

3. I.A. Bassarabescu a publicat încă două evocări
privitoare la Ion Petrovici în revista Adevărul literar și
artistic, din anii 1932 și 1933 ~ Note pe marginea... vârstei
d[omnu]lui I. Petrovici și I. Petrovici.
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Continuăm însemnările savantului de
anvergură europeană care, precum „curcanul”
Peneș al bardului de la Mircești, mergea înspre
Vaslui ducând povara recidivei unei „răni din
pulpă”. Astfel purtându-și suferința ce îl făcuse a
se-ntoarce din Constantinopol la Veneția chiar și
pe-o rută mult ocolitoare, în suita unui fost
ambasador englez la Poarta Otomană, ce se-
ndrepta spre Londra prin Moldova și Polonia, iată
că Roger Joseph Boscovich (1711-1787) ajunsese
la Galați, în 23 iunie 1762. 

Vom profita și noi de-acest popas, spre a-l mai
creiona, în preocupări și performanțe, pe insolitul
nostru călător...

Profesor de matematică și filosofie (la nici 30
de ani), în cadrul Colegiul Roman din Cetatea
Eternă, cu brio absolvit datorită rafinamentului
gândirii și excepționalei memorii, Boscovich și-a
lărgit apoi sfera cercetărilor, abordând fizica,
optica și mai ales astronomia. Cu diferite prilejuri,
a fost solicitat să-și exercite temeinica expertiză,
găsind soluții în variate domenii, între care
asigurarea stabilității Domului Sf. Petru din
Roma, în cupola căruia fusese descoperită o largă
fisură, desecarea unor mlaștini pontine și
măsurarea unui grad de meridian pentru
delimitarea geografică a statelor papale .

Diplomat, poet, membru al Academiei din
Roma, al Societății Regale din Londra și al
Academiei Ruse de Științe, șef al catedrei de
matematică la Universitatea din Pavia, director al
Observatorului astronomic din Brera (Milano),
fusese primit în Ordinul Iezuiților în 1725 și
hirotonit preot romano-catolic în 1744, calitate pe
care și-o va exercita, potrivit însemnărilor din
acest episod, și în Galații celei de a doua jumătăți

a secolului al XVIII-lea.

*
(Urmare, 23 iunie 1762)1

„După ce [guvernatorul orașului și
comisarul de hotar al Domnitorului
Moldovei] prezentară complimentele lor,
comisarul [grec] oferi în numele Domnului
său, în chipul cel mai cuviincios, tot ceea ce
putea fi de nevoie. Domnul Ambasador
răspunse, pe același ton, că nu voia să fie o
sarcină [povară] pentru provincie, unde nu
se oprea decât în timpul de trebuință pentru
urmarea călătoriei sale, rugându-l încă de a
face tot ce-i stă în putință ca să nu fie
întârziat și că se rapoartă în această privință la
bunavoință a Domnului său, nevoind astfel a
întrebuința nicidecum firmanul sau ordinul
Sultanului, ca nu cumva Michmandarul
[însoțitorul oficial turc] să se întemeieze și el pe
dânsul, ca să facă [până] și cea mai mică
vexațiune poporului sau guvernului [stăpânirii]. 

Debarcarăm pe când gardele turcești și cele
române ale serdarului [comandantul lor], cari se
urcau împreună la vreo treizeci de oameni călări,
făcură o descărcătură de muschete și furăm
conduși apoi la o mănăstire grecească puțin
depărtată2, unde aveam să locuim; astfel, nu mai
avurăm nevoie de caii noștri. 

Comisarul era un tânăr funcționar foarte
politicos, dintr-o bună familie grecească din
Constantinopole, însă d’un caracter cu totul
ușurel, liber la vorbă și foarte necumpătat în
conversațiunea sa, povestind o mie de stravaganțe
de tot felul.

Guvernatorul avea aer feroce și melancolic; el
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fusese în tinerețele seale sclav al lui Nicolae Sutzu
kapikehaia3, care era omul de afaceri al Domnului
Moldovei, și, răscupărându-se, înaintase puțin
câte puțin, câștigând și bani, așa încât acum era
om de vreo douăzeci de pungi, care fac zece mii
de lei, și obținuse și acest guvern [post de
guvernator], care este foarte periculos, din cauza
răutății locuitorilor și a laziilor, matrozii turci.
Aceștia sunt un amestec de oameni de toate
provinciile, care se adună aici pentru comerț, și
mai cu seamă de marinari din Pontul Euxin,
oameni feroci și independinți, cari sunt în mare
număr la Galați și la Brăila. Unii dintr-înșii pleacă
și vin, iar când vor să comită vreun exces se adună
cu toții, astfel încât guvernatorul este adesea în
risc de a-și pierde viața și este obligat a fi în pază
și a nu se expune să iesă noaptea.

Moldova este o provincie cu totul creștină,
guvernată de un domn grec ales de Poartă [vezi
domniile fanariote]. Cea mai mare parte din
funcționarii săi sunt greci, ca și dânsul; turcii nu
pot exercita nicio dregătorie publică. Capitala
actuală este Iași, care este și reședința grecească.
Moldova depinde de Patriarhul schismatic
[firește, potrivit viziunii romano-catolice!] din
Constantinopole: cu toate acestea, se găsesc în
unele locuri și biserice catolice, cari se află sub
protecțiunea Poloniei. Nu de mult timp exista una
și în Galați, dară acum nu mai este nici biserică4,
nici preot catolic: biserici grecești sunt însă șapte.

Pentru prima oară, după o așa lungă cale,
începurăm a revedea cruci și clopotnițe, și a auzi
sunetele clopotelor. Trei dintre aceste biserici sunt
destul de spațioase, bine clădite, de piatră, și trei
au monastiri de călugări greci, cari țin de dânsele
și unde nu se află, în fiecare, decât câte doi
călugări, murdari și foarte mizerabili.

Noi locuirăm, după cum am spus, într-o
monastire numită a Precistei; oricât de urâtă era
aceasta în comparație cu zidirile noastre din Italia,
după casele sau mai bine [zis] colibele în care
șezusem în Bulgaria, ni se păru magnifică. Avea
mai multe încăperi cu ferestre mici, din care unele
aveau geamuri, iară altele erau împlinite cu piele
subțire sau cu bășici [membrana stomacului de
animal]. În fața acestora se întindea o galerie

mare, deschisă pe de o parte, și care, lărgindu-se
la ambele capete forma un fel de kiosk, de unde se
putea avea o frumoasă vedere asupra orașului,
asupra râului și asupra unei câmpii foarte întinse.

În aceeași seară, puțin după ce debarcarăm, ne
sosi un curier prusian, viind din Constantinopole,
care făcuse același drum ca și noi, [însă] pe apă.
El nu făcuse decât în opt zile o cale pentru care
noi pusesem o lună întreagă și, dacă n-ar fi întâlnit
drumuri foarte rele, ar fi făcut-o în șapte. Dară
ploile cele mari (de care noi scăpasem mergând
înainte, pe când ele ne urmau mai încet) nu-i
lipsiseră un moment; seara căpătarăm și noi partea
noastră. Curierul spera să ajungă în cincisprezece
zile la Breslaw (Breslau, în Silezia), după cum
spuse Domnului Ambasador, care vorbi mult timp
cu dânsul în particular.

Domnul [Ambasador] Porter și Doamna nu
voia să se oprească în Galați decât două zile, ca să
se odihnească puțin și ca să facă pregătirile
cuvenite pentru urmarea călătoriei. Voiau să-și
spele și albiturile, din cari se întrebuințaseră foarte
multe în această lungă cale; aceasta însă fu pricina
că șezurăm cinci zile întregi, fiindcă în acest
interval căzură o duminică și două sărbători, din
cari una pentru catolici, alta pentru ortodocși, și
astfel femeile Doamnei Ambasadrice, cari toate
erau de aceste două religiuni, nu voiau să lucreze.

În lipsă de o biserică catolică sau de veriun
misionar, nu speram să pot servi [oficia] messa
pentru domnul [Carol] Hübisch5 și ceilalți catolici
aflați în suita Domnului Ambasador, care dorea
foarte mult ca ei să nu piardă nici o ocaziune de a-
și împlini datoriile religiunii lor. Din fericire,
primirăm vizita unui călugăr catolic numit
Părintele Sotir, capucin din Boemia, care fusese
misionar al Propagandei în alt loc, dar care atunci,
nesocotind ordinele Sântei Congregațiuni
[Congregatio de Propaganda Fide] și ale
superiorilor săi, se retrăsese la Brăila, unde
ezercita medicina. El ne spuse că ședea acolo din
zel pentru religiune, hotărât să restabilească cu
orice preț biserica din Galați, din care abia a
rămas urme, cu toate că nu este cea mai mică
aparință de a putea spera că Domnii Moldovei vor
permite veriodată să o reclădească.6
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El revenise cu toate acestea în Galați, dară nu
cutezase să se oprească, temându-se că, după
cererea superiorilor săi, cari îi ordonaseră de mai
multe ori să se întoarcă la provincia sa, Domnul
Moldovei să nu-l aresteze și să-l trămită în
Polonia. De aceea fugise la Brăila, la un loc mai
sigur, deși mai periculos din altă privință din
cauza răutăței locuitorilor. După conversațiunea
sa (căci el vorbea neîncetat și se ținu mai tot
timpul pe lângă noi), îl luai de un fanatic ai cărui
creieri cam străcați îl împinseseră să întreprindă
multe drumuri; însă acest preot având toate cele
necesare spre a oficia messa, o celebrai de mai
multe ori în locuința domnului Hübisch, unde se
adunară toți catolicii; și, lucru care mă miră foarte,
toate ornamentele erau foarte curate și în bună
stare. Părintele Sotir asistă și el, dară nu oficiă: mi
se pare că tot avea oarecare mustrare de consciință
că nu se supusese superiorilor săi, deși în
convorbirile sale căuta să se acopere cu zelul
religiunii.

Michmandarul, care rămăsese la Măcin, sosi a
doua zi; aici el vru să înceapă să comande ca un
stăpân, deși prin toate țările turcești fusese destul
de smerit și arătase puțină inteligență. Domnul
Ambasador, ostenit de dânsul, îi ordonă să se
liniștească și să nu se mai amestece întru nimic,
și-i declară că putea să se și întoarcă, căci nu mai
avea trebuință nici de dânsul, nici de firmanul lui.
El voia cu toate acestea să urmeze călătoria; într-
adevăr astfel era și datoria sa, având ordin de a
însoți pe ministru până la hotarele Imperiului
Otoman. [...]

Toți [h]arabagii turci îl urmaseră pe
Michmandar numai spre a se bucura câteva zile de
libertatea de a petrece cu femeile publice și de a
bea în toată voia, căci desfrânarea este în culme în
acest oraș, ceea ce este o rușine pentru creștinism;
prin toate părțile întâlnești cârciume mizerabile
pline de asemenea ființe, cari se prostituă fără
rușine și cu cel mai mare scandal.

În cele cinci zile cât șezurăm în Galați, ploaia
ne obligă a ședea mai necontenit în casă; în câteva
intervale de vreme bună, ne preumblarăm prin
oraș și prin pregiur. La câmp văzurăm mulțime de
moșoroaie [movile] făcute de mână de om,

monumente cari indica că acolo se dăduse bătălii
sau că tăbărâseră trupe. Orașul conține un îndestul
număr de case, dară foarte rău zidite; prăvălii sunt
mulțime, în care nu se vinde obicinuit decât
bagatele. Cu toate aceste, sunt și magazii
[depozite] destul de bine aprovizionate, mai cu
seamă cu grâne ce se transportă la
Constantinopole. Vizitarăm și mai multe biserici,
al căror interior ne păru foarte murdar; ele erau
ornate cu icoane proaste și cărțile erau cu
caractere grecești, tipărite la Venezia.
Observarăm, încă, că aceste biserici sunt întoarse
de la apus spre răsărit, după obiceiul antic. 

La marginea orașului este portul, la care
trebuie să te cobori și care este situată într-un loc
unde învederat [se vede că] a fost odată albia unui
râu, căci tot malul se vede înalt și scobit despre
partea orașului într-o direcțiune perpendiculară
către malul Dunărei. Aceasta trebuie să fi fost
matca veche a Prutului, care acum trece pe la
răsărit și la o îndestul de mare distanță de oraș;
Dunărea din contra, trebuie să-și fi schimbat și ea
cursul, dară apropriindu-se de oraș, de care se și
lovește acuma. Cu atât mai mult se pare a fi
aceasta adevărat, cu cât în mai multe harte se vede
Prutul scăldând zidurile Galaților și Dunărea
trecând într-o depărtare însemnată pe la mează-zi.
Acum într-aceste din urmă locuri se află o întinsă
câmpie, care de-abia se ridică peste nivelul
Dunărei și care în multe locuri se îneacă, când
cresc apele.

În locul matcei vechi a Prutului care vine
alipită lângă Dunăre, se află acum un spațiu foarte
mare, neted, puțin mai înalt decât nivelul
suprafeței apei; la malul său abordează șaicele și
chiar navele cele mari cu trei catarguri, spre a
încărca și a descărca; mai departe, la o mare
distanță, se află magazinele, dinaintea cărora este
o piață întinsă. Aci văzurăm o navă foarte mare,
din acele pe care turcii le numesc caravele, care se
afla în lucru și era gata de a i se da drumul în apă.

Ea era construită pentru Isaac Aga, marele
vameș din Constantinopole, care posedă mai
multe altele și face comerț; destinațiunea sa era
pentru Alexandria. După vedere se părea a fi un
bastiment foarte mare; mai mulți din oamenii
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noștri se urcară pe dânsul și-l măsurară: îl găsiră
lung în întru de șaptezeci de pași obicinuiți și larg
de șaptesprezece [circa 45 m lungime, 12 lățime].

Cât pentru mine, durerea piciorului crescând
din ce în ce, mă târâsem până acolo cu mare
greutate și șchiopătând; fui silit dară să mă
mulțumesc de a privi de jos. Forma sa îmi păru
neplăcută și sculpturile puse pe proră foarte urâte;
ceea ce era însă mai rău, după cum ne spuse acela
ce dirigea construcțiunea, este că era construită cu
totul după metoda turcească, de lemn verde, tăiat
de curând din pădurile vecine, care nu prea ține și
care prezintă puțină rezistință în mare.

În Moldova construcțiunea navelor costă
foarte puțin; este și adevărat că se întâmplă adesea
de se păgubește toată cheltuiala. Așa, din trei nave
de rezbel ce Sultanul pusese să construiască cu
puțin înainte de a sosi eu în Constantinopole, m-
au asigurat că una din ele abia ieșise în mare și se
și cufundase. Nu-și poate cineva închipui
dezordinea și cumplita neșciință ce domnesc
acum în marina turcilor, atât pentru
construcțiunea, cât și pentru manoperarea navelor.
Pentru această din urmă parte, [la începutul
misiunii mele] am văzut prin mine însumi, în
[cele] douăzeci și trei de zile cât am făcut cu
Bailele [reprezentantul] Veneției, ca să mergem de
la Tenedos7 la Constantinopole pe o galeră
turcească, lucruri cari trec peste orice credință
[închipuire].

Același inspector sau constructor al caravelei
ne spuse încă [și] că în fiecare an se pierd în
Marea Neagră mai multe sute de nave; îndată ce
este veri o amenințare de tempestă, se aruncă de
mal și dau navele de fundul mărei, spre a-și
mântui viața, fiindcă toate bastimentele lor sunt
foarte rău construite și fiindcă nu sciu ce trebuie
să facă spre a putea rezista timpului celui rău.

Pe aceeași esplanadă de care vorbii, văzui mai
multe șalupe făcute dintr-un singur trunchi de
copac scobit, cum sunt luntrele indianilor.
Observai mai cu seamă una de o mărime
considerabilă, care putea să cuprindă multă lume;
măsurând-o, aflai că era lungă de treizeci de
picioare, după măsura din Paris8, și în întru largă
de patru [circa 10 m lungime și 1,30 m lățime].

Mi se spuse la Galați că gura Dunărei [la
vărsarea în Marea Neagră] este într-o depărtare de
cincizeci ore, și că, timpul fiind favorabil, se putea
merge până acolo în două sau trei zile.

Domnul doctor MacKenzie îmi arătă în ce
parte este situată, la șase ore de Galați, Babadagh,
unde se ținu congresul pentru pace după ultimul
rezbel al turcilor contra rușilor [1735-1739] , și
care se crede, pe lângă aceasta, că este locul
vechiei Tomi, unde fu ezilat Ovidiu”.

Nota editorului Gr. N. Manu:
„Autorul adaugă aci următoarea notă:
«Locul unde a fost ezilat Ovidiu nu se prea

pare a fi acesta: în genere, se admite că a fost în
nordul Dunărei, prin prejurul orașului Akkerman,
care este vechia Civitas Alba, numită și până azi
de moldoveni Cetatea Albă, ceea ce însemnează
tot aceea ca și Akkerman. Acest oraș, așezat la
gurele Nistrului, pe malul drept al râului, are la
nord un mic lac încântător, numit încă în Moldova
Lacul Ovidiului. – Akkerman a fost rupt din statul
Moldovei».

Cu toate acestea, după cercetările mai noi,
prima versiune a lui Bosovich este mai adevărată:
locul ezilului lui Ovidiu a fost tocmai Tomi, care
însă nu era situat la Babadagh, ci la Kustendjea
[Constanța] de azi”.

Note:
1. Vezi: Societatea pentru Învățătura Poporului

Român, foaie mensuală, Bucuresci, an I, nr. 5, august 1876,
pp. 64-68; nr. 7, octombrie 1870, pp. 47-49. 

2. Precista, mănăstire sfințită în 1647 și închinată unei
mănăstiri din Muntele Athos.

3. Capuchehaie, capichehaie – reprezentant (agent
diplomatic) al domnitorului la Poarta Otomană.

4. Distrusă treptat în desele incendii și năvăliri ce-au
încercat orașul.

5. Fiul ambasadorului polon la Constantinopol și,
totodată, secretar al legației poloneze.

6. Noua biserică, având hramul Nașterea Sf. Ioan
Botezătorul a fost ridicată în anii 1842-1844, cu acordul
domnitorului Mihail Sturza, care a dispus și acordarea
terenului necesar, de către autoritățile locale.

7. Insulă din N-E Mării Egee, foarte apropiată de
țărmul turc. 

8. Ca unitate de măsură, piciorul franțuzesc = 0,32 m.

7474 CONVORBIRI  LITERARE
I N E D I T



Pe când oraşele din Ardeal continuă să-și
păstreze cu sfinţenie aspectul lor medieval ori
arhaic spre a întruchipa continuitatea unui gând
obştesc, aci, dincoace de Carpaţi, aglomeraţiile
urbane care au vreun interes istoric sunt lăsate să
se desvolte, sau mai bine zis să se deformeze, în
voia întâmplării, a nepăsării și a nepriceperii. 

Oraşe ca Iaşi, Suceava, Roman, de exemplu,
sunt monumente istorice în totalitatea lor. Ele ne
interesează nu numai fiindcă cutare clopotniţă
sau conac sʼau conservat acolo, dar fiindcă
aceste edificii se integrează întrʼun ansamblu
românesc. La Bucureşti edificiile mici şi rare
lăsate de trecut vor fi închistate în oraşul
modern, corpuri moarte întrʼun organism nou și
vioi, obiecte de muzeu păstrate cu evlavie, dar
de care noul oraş sʼa înstrăinat. 

E firesc să fie aşa. Bucureşti va fi oraşul
timpurilor de azi şi, dacă va reuşi, va fi în funcția
metodelor şi esteticei de azi şi de mâine. Dar
pentru vechile cetăți ale Moldovei problema se
pune cu totul altfel. Întrʼo ţară de veche obârşie
şi de formaţie dureroasă ca a noastră, sunt locuri
care ar trebui scutite de experienţe şi lăsate
trecutului măcar în parte. Mi se poate obiecta că
progresul are drepturile lui oriunde, că un oraş se
desvoltă după legi proprii care nesocotesc
sentimentalismul. En avant par dessus les
tombes... comme la nature, zicea pe vremuri
Jules Laforgue. Dar tocmai aci nu este vorba nici
de sentiment nici de progres. E vorba să se apere
un monument colectiv, adică un oraş a cărui
siluetă pe cer, al cărui plan pe pământ fixează o
epocă sau o succesiune de momente ale
sufletului românesc. 

Aceste oraşe sunt trofee care aparţin

neamului întreg. În consecinţă, nici ideea de
proprietate, nici veleitățile municipale în sensul
progresului nu pot rămâne necontrolate. 

Dacă considerăm tot ce sʼa făcut la Iaşi în
ultimii douăzeci de ani și dacă observăm cu ce
iconoclastă virulență procesul înstrăinării
înaintează acolo, un cetitor obiectiv va înțelege
că aserţiunile mele nʼau nimic exagerat. 

Iaşul se dărăpănează în mizeria lui. În
numele progresului sʼau construit adesea pe
tăcutele uliţi lungite de ziduri, care ascund
grădini, case importate parcă gata aduse din
Lemberg, ori dintrʼun alt oraş al Europei
centrale, Monumentele publice care se adaugă
oraşului agravează încă procesul de înstrăinare;
vechile fântâni, răspântiile cu cruci care
veghează, cimitirele umbrite din jurul
bisericilor, dispar fie din motive stupide de
aliniere, fie din nebăgare de seamă, fie din cine
ştie ce considerente grele de închipuit... sau pur
şi simplu fiindcă nimeni nu le băgase în seamă,
ori chiar nici nu le văzuse. 

Când este vorba însă de asanarea bălţilor din
jurul oraşului, de asanarea cartierelor josnice din
valea Bahluiului, de combaterea mizeriei şi de
aplicarea celor mai elementare măsuri de igienă
socială, progresul nu se invoacă, și totul rămâne
cum a fost. 

Dacă fizionomia acestor oraşe sʼar schimba
în numele unor mari principii, dacă unele lucrări
publice ar trece cu brutalitate peste rămăşiţele
modestelor noastre glorii, sʼar putea găsi
explicații pentru împăcarea gândului. 

Când te întorci din când în când în aceste
oraşe din ce în ce mai părăsite, ai impresia unui
rapid proces de descompunere care se petrece

7575CONVORBIRI LITERARE

„ACI NU ESTE VORBA „ACI NU ESTE VORBA 
NICI DE SENTIMENT, NICI DE SENTIMENT, 
NICI DE PROGRES”NICI DE PROGRES”

G.M. CANTACUZINO

T E X T E  D E  I E R I  P E N T R U  A Z I



acolo. Mizeriei și uitării se adaogă însă
înstrăinarea. Mulţi vor spune: oraşul vechi a
murit... lăsaţi să se nască un alt oraş mai sănătos
mai «modern». De acord, dacă e vorba de un
oraş oricare, dar nu când e în joc o cetate care a
fixat momentele mai de seamă ale istoriei
noastre. De acord, dacă e vorba de un plan
prestabilit, în funcția unor idei bine precizate și
a unor principii sociale valabile. Dar aici e vorba
de nepăsare. Poeţii, romancierii, filosofii,
pictorii, istoricii, oamenii de ştiinţă, toți au
proslăvit frumusețea Iaşului, toți câți au trecut
pe acolo și au trăit un timp sub straja Galatei și
Cetățuii, toți au simțit măreția acestui decor. Şi
totuşi nu sʼa făcut nimic. Se vor invoca
vremurile grele, economiile, imperfecțiunea
legilor, mai ştiu eu ce. Pentru a nu face ceva sunt
întotdeauna atâtea argumente.

Şi totuşi mijloace de a salva vechile noastre
oraşe există. Nu e vorba de a decreta, în bloc, un
oraş întreg monument istoric. 

Dar sunt astăzi şi regiuni ale oraşului care ar
fi supuse unui regulament întocmit spre a apăra
monumentele vechi de vecinătăţi incompatibile
cu estetica lor. Acest procedeu nu este nou şi se
aplică de mult în toate oraşele din occident în ce
priveşte monumentele istorice. Sʼar limita
centrul comercial unde controlul arhitecturii ar fi
mai puțin sever, iar municipalitatea, după un plan
întocmit de Comisiunea monumentelor istorice,
ar amenaja, punând în valoare, împrejurimile

monumentelor. Aceasta nʼar impiedica oraşul să
se «modernizeze», după cuvântul consacrat, fără
distrugeri sau mutilări inutile. Dacă nu se iau
aceste măsuri, în curând aspectul românesc al
vechilor oraşe va dispare. Peste ele se vor lăsa
vălul banalizării și al mediocrităţii, şi singurele
oraşe cu caracter care vor păstra imaginea istoriei
vor fi oraşele minoritare. 

Iar străinii care vor călători pe drumurile
noastre vor face consideraţii uşor de ghicit. Este
deci de un interes național ca unele oraşe să fie
privite cu atenţie. Un neam are nevoie de locuri
de pelerinaj. 

Artistul are nevoie de puncte de comparație,
studentul şi şcolarul au câteodată nevoie de teme
de exaltare pentru patriotismul lor, şi în orice caz
operele de artă trebuesc păzite întrʼun cadru cât
se poate de larg. Rusia Sovietică a fost prima
care a apărat tot ce avea vreun interes din zestrea
comună. Ea nʼa dărâmat oraşele vechi, ci a
construit altele noi, alături. 

Iaşi, Suceava, Roman, Târgovişte, aceste
mărturii ale vieţii româneşti sunt necesare ideii
naţionale şi înţelegerii trecutului.

Bucureşti, porturile Dunării şi ale Mării şi
oraşele industriale sunt destule subiecte pentru a
pune la încercare, a provoca puterea noastră de
înfăptuire şi pentru a ne da prilejul să ne
exprimăm în cadrul civilizaţiei de azi. 

Revista Fundațiilor Regale, An I, No. 9 
(septembrie 1934)
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PLUTITOARE
În alergare iarba
Imponderabilă străvezie
Plutește în fluturi albaștri
Ridică voalul nevăzut
Pămîntul dedesubt e negru
Pămîntul rădăcinilor pe care se leagănă în
Minuscule diamantine leagăne
Silfii și elfii sufletul pădurii
Și mult mai jos de negrele imperii
Amețitorul firmament pe care 
Stau atîtea stele să se nască
Mai întîi fără rază
Și apoi noaptea 

acoperind 
întunecimea sfîntă

Răsfrînte apoi pe un covor de flori
Ce ard așa încît nu poți alege
Stele de sunt ori flori
Dacă-s în cădere 
Sau înălțare
Sau inima s-a primenit în toate
În alergare străvezie
Plutitoare

CÎT SÎMBURELE UNUI MĂR DE AUR
Ochiul unei ape
Încremenit în nestemate
Străpuns de-o rază 
Strălucitor în nemurirea lui

Ochiul de raze m-a săgetat  
Cu înfocatele săgeți
Ce se făceau comete
Incendiind înaltul în cădere
Soarele mi-am spus acesta trebuie să fie
Razele lui nu încălzesc natura 
Săgeți sunt care se înfig în carne
Și pătrund în inimă
Spărgîndu-ți coasta și însîngerînd
Trupul fragil și trecător sub vreme

Care se strînge mai întîi cît nuca
Apoi cît o alună de pădure
Apoi cît sîmburele
Unui măr
De aur

SOLITAR
Nu ai visat vreodată
Asemenea visare
În care-am coborît
Și din adîncul ei
În adîncimea altui vis m-am poleit
În apa Solitarului

În străvezimea lui indicibilă
Am început atît de lent să cad
Încît simțeam ca dezmembrate brațe
Brațele mele devenite valuri
Peste o noapte înmărmurită
Atîta timp cît mai presus de ea
Pleoapele pluteau și ele peste gene
Și genele ca aripi de efemeride
Mă ridicau spre clipa numită
Viața mea

Fugi de aici
Îmi spunea licuriciul
Cu suratele lui după el
Luminînd tot cerul
Și poiana săgetată de Luna
A cărei rază
Nu se mai vedea
În exploziva lumină a Ta
Ivită dintr-odată cu o coroană de raze
Purtată pe un creștet argintiu

Eram o făptură a nopții
Care printre razele coroanei Tale
Aș fi voit să fiu

TOT CE NU VĂZUSEM
Apa morții
E caldă și albă
Cu maluri reci
Pe care nu-ndrăznesc să lunec
De teamă să nu cad
În rîul Lunii
Cuprinsă în oglinzile de apă
De-al căror crud reflex
Privirea mi-o ascund
Cuminte ca miresele  fecioare
Care își pleacă ochii ca și cum
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S-ar fi topit în nemurirea
Unei clipe de sfială
Dar ochiul se deschide înăuntru
Și poate vedea tot ce nu văzuse
În străvezimea unei vieți

Ca ele sunt și mă cufund în apă
Și apa mă primește
Luciul ei de-argint
Mai rece decît iarna
Îmi aruncă pe gît 

Un colier fierbinte
Care incendiază

Întreaga ei oglindă

ÎN ARMURĂ
Translucida piatră tresărind
Sub raza grea de Lună
Și fuga mea de sub escortă
Pe nevăzute cînd heralzii se-nclinau
Odată cu venirea mea pe lume
Muiată în raze abia întrețesute
Rochia lungă îmbrăca vestigii și cazemate
Acoperite adeseori  de glorii
Din neuitatul meu trecut care mă naște
Mă ocrotește de prezentul lacom
O fiară mult mai fiară decît aceea
Ale cărei capete zăceau în neuitarea poveștii
Și-a adevărului ce nu-l mai recunoaștem 
Din lașitate frică și oroare
Înspre cetatea de cucerit plecam 
Cu voalul mamei și cu învățătura tatei
Armura îmi era grea și trebuia să aflu
În lungul drum cît voi putea-o duce
N-aș fi crezut că după scurtă vreme
Ea devenise ca a doua piele
Și era loc sub ea de-o inimă mai mare
Și mai vitează decît inima de leu
Așa încît nu mi-o puteau străpunge
Oricîte armii întîlnite-n cale
Pe care tatăl meu mă îndemnase
Fără trufie să le-nfrîng
Și m-au iubit armatele de frunze 

și flori din dealurile verzi
Pe unde mă purtaseră acelea cu arcuri și cu suliți
Vroind a mă străbate să-mi afle inima
Și răsuflarea mea de leu
Muiată în arginturi sub creneluri
În focul  razei Luna m-a purtat  
Pe cazemate și vestigii
Acoperite-adeseori de glorii
Din neuitatul meu trecut care mă naște

Mă ocrotește de prezentul lacom
O fiară mult mai fiară decît aceea
Ale cărei capete zac în neuitarea poveștii
Și-a adevărului ce nu-l mai recunoaștem
Din lașitate frică și oroare

EU M-AM FERIT
Mai  jos de umbra mea
Mai adînc în raza lumii
Mă așteaptă cu brațele deschise
Necunoscutul
Privind aprins  la cerul înstelat
Eu m-am ferit de cotropirea firii
De-ntreaga ei splendoare ce-mi aruncă
Săgeți de întuneric și lumină
M-am împletit în ramurile-brațe 
Și în frunzișul nevăzut
În care mă ascund
Și eu o nevăzută
Mi-am împletit cu frenezie părul
În rădăcini și ramuri care cresc
Și mă ridică spre coroane
Pe care n-am visat vreodată să le văd
Nici să le port pe frunte nestemate
Eu m-am ferit de cotropirea firii
Și tocmai de aceea m-a iubit
Cu-ntreaga ei splendoare ce-mi aruncă
Săgeți de întuneric și lumină
Și brîul larg al brațelor pădurii

TRUPUL RAZEI
Ascultă sunetul apei în cădere
Pe genunchii ascunși ai pietrelor după
Această perdea în cascadă
Ce se pierde-n transparență în Ceruri
Descoperită umbra din umbră
Se prinde în raza stelei ce-a murit
Stingîndu-se în mare
Sub ultimul val al plecărilor mele
În lumea atîta de largă
Și-atîta de strălucitoare în van
În vanitățile stridente ale razei
Ce-mi taie privirea pieziș
Cu o lamă de aur
Panglică apoi care-mi strînge părul
Îmi acoperă linia gîtului
Și îmi prinde în ferventa îmbrățișare a nopții
Trupul fragil al meu
Care nu e al meu
Trupul razei
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MĂ ROG DE CER ȘI MOARTE
Pe trupul tău de coală 
înșir anii în goană,
cu palme deșirate
rătăcitor pe-o carte
mă rog de cer și moarte
de viață și lumină
de pomul din grădină
de ape și de muguri
de rouă și de struguri,
de poame, de răchită,
să-mi fii pe veci iubită.

Pe trupul tău de carte
alunec mai departe
și mă-nfirip aripă
sî-mi fii pe veci iubită,
și-o să apun de dor
pe sânul tău ușor
ca pasăre în cer
ca lumea-n care pier
ca aripa în vânt
ca cerul pe pământ
ca roua din cuvânt.

PELERINAJ
Mă desprind de pe cruce
să-mi scot piroanele,
nu știu unde m-or duce
soldații și fiarele.

Urmărit mă aplec 
să iau crucea, coroana, 
să beau apa și sângele
ce-mi purifică rana.

Mă ridic să alerg, 
după mine potopul 

o s-acopere cerul
și pământul și totul.

Prin grădină măslinii
îmi acoperă fața
ca supus mântuirii
să aștept dimineața.

Iau cu mine trecutul
și lumina ce este
să mă vadă recrutul
când mă cațăr pe creste.

Las uitării de sine
clipele mântuirii
și luminii, în fine,
Majestatea Iubirii 

MAI BINE-AR FI IUBITO....
Mai bine-ar fi iubito ca să zbori
cu mine printre stoluri de cocori,
nădăjduind din cerul nostru sfânt
să te cobori cu mine în cuvânt.

Mai bine-ar fi iubito să dorești
lumina din cetățile domnești
pe care dăruite le-ai primit
în colțul tău de rai neprihănit.

Mai bine-ar fi iubito să mă ții
cu tine altă viață printre vii,
să-mi dăruiești lumină din lumini
și cer și câmp cu flori de heruvimi.

Mai bine vino și mă ia ca dar
în lumea ta pierdută de hotar
și cântă-mă precum azi și eu cânt
în meșteritul vers pe-acest pământ.

Mai bine și mai bine cred c-ar fi
să ne iubim din nou ca doi copii
așa cum altădată fericiți
în cântece și poezii uniți

uitasem timpul și-n ferestra ta
Luna lui Kirculescu ne intra
să ne unească în viori de dor
în Batiștea pierdută în decor.
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Mai bine vino iar acum să-spui
c-au înflorit caișii nimănui
în care altădată te suiai
să urmărești spectacole cu cai.

CĂRUȚA CU SENTIMENTE
Cu bidivii înhămați
la căruța cu sentimente
cutreier continente.
Rimelul ți se scurge pe obraji,
cânți, cânți
și te pregătești 
să te întorci în Balcani.
Cuza a fost mazilit,
răscoala din 1907
nu s-a  mai ținut,
Hitler a primit un post 
de profesor universitar
la BeleArte,
dar s-a răzgândit.
acum șaptezecișicincideani
și jumătate,
Bucurie mare, 
Filip a intrat în Uniune,
căruța cu sentimente 
s-a răsturnat,
cavalerii teutoni 
au ieșit veseli să invadeze
stepa unde pe timpuri
eram cal.
Cred încă în limba română,
e profesorara mea 
de care m-am îndrăgostit
încă din școala primară
și cu care mă iubesc
la o cafea.
Îngerii s-au retras în chilii,
la căruța cu sentimente
am înhămat pentru istoria 
noastră contemporană
alți bidivii.

DINCOLO DE BARIERĂ
Oare îngerii care-mi stau alături noapte 

de noapte
scriu ca mine poeme despre viață și moarte ?
Alaltăieri așteptam să-i văd cum se strecoară 
cu aripile lor de mătase în magmă.

Se unduiau cu trupuri feline îndrăgostiți de mine,
Eu mă luptam cu lutul, îi doream,
Ea așezată pe urma lăsată de îngeri
mă înlănțuise cu amintiri și știa c-o iubeam.

Inima lor bătea straniu și avea formă nebănuită,
trecuse dincolo de barieră și de ispită
răsucindu-se ca un șarpe în iarba necosită,
acolo unde Ea, iubindu-mă statornic, 

era binevenită.

SĂ NU VĂ FIE TEAMĂ !
Nu vă fie teamă de poezie
când călătoriți printre cuvinte
cel ce o scrie
s-a retras demult într-o rimă cuminte.

Din dunga infinită a cerului
încearcă să scape
câinii care latră în arcanul hingherului
și sinistrații din ape.

Lumea cred că vă este comună,
nu are hotare,
se așază noaptea între pământ și lună
și ziua dispare.

Așa că luați aminte,
nu vă fie teamă de poezie
când călătoriți printre cuvinte,
opriți-vă măcar o clipă, dacă vă-mbie.

MIROANE, MIROANE,
Bardului de Chartres, Miron Kiropol

A trecut un an cât un secol de amintiri,
îngerii îți citesc poemele
și pe aici îți tipăresc psaltiri.

Printre manuscrise albinele goale
au ieșit din stupul cu mirodenii
să se roage de cuvintele tale.

Cred că acolo unde ești nălucă,
scrii versuri pentru Dumnezeu
și-i rogi îngerii să i le ducă.

Aseară, când te căutam printre culori,
mă rugam de tablouri
să nu mai mori.
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răsărit
când bați cu pumnii în fiecare dimineață
în pereții interiori ai inimii,
se varsă toate gălețile cu apă vie
din mintea ta,
împărțită în neliniște și teamă
până să răsară soarele,
se topesc toate tensiunile,
timpul prezent este uitat,
este sufocat și eliberat,
nici asta nu poți să uiți,
te revoltă definitiv,
până ce scările se sparg
în cioburi mari deasupra ta,
ca niște cruci transparente
și clare.

viață
viața o numeri pe degetele tale,
moartea este delimitată de oase
prin ele se nasc insule permanente
și carnea ta devine locul
în care rămân toate amintirile,
un creier cât o inimă,
o viață transparentă plină de reflexii.

căutări
unde au plecat toți ceilalți oameni din mine,
care au murit,
au îmbătrânit,
lumea li s-a părut mai mică,
eu doar constat
și prin singurătatea mea
toată această țară poate să mai aibă o mască,
prin inima ei trecem cu toții
și tineri
și bătrâni
și copii
și oameni blânzi
și liberi
stăm rezemați pe fiecare perete din piatră,
nu știu unde au plecat toți

dar, așteptarea care s- a lăsat,
este din ce, în ce, mai clară.

noapte sub arcul de triumf
în noaptea aceea nu a trecut armata 

pe sub arcul de triumf,
nu s-a terminat și nu a început alt război.

ultima dâră de lumină 
primul întuneric proiectat în geam
fără să ne strângem mâinile am înțeles
că nu am cum să privesc moartea în ochi,
ți- am strigat tare că există Dumnezeu! Ți- am spus!
tu ai lăsat capul în pământ,
iar eu am continuat să strig,
trebuie să îți pară rău!
iarăși nu ai zis nimic,
ai dispărut.

la masa acea de lemn rotundă nu a mai rămas nimeni,
am plâns fără să vreau,
am tăcut apoi,
important este că și tu ai înțeles,
fiecare reflexie a noastră moare 

în cioburile unei oglinzi

nu există oameni perfecți, există doar o singură viață,
din care te hrănești cu toate sensibilitățile tale
purtate pe mâini ca niște brățări metalice,
care se duc întotdeauna în marginile zilei care a trecut.

când o să evadăm din lumina asta, 
care se sprijină pe oglinzi ca și femeile
frumoase,
afară sigur o să plouă de fiecare dată
marginile drumurilor o să fie pustii
nimeni nu o să audă vocile noastre scufundate în fum.

despre trădări, dragoste și iluzii
niciodată nu au fost mulți,
uneori, numărul lor era mai mare,
ca o noapte de vară
când libertatea se închina în fața unei cruci
la sfârșit nu rămâne decât pământul
din toate fețele pe care le- am văzut
rătăcite prin mine

atâtea biserici părăsite, atâtea cimitire cu gardul rupt,
apoi orașe cuprinse de ploaie și oameni cu inimile
fixate la ceasurile care bat ritmul firesc 

al vieților noastre de la început.
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CALEA LITERATURII
umbra care te urmează a fost pierdută de un trecător fără
amintiri
am rămas încremenit privindu-i loialitatea
seamănă leit cu tine
aveți preocupări comune
e o normalitate să-ți obosească trecutul
te desparți de el
călătoria prin noi e lungă și anevoioasă
recităm poeme îmbătrânite pe buzele noastre
prin sărutul nostru un scârțâit de ușă 
duce liniștea înserării în patul nupțial
noi ne plimbăm de mână pe calea literaturii
conviețuim în viciile poemului nescris
dragostea noastră nu face politică
nu stă la bârfă cu turla bisericii
pur și simplu ne trăim fericirea și bătrânețea pe pielea
noastră
pe calea literaturii trecătorii recită poeme din nichita
danilov
ecoul poemelor poate deveni agresiv
dorințele noastre devin fapte
se întorc în noi în formă de dragoste
pe calea literaturii niciodată nu se înnoptează                                                        

JOC
îmi vorbești despre loviturile de grație date timpului
de vânzătorul de biciclete
s-a dat drumul la mersul pe jos prin urbe
mă privești într-un fel aparte prin rotocoalele de fum
e o ceață artificială ce dăunează grav sănătății
încerci să mă vindeci de singurătate
tulburările fonice ale clipei sunt puse pe seama șoaptelor
vorbitul de unul singur e o boală ereditară
o moștenesc de la mama
trecutul bate tacticos cu degetul
pe masa plină cu halbe de bere
mi se usucă gâtul de sete
timpul se scurge invers decât acele ceasornicului
ne fac trupurile clepsidră
lipsa virtualului din peisaj deranjează trecătorii
îmi vorbești despre muzica ce se aude de la băcănia din

colț
ca despre o cursă de călărie ratată
jocheul a adormit în zâmbetul tău
în fiecare duminică gustul sărat al sângelui tău mă
copleșește
la vânătoare folosim praștia în loc de pușcă
zațul cafelei se întinde cu degetul pe liniștea ferestrei
numărul de telefon mi-a rămas neschimbat
ori mă găsești prin 112

CLOROFILA UNEI FRUNZE
azi noapte clorofila unei frunze mi-a sărutat lacrima
o evolventă a viselor e construită din suspinele tale
pulsul vieții e-o cacealma necontrolată
sângele nostru încălzește frigul
o lamă de cuțit transformă tăcerea în durere
se poate numi lașitate
în dragoste e loc de mai bine
ne-atingem gleznele de susurul izvorului
se sparge ecoul
se face țăndări
ignorăm spusele profetului
un păianjen ne țese o mască
pe care moartea n-o știe
trișăm și-n gaură de șarpe
azi noapte clorofila unei frunze mi-a sărutat lacrima 
ne-astâmpărăm setea cu sărutul ei
ne irită zgomotul unei șopârle prin frunze
controlăm drumul șoarecelui virtual cu mausul
clorofila unei frunze ignoră răsăritul soarelui

FASCINANTUL HĂU PRIMORDIAL
privesc pe fereastră cum îți dresezi singurătatea
te uiți într-un gol fără margini
te înspăimântă cântecul cucuvelei
bătrânii spun că prevestește mari necazuri
prin gaura cheii se prelinge liniștea dimineții 
îi urmezi strania cărare
delirul sărutului tău mă aruncă în fascinantul hău
primordial
mă uit cu coada ochiului la umbra ta
îi păstrezi formele din tinerețe
prin riduri ai înșirat amintiri dragi
primul bal 
prima călătorie cu trenul
frumoase povești de dragoste
nu te ascunde după degete
au fost și momente pline de oboseală și suspine
plecarea iubitului în cătănie
mai aproape de zilele noastre 
experiențele din fascinantul hău primordial
ieșită din lacrimă îmi deschizi zâmbind ușa
micile bucurii au un sfârșit fericit
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Ninsoarea
Ninge din belșug,
Ninge înfofolit și învrăjbit
O Niagară albă
Din Ceruri se prăvale
Peste Pământ și ape
Și iată, vântul ce dirijează fulgii
Crează lungi troiene umblătoare
De-o rară frumusețe albă, pură.

Și noaptea-i luminată
De fulgii fluturi mii
Albi și foarte jucăuși
Minuscule făclii
Iar mâine când se va lumina
Copiii vor ieși la joacă
La săniuș, la oameni de zăpadă
Și la bătăi cu bulgări albi, pufoși

Ș într-un vis de-o noapte
În miez de iarnă
Îmi apărea o sanie albastră
Trasă de patru cai înaripați
Struniți cu zăbale de argint
Și hățuri de mătase!
Alunecând cu un fâșâit lin
Pe albe căi de nea, proaspătă, curată.

Un lan de grâu
Un lan de grâu își coase singur macii,
Și fluturele-i prieten
Cu floarea aceea
Gingașă și mică.
Prietenia lor
A fost un timp întreg,
Adică ditamai secunda.

Mergeam pe umeri
Purtând parcă tot cerul.
Brațele tale
Mă-ncercuiau fără de grabă,
Razele Lunii la gât
Îți cădeau salbă,
Iar trupul meu
Se-afundă încet, încet, în vreme
Și în smolită noapte
De caldă toamnă.

Înstrăinat din dragoste
Urca-ntr-o seară sprinten colierul
muzeelor ieșene,
de la Palat în sus, spre strada Dancu,
prin dreptul monumentului cu pană,
condeierul.
Era senin,
pe-albastru înstelat ieșise suflecată Luna
s-admire pământenii care măsoară Cerul.
La colț, pe Lăpușneanu-o jună tresări...
– „Mamai-îl vezi... pe domnul coliliu,
Îi bard... poet..., e Horea Zilieru!”
Se-opri lângă copilă, Doamna... și,
suspinând adânc privi spre-înaltul,
în roiul cuielor ce țin de Lună scai...
– „Se schimbă lumea, puică,
se primenește omul ca vremea și ca francu,
l-am cunoscut sub Teiul lui Mihai,
e-arghezianul Ghiță Iancu!”

Vox populi...
În pandemie electorală

Când înhămat-am gândul
la tâlcul feloniei

Ședeam cu ochi-înpatru
și stăruiam la semn

S-apuc esența cuvântului idee
Pe limba deslușită în așchieri de lemn.

Mă controlam cu grijă
să nu le-apar obtuz

La zăr la Kő Verșoi
un turnător cu-abuz

Cât scârțâiam prin semne aluziv-cifrat
Vorbirea lor de-alegeri – sufragerie

cramă
Și de pârlit-a porcului pomană!
– „Știți careva au caiere și torc
Sunt zvonuri sau e-adevărat?”
– „Știm... bă se fură strugurii și banii

când se-ntorc!”

N-am înțeles chiar tot
din stilu-abscuns și nihilistic

că mă simțeam debusolat (ca nătărăul)
Și nici esența-n tâlc politic – mistic
că printre fleici, cuțite și pahare
din rădăcini se poate juli Răul!
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Barbu Călin intră în primărie cu o grabă
suspectă. Dând buzna, cum se spune în popor. Cei
câțiva săteni care-și așteptau rândul să intre în
audiență la primar n-au reușit, în primul moment,
decât să-și încrucișeze privirile, surprinși. Barbu
Călin nu se număra printre fruntașii satului, dar era
cunoscut ca un om muncitor, cu gospodărie  așezată
și care-și vedea de familia lui. Nu intra în conflict
cu nimeni, altfel spus. Acum, îi ignorase pe cei care
ar fi trebuit să aibă prioritate înaintea lui să intre la
primar...

„Călin...”, se dumeri unul dintre cei patru
bărbați.

„El... da’ cine altu’?...” confirmară ceilalți,
jucându-se cu căciulile; un joc care le trăda iritarea
de-a fi fost ignorați.

„N-a dat nici bună ziua”, aruncă unul vorbele,
dar fără să se mire prea mult.

„Nu-i era felul...”, adăugară ceilalți.
Dincolo de ușa capitonată a primarului, discuția

se aprinsese după momentul de uluială al edilului.
„Nu se poate, nea Căline, nu s-a pomenit în satul

nostru de extratereștrii”, explică omul autorității
locale.

„Nu sunt beat, domn’ primar”, se îndârji țăranul.
„Văd...”
„Și e așa cum vă spun... Ăla aducea a om și

zbura...”
Barbu Călin, care de curând se procopsise de la

fie-sa din București cu un televizor cu plasmă la
care avusese prilejul de-a vedea și sminteli – cum se
lăuda printre vecini –, în afară de știrile
prevestitoare de rău, reluă întâmplarea la care
fuseseră martor și care-l dăduse peste cap, după
părerea lui...

„Cum v-am spus... Ies din casă și intru în plațul
din spate să iau un braț de coceni pentru vitele de le
am. Și ce văd?... Înapoia uneia dintre glugi se

furișează cineva... Pe urmă, vine în față, pe urmă se
face nevăzut... Pe urmă, îl văd..., mă vede..., nu dă
semne că ar vrea să spună ceva... Tace... Și eu: Care
ești, bă, acolo?... Nu mă dumiream: pe unde a intrat
și ce are de gând... Să se pișe – l-o fi prididit – sau
să fure coceni... Drace!... Care ești, bă, acolo?... Și
ăsta tace... Fac câțiva pași... Îl văd mai bine... Nu-i
de pe la noi... Înțolit într-un trening verde cu o bluză
la fel..., și gulerul răsfrânt cam peste cap... Bă, ce
caută ăsta în grădina mea?... Prind ceva curaj, mai
fac doi pași... Și deodată... Îl văd că se ridică în aer...
Ca pasărea, domne primar... Da’ nu era pasăre, era
om... Și a dispărut în văzduh, dicolo de moara lui
Tăchiță...”

Țăranul tăcu și-și împreună brațele în jurul
pieptului. Era mai liniștit, constatând că primarul nu
mai zâmbește și-l ia în serios.

„Extraterestru, nea Căline?... Cum dracu?...
Cum ți-ai dat seama?... În părțile noastre nu s-a
pomenit... Hai, mă, că ți s-o fi părut... O fi fost
pasăre...”

„Pasăre atât de mare, cu picioare și brațe de om
eu n-am mai văzut, ridică vocea țăranul. Și cap de
om... Și niște ochi... Pocit rău de tot... Dar așa l-o fi
făcut mă-sa... Știți că am televizor  cu plasmă... Și-
acolo mai afli câte ceva... E drept că am auzit că
extratereștrii ăștia își fac veacul prin America, prin
Australia, nu la noi... Dar iată că am trăit-o și pe-
asta... Ce e de făcut?...”

Primarul înalță din umeri. Părea, în continuare,
neîncrezător. Dar țăranul o ținea pe-a lui:

„Mi-e să nu vină din nou... Noaptea... Peste zi,
mă țin cu furca la el. Dar noaptea... Mă lasă,
dracului, fără coceni... Se poate da și la vite... Mai
știi ce apucături are?...”

Primarul l-a liniștit, asigurându-l că va lua
măsuri. Îl va informa pe prefectul județului, se va
adresa poliției, jandarmeriei, armatei. După ce
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Barbu Călin a plecat acasă, a ieșit în holul primăriei
și a povestit cu amănunte inventate ce i-a spus
consăteanul lor.

„Doamne ferește!” au replicat oamenii, în cor.
Vina era și a primarului care, deși se afla la al

treilea mandat, nu ceruse să se înființeze un post de
poliție și la ei în sat...

În aceeași zi, pe la amiază, extraterestrul și-a
făcut din nou apariția. De data asta, chiar pe
acoperișul primăriei. Câțiva trecători l-au sesizat pe
primar. La început, înspăimântați de omulețul verde
care se agita pe acoperiș, intraseră buluc în incinta
administrativă, cel mai sigur loc de refugiu, după
părerea lor. Cu voci înăbușite, relatară ce
descoperiseră pe acoperișul instituției primarului.
Reprezentantul autorității locale îi însoți afară exact
în momentul în care extraterestrul își luase zborul și
plana nestingherit pe deasupra grădinii publice din
apropiere...

Vizitele extraterestrului se repetară și-n zilele
următoare. Prefera, de regulă, mica piață a satului în
mijlocul căreia trona statuia eroului necunoscut,
curtea școlii gimnaziale, spațiul amenajat  pentru
târgul săptămânal, grădina fostului cămin cultural,
acum un birt frecventat de tineri gălăgioși și bătrâni
taciturni. Mai rar, reclama câte un localnic prezența
omulețului verde în curtea lui, dar, cu toate astea,
gospodarii se dovedeau cei mai agitați. La lăsarea
nopții, își închideau orătăniile și animalele în locuri
sigure, închise cu două-trei perechi de lacăte, după
care se baricadau în case, unde rămâneau până
dimineața, bărbații mai mult moțăind cu topoarele
și cuțitele lungi lângă ei, femeile îngenunchind până
noaptea târziu dinaintea icoanelor, rugându-se să le
ferească familia și agoniseala de cel abătut de pe
altă lume asupra satului.

Abia la sfârșitul acelei săptămâni, primarul
convocă la școală câte un reprezentant al fiecărei
familii pentru consfătuiri și ordine în situații de
avarii. Consfătuirea fu ratată, oamenii nu aveau
păreri, exact ca la alegerile locale așteptau să li se
spună cum să acționeze. Vorbi numai primarul, ca
de obicei:

„Oameni buni, în asemenea momente trebuie să
ne păstrăm luciditatea, să acționăm cu calm în
momentele critice sau, mai bine, să nu acționăm în
niciun fel. Iată motivele: unu, extraterestrul s-a

dovedit destul de înțelegător cu comunitatea
noastră, n-a pricinuit nimănui niciun rău, s-a arătat
numai curios... Reprezentăm o civilizație inedită
pentru el, este justificată această curiozitate pe care
fiecare o înțelege în felul său... Mă refer la reacțiile
dumneavoastră la apariția vizitatorului care
încearcă să ne priceapă mentalitățile, apucăturile,
viața, în ansamblul ei. Și doi: nu încercați să-l
agresați nici fizic și nici verbal... Dumneavoastră
care în fiecare an vă luptați cu pământul, cu seceta,
inundațiile și abia stoarceți naturii atât cât să puteți
supraviețui, cum credeți că vă puteți pune cu cineva
venit la noi din afara pământului, a naturii, ca să zic
așa... Fiindcă cuvântul extratetrestru asta
înseamnă: în afara terei, a pământului...
Pricepeți?...”

Oamenii au plecat de la întâlnirea cu primarul
mai bine dispuși, dar prezența extraterestrului, în
aceeași după-amiază pe turla bisericii, le hrăni
temerile și mai mult.

„E grav dacă și Dumnezeu s-a hotărât să-l
suporte, dacă nu are soluții împotriva lui”, începură
să clevetească femeile; bărbații erau mai
circumspecți.

Totuși, o echipă formată din cinci fruntași ai
satului, între care se afla și un consilier local, merse
la casa parohială și cerură preotului să iasă în curte.
După o masă copioasă cu sărmăluțe, friptură de
găină și câteva pahare cu vin, părintele tocmai
ațipise. Ieși totuși și îi pofti pe prispă. Oamenii îi
spuseră tărășenia.

„Am auzit și eu că diavolul ne încearcă, dar n-
am crezut, spuse preotul, turnând vin în paharele pe
care coana preoteasă – singura învățătoare din sat –
le adusese din bucătărie, alături de o carafă mare cu
vin și un castron cu chifteluțe. Și nici nu l-am
văzut... S-ar putea să fie numai imaginația
oamenilor...”

Bărbații își mângâiară căciulele îmblănite,
înainte de a sorbi din vin. Consilierul crezu de
cuviință să lămurească el lucrurile, înaintea
celorlalți:

„Părinte, nea Ioane, diavol sau extraterestru,
afurisitul s-a cocoțat pe turla bisericii. Și n-are de
gând să-și ia tălpășița. Tare mi-e că-i va trece prin
gând să tragă chiar clopotul... Mai știi !...”

Preotul se închină; ceilalți îl imitară; preoteasa
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se prăbuși pe un scaun.
„Ce ne facem, Doamne? se smiorcăi cu fața în

palme. Ne pierdem enoriașii. Or să creadă că popa
a făcut pact cu diavolul... Ți-am spus, Ioane, să nu
mai bei atâta. Nici dracul nu te mai respectă!...”

După un timp, oamenii se ridicară. Hotărâră să
meargă chiar atunci la biserică. Popa Ion trebuia să
facă ceva, o rugăciune, semnul crucii, să aprindă
tămâie... Dacă-i drac și nu extratrestru, se va duce
cu coada între picioare pe pustii... Sau în alte sate...
Chiar la oraș unde, într-adevăr, va avea ce vedea...

Dilema nu fu deslușită. La biserică, constatară
că ciudatul vizitator plecase. Să fi fost rugăciunea
părintelui Ion spusă în gând, pe drum, sau
extraterestrul își făcuse o părere și se îndreptase
spre alte obiective de interes social ale satului?...
Oamenii înălțară din umeri, preotul continua să se
roage. Îl trecură toate apele, când consilerul îi spuse
aparent serios:

„O fi intrat în biserică, părinte... Ți-o fi luat
locul... Cu schimbările din ziua de azi...”

Aluziile politice nu făcură nicio impresie.
Grupul intră buluc în biserică cu inima îndoită. Din
fericire, găsiră totul neatins, așa cum incinta
rămăsese după slujba de dimineață...

Întâmplător sau nu, deznodământul îl avu ca
protagonist tot pe gospodarul Barbu Călin, cel care
își atrăsese primul curiozitatea extraterestrului.

Omul se afla în curte, unde tocmai toca lemne
pentru focul din vatră. După vizita extraterestrului
își ținea în permanență păsările și vitele închise
laolaltă în grajd, baricadase cocina porcilor cu
grilaje din fier și acoperise cu folie groasă cele două
glugi de coceni. I se părea că în felul acesta era
asigurat. În fond, gândise omul, un extraterestru nu
poate avea abilitatea unui hoț comunitar, împotrica
căruia orice măsuri de prevenție se dovedeau
inutile... Aproape se împăcase cu ideea că o ființă
venită de-aiurea nu îi va mai acorda interes, când,
iat-o din nou în ograda lui; de data asta, pe culmea
casei, fixându-l agresiv cu ochii mari cât doi pepeni
verzi. Barbu Călin scăpă securea din mână și se lăsă
moale peste grămada de lemne. Ar striga, dar nu
mai are glas. Își simte sfârșitul aproape sau, mai
rău, poate deveni prizonierul acestui individ – cum
mai văzuse la televizorul său cu plasmă, adus de
fie-sa de la București. Cea de a doua alternativă îl

scoate din minți, căci una este să ajungi în țintirimul
în care se odihnesc ai tăi și alta să fi dus pe cine știe
ce planetă locuită de astfel de ființe bizare... Barbu
Călin reușește să urle, în sfârșit...

Extraterestrul s-a cam lămurit de aspectul
acoperișului unei case țărănești deși, probabil, nu
realizează de ce deosebirea dintre acesta și turla
bisericii pe care și-a tras sufletul câteva minute nu
demult. Se înalță în aer, execută câteva rotații de
corb – opinia lui Barbu Călin, ceva mai târziu - și
coboară atât de aproape de omul încremenit în
bătătura sa, că l-ar putea atinge. N-o face. În
schimb, omul, disperat, prinde involuntar o cioată
de lemn și-l lovește pe agresor. Extraterestrul
explodează ca un balon și se prăbușește, devenind o
grămadă de zdrențe, nimic altceva...

După vreun ceas, când gospodarul și-a mai
revenit, constată că are în curte o păpușă gonflabilă
din pânză cauciucată, ajunsă petece în curtea lui. Un
fir lung îi atârna în spate... Cam bănuind despre ce
este vorba, o vârî într-un sac și o duse la primărie.
Primarul, consilierii locali și preotul, invitat să
îndepărteze printr-o slujbă diavolul din instituția
locală, își fac tot felul de presupuneri. Fără îndoială,
este un extraterestru, dar unul de jucărie. Cum a
ajuns în comuna lor?...

Vestea s-a răspândit în tot satul. Oamenii
comentează la crâșmă, la biserică și-n spațiul
rezervat târgului săptămânal întâmplarea cu
extraterestrul. La puțină vreme, un puști, băiețelul
unor căpșunari care muncesc în Spania, se
adresează timid primarului:

„Nene Dumitre, vreau păpușa înapoi...”
„Păpușa?... Extraterestrul!...” încearcă să

priceapă primarul.
„Mi-au trimis-o părinții din Spania... Le-am

cerut un zmeu, dar n-au găsit și mi-au trimis
păpușa... Am umflat-o cu pompa de la bicicletă și-
am plimbat-o prin tot satul... Ca pe-un zmeu de
hârtie... Nu face niciun rău...”

Primarul râde... Consilierii își bat palmele și
râd... Copilul plânge, privindu-și păpușa numai
zdrențe...
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Autobuzul vetust leagănă pe șoseaua îmbătrânită
excursioniștii chitiți să vadă marginea flotantă a
civilizației, să-și revadă obârșia – vârstnici aproape
nostalgici după poveștile subiective ale bunicilor,
potrivit cărora tânărul stat eliberator al coloniei,
constituit în urma unei lovituri militare exportate, a
primit de la Centru instructori versați care, în izolare
deplină, au înjghebat pe alese arhivele oficiale,
documentele tuturora, denumirile… în limba nouă,
obligatorie… nucleul plăsmuit să genereze ISTORIA
ca justificare a tuturor acțiunilor ulterioare. Marile
frământări ale sfârșitului de secol au schimbat
configurații și hegemoni dar păstrat totuși amprentele
originare.

Se simte apropierea graniței – pustiul terenului
nimănui, anume pentru eventualitatea încălcării
(negare plauzibilă).

Cubul din beton ce consfințește punctul de trecere,
rămas de pe vremea statului expansionist, a fost
renovat - vopsit în culorile naționale, străpuns de
câteva geamuri, decorat cu însemne oficiale. Marcaje
și balustrade dirijează la două ghișee pe ambele
sensuri, unul destinat traficului pietonal, celălalt
autoturismelor.

– Poate stăm o oră, poate mai puțin, poate mai
mult… de obicei se stă câteva ceasuri, zice pățit
domnul Calistrat, însoțitorul autorizat. Lucrează un
ghișeu, iar pietonii așteaptă să se verifice
autoturismele. Nu le plac străinii băgăcioși… dar n-au
încotro, i-a pus dolarul cu botul pe labe. Scrâșnesc din
dinți când pun viza. Strângeți pașapoartele!

Pasagerii tac și întorc privirile gradaților care
patrulează suspicioși.

Gata, autobuzul se pune în mișcare… sunt
dincolo… aceeași priveliște monotonă.

Oarecari necesități reclamă un popas, realizat la
prima benzinărie. Îi întâmpină o umblătoare arhaică,
unde accesul se vădește presărat cu răhățișuri pe toate
cărările… „mai bine în tufe decât în cactuși” opinează
unii călători și se risipesc… ceilalți rezistă.

– Numaidecât o să vedem monumentul bătăliei de

la Dumbrava, zice însoțitorul. Ia, pe dâmbul din
stânga!

– Nu se zărește nimic, observă o doamnă.
– Stâlpul, stâlpul acela, deslușește omul. Au ras

totul, dar mai vin cei din organizație, tot mai puțini și
pun semn… apoi ceilalți îl dărâmă, măcar că nu mai
știu de ce!

Orașul cenușiu își face simțită prezența prin
construcțiile periferice noi, capitaliste – antrepozite,
factorii, magazine futuriste, parcări pentru camioane…
un giratoriu, două benzi pe sens… urmează poarta de
intrare și primul bloc utilitarist, pe calcanul căruia se
întinde o pancartă uriașă care informează că s-au
împlinit 700 de ani de la înființarea orașului – citează
documentul voivodului, (precursorul socialismului,
adăugire).

– Cică domn autohton de-al lor, ricanează un
bătrân. Cu nume de-al nostru, vezi bine!

Autobuzul urcă o pantă pietruită și oprește într-o
stație a transportului comunal.

– Să coborâm repede, îndeamnă domnul Calistrat,
că ne amendează... Vine șoferul mai târziu să ne ia!
Aveți să vedeți Universitatea lor!

Grupul se precipită să traverseze către poarta
monumentală ce dezvăluie perspectiva unui complex
magnific de clădiri (stil bizantin și romanic, se aude o
voce) dar trebuie să aștepte „aprobarea”, fiind vorba de
străini într-o instituție națională. Câțiva scot
telefoanele, fotografiază, fac selfie-uri; printre ei, doi
profesioniști – au în bandulieră aparate fotografice
complicate. Pe lângă grup trec adolescenți sporovăind
și privindu-i, curioși în treacăt. Înaintează tăcut în față
un bărbat între două vârste; vizitatorii îl privesc pieziș.

– Dumnealui o să ne însoțească, precizează
conducătorul grupului, fiind autohton, adică de-al
nostru... Get-beget, cum se spune. Eu l-am anunțat. A
studiat, de unul singur, toată istoria orașului... până
atunci merg la poartă.

– Avut-am șansa de angajat la Arhivele Statului,
dezvăluie nou-venitul. Au rămas destule documente
vechi, fiind ele puse cu felurite etichete... neutre... Din
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greșeală sau nu, dar au rămas. Îmi puteți spune
„pravăț”, cum ziceau strămoșii. Că orașul nou n-are
nimic de seamă, cum e de așteptat, o să vă arăt ce se
cuvine privit!

Domnul Calistrat se întoarce victorios cu aprobarea
și invitații avansează pe lunga alee ce traversează
spațiul verde premergător – un adevărat parc, cu arbori
decorativi și arabescuri de garduri vii 

– Priviți „Curtea exarhatului”, cum i-au spus
odinioară, începe noul ghid, când era reședința capilor
bisericii. Firește, au adus modificări, au șters efigii,
texte, referințe... dar intrând în Patrimoniul Cultural
Mondial UNESCO a rămas ceva.

Chicotește și conduce grupul sub ferestrele laterale,
unde le arată pervazurile; fiindcă privesc nedumeriți, îi
deslușește:

– Șirurile de plăci smălțuite dedesubt, vedeți?!
Încastrate în plinte! Sunt însemnele domnitorilor
noștri, de la începuturi... Dovada istorică.

Vizitatorii urcă scara monumentală, avansează pe
un coridorul spațios să vadă sala mare, singura păstrată
integral; înăuntru, admiră lambrisarea în lemn cu
diverse nuanțe provocate de vitraliile înalte, plafonul
bogat ornamentat, candelabrul impunător, mobilierul
din stejar masiv sculptat – mese, panouri, bănci în care
se așază să-și tragă sufletul. Sclipesc blițuri.

– Când te gândești ce oameni întregi au trecut pe
aici... Adevărați ctitori, spune un vizitator sub al cărui
raglan descheiat se vede pieptarul înflorat cu bumbi.

– Cu credință, completează altul.
Vizitatorii fac cale întoarsă, se subțiază pe trotuar

în direcția indicată; perechea din frunte, el cu trencicot
verzui, ea cu pulover albastru din lână peste o rochie
pepit cu volane de tul, oprește mereu în dreptul
vitrinelor, comentând câte un exponat.

– Nu prea aveți ce cumpăra în zonă, îi povățuiește
pravățul. De altminteri trebuie să schimbați banii... La
vreo casă de schimb.

Traseul descendent îi poartă pe turiști printre
imobile impozante, identificate de ghid după fostele
rosturi; le adaugă scurte legende.

– Am făcut rost de vechile hărți, explică el. S-au
păstrat, de mirare, și unele tipărituri pe la oameni...

Grupul ajunge în piața centrală, renovată cu pavaj
multicolor în alternanța unor mici spații verzi de
diverse forme; primăria și teatrul marchează capetele
axei principale.

– Fațadele au fost renovate, explică domnul
Calistrat, ca să dispară elementele votive. Și
interioarele. Altminteri, tot vechile instalații! Văzut-ați
monumentul?

Indică spre lucrarea de arhitectură care închipuie o
formă piramidală din marmoră ce ocrotește un text
translucid.

– „S-a ridicat acest monument ca veșnică amintire
a zilei când ținutul, smuls mișelește, a revenit pe vecie
la Patria-mamă”, tălmăcește ghidul local. Ca să se
știe!

Oamenii privesc și tac, cum au învățat.
– Mai sunt și alte monumente, adaugă pravățul. Cu

denumiri în noua grafie. Oleacă modificate, oleacă
ciuntite... ba încă naturalizate, va să zică de-ale lor.
Chiar așa! Iar pentru câteva, ca să nu le dărâme, au
pretins contrapartidă, adică edificarea cu de-ai lor în
țară!

– Au mai rămas cimitirele, observă turistul cu
pieptar înflorat. Monumente adevărate!

– Așa ar fi, răspunde localnicul prudent, dacă ar fi
fost lăsate în pace. Dar pietrele sunt modificate – nume
schimbate cu altele de-ale coloniștilor, când nu le-au
vandalizat complet... refolosite... Chiar noi am pus
nume false la câțiva înaintași de seamă, să le piardă
urma... Avem o mică organizație... culturală,
înregistrată, o să vedeți.

– Așadar, glăsuiește un vârstnic cu barbă albă,
oameni fără Dumnezeu, ce fac istorie folosind guma!

– Părintele vrea să sublinieze cum ne-au copleșit
falsurile de tot soiul, deslușește vecinul său, începând
cu mass-media. Dar aș vrea o întrebare... mică.
Dumnealui, de față, s-a născut aici; oare am putea
vedea clădirea?

– Dacă mai știe adresa, condiționează pravățul
precaut.

– Mircea Vodă zece, spune omul scoțând o
fotografie mică. A făcut-o tata, odihnească-se în pace,
adaugă el și arată reversul cu o inscripție în cerneală. 

– Îmi pare că știu, zice ghidul, e în centrul vechi.
Cât am tot mers pe vechile trasee, urmele pașilor
pierduți... Cu harta în mână...

Grupul se înșiră pe trotuar; străbat un bulevard,
apoi cotesc pe o stradă în pantă, încă o cotitură și ajung
la un șir de case de raport.

– Ia uitați-vă, exclamă triumfător însoțitorul.
– Taman aici, constată emoționat omul cu

fotografia. Fereastra aceea îmi pare că ar fi...
Ceilalți privesc, risipiți pe carosabil. Trafic –

inexistent.
– Să intrăm înăuntru, propune părintele.
– N-are rost, dă din mână fostul locatar. Să văd ce?!

Și la ce?! Nici unde odihnesc bunicii n-o să caut! Nu-i
bine să te joci cu amintirile, știți și voi, că suntem ca
turiști!
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– De aici ajungem numaidecât la club, abate vorba
pravățul. 

Vizitatorii îi iau urma, să-l asculte în timp ce
scrutează aspectele cotidiene ale străzii – trotuar
denivelat, automobile parcate, coșuri de gunoi,
balcoane expunând albituri, uși cu interfoane. 

– Prin multe intervenții și trudă l-am obținut pentru
comunitatea noastră, adaugă în răstimpuri ghidul, cât o
mai fi, că ne rărim... tineretul se adaptează, se
naturalizează... nevoia și tentațiile! Cândva era clubul
al unei societăți ezoterice, un motiv în plus ca
habotnicii sociali, să-l renege concesionându-l nouă,
pe perioadă limitată. Dibaci!

Merge în lungul străzii, apoi pe alta, povestind
tribulațiile locale, fiindcă au apărut și aici facțiuni, ca
peste tot. Trecând de un scuar remarcă:

– A ființat cândva o biserică. Făcută la începutul
ocupației depozit de materiale iar când s-a deteriorat de
tot – la pământ!

Părintele turist își face cruce și întreabă:
– Era veche?
– Ridicată de orășeni odinioară, fiindcă au fost

izbăviți de o molimă!
Ajung la o clădire pe colț și sunt ghidați să coboare

către demisol; după hol se deschide o sală
considerabilă, cu șiruri de scaune pe mijloc și o mică
tribună în față; la perete mai multe mese și cutii de
carton sub ele. Îi întâmpină un grup de localnici cu
invitația să se așeze, pentru scurta alocuțiune a
președintelui.

– S-au adunat și mi-au telefonat, explică ghidul.
Societatea noastră culturală, altă destinație nu-i
permisă... ne aflăm în fosta sală de biliard. Dar ședeți,
v-o fi ostenit drumul!

Într-adevăr, președintele prezintă concis ce face
comunitatea lor redusă, care stăruie să mențină o
tradiție istorică... subliniază mai ales reaua-voință
fățișă a autorităților... mereu aceleași.

Apoi anunță că musafirii se cade să fie omeniți și îi
invită la mese unde sunt scoase din cutiile de carton
tăvi cu plăcinte asortate, sticle cu apă minerală sau
sucuri, pahare din plastic, șervețele...

Oamenii se amestecă, poartă discuții, fac fotografii,
schimbă adrese și mici suveniruri... se apropie, devin
personali... în definitiv arată de-o seamă... câțiva află
toaletele, să se igienizeze.

– Este timpul să plecăm, observă domnul Calistrat.
Numaidecât anunț șoferul să vină la locul de întâlnire!

Astfel se încheie și ultima vizită; grupul de turiști
părăsește incinta ca să-și urmeze ghidul oficial. Străbat
străzi care urcă și coboară, până ce ajung la marginea

unei piețe alimentare unde autobuzul lor staționează
într-un refugiu.

Se aburcă bucuroși, conducătorul îi numără pe
îndelete, după listă; sunt toți. 

Autovehiculul se pune legănat în mișcare, să
parcurgă același amestec anost de nou cu vechi dar
după sensul giratoriu trage pe dreapta, în parcarea
vastă a unui supermarket și oprește. Câțiva ocupanți au
și început să coboare.

– O oră, strigă domnul Calistrat de pe trepte, să
audă toți! Maxim o oră, că întârziem!

– Ce s-a întâmplat? întreabă alarmat un călător.
Încotro merg?!

– Ciocolată, îl lămurește din mers altul. Atât le-a
mai rămas... Foarte bună și ieftină... Poate aveți copii!

Până la urmă tot grupul a coborât și se îndreaptă
către vitrinele mari dincolo de care se văd escalatoare
neobosite purtând cumpărători. Porțile automate îl
prefiră și se pierde prin mulțime.

Unul din neinițiați, părintele, stă în hol, căutând să
deslușească oareceva pe pancartele indicatoare uriașe.
Se oprește lângă el călătorul în trencicot verzui.

– Bag seama că nu sunteți interesat.
– Chiar deloc.
– Păi vă invit la o cafea, nu-i departe, doar un etaj.

Am eu schimbate!
Pare că știe locurile, așa că părintele îl urmează

până la un stand cu mescioare nichelate și optează,
înainte de a se așeza:

– Doar să fie slabă.
Își sorb băuturile, privind lumea ce se perindă, fac

comentarii neutre. Invitatul se interesează:
– De unde atâtea mărfuri și atâta lume? Producție,

nu glumă!
– Taman ca la noi, i-o întoarce convivul. Știți

gluma: „E românesc peștele? Românesc domniță, azi
dimineață a sosit din Grecia”

Râd amândoi cu subînțeles.
În fine, s-a făcut vremea plecării; treptat,

excursioniștii se adună la ușa mașinii purtând pungi
multicolore din plastic ce denotă că ocolul a fost
fructuos și își reiau locurile în timp ce conducătorul
grupului îi numără.

– N-a defectat nimeni, glumește el. Gata, spre casă!
Autobuzul se pune greoi în mișcare, părăsește

parcarea și se angajează pe șosea. Gonește întins pe
drumul crepuscular, căci rar de întâlnește vreun
vehicul.
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„Lumea cea mică/ în care m-am născut/
împrumută lumea cea mare/ în care trăiesc”

Afirmat ca publicist, la revista cândva
rebelă Opinia studenţească, între 1977-1980,
Ştefan Mitroi (n. 5 mai 1956, com. Grosu,
Teleorman) vine din sudul încins al câmpiei
dunărene, acolo unde cerul roteşte altfel lumea,
îi imprimă o stare de dulce apatie, dar şi de
mister. Şi-a făcut în mod spectaculos intrarea în
literatură, în ziua a doua a faimosului Colocviu
naţional de Poezie de la Iaşi, din 18-20 oct.
1978, între cei nouă tineri poeţi selectaţi de
Laurenţiu Ulici să probeze viitorul lirismului
românesc. Se întâmpla în Aula Bibliotecii
Centrale Universitare „M. Eminescu”, plină
până la refuz cu lume bună. A apărut alături de
Romulus Bucur, Mircea Cărtărescu, Traian T.

Coşovei, Radu Călin Cristea, Emil Hurezeanu, Florin
Iaru, Ioan Moldovan, o garnitură redutabilă, el
reprezentând Iaşul, împreună cu Lucian Vasiliu. „Ei nu
au avut șansa de a se lansa, înainte de a publica, în fața
poeților consacrați – îi aducea în atenţie criticul de la
tribună. De aceea, nu le luați acestor copii șansa unică
de a citi în fața dumneavoastră aceste poeme!” (v.
Dacia literară, nr. 4 (143)/ 2016-2017). Ştefan Mitroi
a citit atunci cu glas ferm poemul Glossă: „Tălăzuind
spre propria-mi tristețe/ Măsor cu văzul vremile apuse/
Bezne prelungi eteric suprapuse/ Încearcă-n van de
ochi să mă dezvețe./ Prea scurta viață în atâtea fețe/
Cât are azi făptura îmi împarte/ Ademenesc lumina să
mă poarte,/ Călăuzind spre propria-mi tristețe/ Aștrii
pe cer se năruie/ Și nu se va mai naște nimeni/ Moartea
să vă vadă/ Nu mai aștept ca frunzele să vadă./ Măsor
cu gândul vremile apuse/ Și parcă sunt și grâiele
răpuse/ Urcă prin tălpi și încolțesc pe umeri/ Iubita
mea mă blestemi și mai numeri/ Bezne prelungi eteric
suprapuse./ Astfel te mântui și acesta preț e/ Zilei ce
vine pare-se curată./ Plânsul etern prin dulce se arată/
Încearcă-n van din ochi să mă dezvețe/ Bezne prelungi

eteric suprapuse/ Măsor cu văzul vremile apuse/
Hălăduind spre propria-mi tristețe.” Asistenţa a
aplaudat, realizând noima celor câteva pasaje cu tentă
subversivă, din ţesătura elaborată a textului. Pentru
tânărul de 22 de ani, a fost o lansare promiţătoare, sub
semnul poeziei!

Era student la Facultatea de Drept, la absolvirea
căreia dă însă cu piciorul la un post de procuror şi se
angajează la Casa de cultură a studenţilor din
Bucureşti, după care – din 1983 – devine ziarist la
„Scânteia tineretului”. Din acest moment, silueta
poetului se rarefiază, în favoarea carierei de publicist,
debutând editorial în 1986, cu un volum de reportaje,
Nimic despre singurătate (!). Sub presiuna realului,
începe să scrie proză şi scoate rapid două cărţi de
povestiri, Războiul de după război (1987) şi Somnul
verde al copacilor (1989). După revoluţie, în spirit
pragmatic, se afirmă în tumultul presei de atitudine,
conduce ziare de stânga, trece prin şefia Uniunii
Ziariştilor, a Televiziunii Române, dar şi la comanda
unui departament din Ministerul de Interne, publicând
ocazional trei cărţi de poezie – Bolnav de înserare
(1992), Întoarcerea lui Ceauşescu (1994) şi Elogiu
deşertăciunii (1995), una de proză, Ce iei cu tine în
mormânt (1996), şi alte câteva pentru copii. O tresărire
de orgoliu a poetului se produce prin volumele Adio,
îngere păzitor şi Buzunare cu grâu (Editura Eminescu,
2001), acesta cu un cuprins ambiţios şi o prefaţă de
Dumitru Radu Popescu, semnalând înclinaţia autorului
spre „miraculosul cotidian”. Învinge iarăşi prozatorul,
care oferă o avalanşă de romane din sfera realismului
magic, cu titluri provocatoare (câteva au fost
premiate): Căderea în cer (2003), Gaura (2003), Viaţa
inversă a lui Cocostel Ouatu (2005), Dulce ca pelinul
(2008), Vieţi greşite (2012), Biblia pentru furnici
(2012), Să locuieşti într-un lătrat de câine (2014),
Guantanamo (2014), Jocuri de nenoroc (2015),
Bâlciul de argint (2015), Goarna lui Tuturuz (2019),
Tatăl fiilor mei (2020). A scris şi teatru: Mașina de
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scărpinat (vol. I-II, 2006). Poetul revine cu un volum
demn de toată atenţia, Pregătiri de înviere (Junimea,
2020). Parcurgându-i scrierile, remarcabile ca
intensitate ficţională, nu riscăm spunând că prozatorul
îşi ia adesea aliat poetul, iar poetul se exilează în
materia narativă, cu nostalgia evoluţiei pe cont
propriu. 

„Viaţa: un pui de somn!/ Adevăratul somn/ e
după.”

În proză, Ştefan Mitroi construieşte un meleag
fantezist, determinabil undeva, „dincolo de măguri”,
între Alexandria şi Bucureşti, în care oamenii „miros a
pământ”, vorbesc „ţâfnos”, au feţele „buhăite” de timp
şi de băutură, suferă de naivitate, se disting prin „felul
în care (li) se ghemuie sufletul în cuvinte”, se iau iute
„în clonţ”, strânşi de-a valma în închipuire, după cum
cred că prin vis pătrund „în lumea cealalta”, unde
timpul „o ia în ce direcţie i se năzarea lui”; ei zic că
„practică” în felul lor libertatea, mor de-a binelea abia
„în ziua fudulirii de pe urmă” şi cred că sunt „vizitaţi
de Dumnezeu”, când păsări le cântă la geam. Delirează
ca nişte copii, visând căruţe cu bancnote legate strâns
în snopi, „trecute prin moară”, stivuite pe câmp şi apoi
îngropate în grădină, „singura bancă în care aveau
încredere”, sau văd înmormântări însoţite de convoaie
de morţi „înviaţi în mijlocul drumului”. Cineva se
ceartă cu propria lui viaţă (!), „trăgându-i cu sete un
picior în fund”, şi-i zice cu năduf: „Proasto, eşti o mare
proastă! Aşa să ştii!” Un personaj, fumător, umple pe
ascuns damigene cu fum şi le ţine în pod, la păstare, iar
când vasele se sparg alt personaj convoacă un pâlc de
cucuvele să risipească „pâcla” dusă ameninţător peste
sat. Sat în care casele din ce în ce se golesc, sunt
părăsite, lăsând uşile, ferestrele şi lucrurile să
vorbească năucitor între ele a pustiu... „Dar ce
înseamnă un sat gol? Păi ce să însemne? Un sat plin de
oameni care lipsesc din vieţile lor!”. 

Printre rânduri, într-o epică policier, se aude vocea
unui procuror (remuşcări de tinereţe ale autorului?), cu
funcţie de martor şi de justiţiar. În filosofia sa, „niciun
om nu este doar el însuşi. Este toţi oamenii de până la
el. Dacă e să vorbesc despre mine, pot spune că sunt
toate mamele pe care le-am avut. Mama care m-a
născut, în primul rând, apoi mama ei, după care mama
acesteia şi tot aşa până la începutul lumii... Şi sunt şi
tata. Un pic de tot... Mergând înapoi pe firul timpului,
sunt un pic, dar un pic de tot, şi Adam.” Ereditatea
aceasta face lumea să fie repetabilă şi precară. O lume
întemeiată pe frică şi uitare... Mitroi forţează realul de

adâncime, îl face să-şi divulge faţa ascunsă, neştiută.
Epica sa are o ironie fină, cultivă distanţarea şi
grotescul de zarvă pe uliţă şi de bâlci. O lume în care
nu contează „istoria mare”, care abia dacă adie prin
pagini, ci viaţa măruntă, vorbită, sporovăită, de replică
tăioasă, măcinând sau dereglând relaţiile umane. Sigur
că secvenţe din copilăria autorului reverberează intens
în urzeala acestui spectacol, făurit din tuşe aspre. Nu e
vorba aici de dorinţă de pitoresc sau de efecte, ci râvnă
de autentic, în a scoate la iveală infra-memoria agitată
a unei ruralităţi agonice, ezitantă în a face pasul spre
modernitate, supravieţuind anarhic prin rudimente de
mitologie ancestrală.

Poezia poate fi considerată centrul de expansiune
imaginară, care întreţine dorinţa de epos, de şuvoi
legendar, de faimositate apusă, erodată, amestecând
timpurile, vârstele, absenţa cu prezenţa, lumea de
dincolo cu lumea de aici, morţii cu viii, cimitirul cu
cârciuma, satul cu oraşul. Zona de maxim interes a
acestei producţii de istorisiri fără sfârşit, derulate
secvenţial, o reprezintă baladescul, bine situat în
cuprinsul volumului Buzunare cu grâu, anunţând epica
torenţială din romanele ce au urmat. Ştefan Mitroi
scrie cu iscusinţă balade în stil popular, pleacă de la
personaje reale, pe care le „montează” în straturi etno-
şi ontologice, recondiţionează o specie ce părea
perimată, remarcabilă fiind capacitatea sa de a
„colora” argotic astfel de biografeme bizare, în regim
de explorare calculată a fabulosului. Siluetele se
decupează din aureola trecutului şi lăsate în voia
ocheanului întors: „Fratele tatei poreclit Mancioacă/ În
zorii zilei apărea pe cal/ Albit până la ochi de
promoroacă/ Şi pus întotdeauna pe scandal.// Dă mă şi
tu un vin, striga din poartă/ Unchiul meu vesel şi puţin
nebun/ Şi-n timp ce bea se apuca să-mpartă/ Cu tata
amintiri, tristeţi, tutun...” (Mancioacă); „Petre Mocanu
adăpa cu rouă/ Caii lui breji pe urmă-i înhăma/ La
caru’ mare-n timp ce-o lună nouă/ Le răsărea-ntre
coame şi-i mâna// Cu biciul ei de foc, gonindu-i până/
Mai rămânea un pic de cer sub roţi/ Urca o mămăligă-
n loc de lună/ Din care legumeau la ziuă toţi...”
(Întoarcerea din rai) Încornoratul Condilă dispare o
vreme printre morţi, mai apoi revine ca o nălucă, să se
răzbune: „I se ţinea nevasta cu Ţurlete,/ Ăl de vindea
la MAT şi sta pe vale,/ Avea cu paceaura două fete,/ Cu
mers împiedicat şi vorbă moale...// Condilă a aflat
despre nevastă/ Venind de la cosit mai repejor,/ Cădeau
agale picuri de colastră/ Peste mirişti din ţâţa unui
nor.// Băgată în odaie cu Ţurlete/ Femeia sugea ţuică
dintr-un şip/ Râdeau în şoaptă două glasuri bete,/ Două
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făpturi de smoală, fără chip.” Şi mai apoi: „Păşea cu
mers de om întreg şi viu./ Ţurlete o porni pierit la
vale,/ De dragoste-aromită şi rachiu,/ Femeia făcu iute
aceeaşi cale.// Mortul venea acuma după ei./ Neta
căzuse-n apă fătă snagă/ Vedea pe cer batice şi cercei/
Şi-i tot umbla prin gură gust de bragă” (Mortul). 

„În noaptea nouă noi cântam întruna,/ Tot
frigul vieţii noastre îndurând.”

Iată de pildă Balada lui Stancu, colecţionarul de
plăci de patefon aduse de la oraş, cu melodii care
asaltau satul, meteahnă de care nu s-a putut dezbăra
până la moarte: „Se urca în rată Stancu/ Şi pleca să-
mpuşte francu’/ Până seara-n deal la târg/ Unde
robotea cu sârg/ Trecând vesel pe hârtii/ Ce era prin
prăvălii:/ Cuie, sodă şi curele,/ Marmeladă, caramele,/
Borcănaşe cu magiun,/ Gaz, feştile şi săpun,/ Nasturi,
aţă pentru ac,/ Şliboviţă şi tabac,/ Pioneze, cărţi de
şcoală,/ Hapuri de luat la boală,/ Alifii, ciubuce, brice,/
Crătiţi, farfurii, ibrice./ Stancu le scria frumos/ Pe
hârtii de sus în jos/ Iar seara când era gata/ Alerga să
prindă rata/ Astfel că pe înnoptat/ Era înapoi în sat/
Mirosind a tot ce el/ Trecea-n scripte frumuşel.../ El da
drumul la picap/ Şi-o lua iar de la cap./ De se lăsa
cumva ceaţa/ O punea pe Lătăreaţa.../ De era neaua
mai mică/ Îl punea pe Siminică./ Vântului să-i taie
fleanca/ O punea pe Vicoveanca./ Când toţi se-
nchideau prin case/ O asmuţea pe Tănase/ De credeai
că ninge zău/ Peste sat cu glasul său...”. Într-o zi,
Stancu îşi dă seama că patima lui pentru cântăreţii
„asmuţiţi către sat”, în loc să-l ţină tânăr şi ferice, l-a
uscat şi îmbătrânit. „Speriat de marea ducă”, îşi
distruge avuţia, dar curând se trezeşte din furie, îşi dă
seama de sminteală şi fuge repede la oraş să cumpere
alte plăci care să-l petreacă în moarte: „Însă moartea
lui nu-l doare./ Viscolul nu-l înspăimântă/ Zurbagiu
picapul cântă./ Bucurându-se de moarte/ Stancu moare
mai departe.” Cât priveşte Tuturuz, personaj de roman
picaresc, acesta se arată a fi un loverboy, în voia
plăcerilor, cu multe mândre la activ, pe care le vizita
ori de câte ori simţea „arsură” la inimă („Era Miala
dracu’ gol/ Îl frăgezea cu monopol/ Şi-l descânta şi-l
veselea/ Ca să mai vină pe la ea”; „Că era Catioara
zău,/ Când el venea fierbinte rău”; „Că Marieta la
saltea/ Avea ce lui îi cam lipsea”; „El o striga la gard
pe Stana/ Se prăvălea sub dânşii blana”), având
rezolvare în amantlâc şi pentru aventura finală
(„Devale să îi spună Giuia/ Că-i va plimba la cap
tămâia,/ Că era Giuia milostivă/ Şi făcea, didă, o
colivă/ Cum nicăieri nu se făcea!/ De-aceea sincer o

iubea/ Pre dânsa Tuturuz, mergând/ La ea, de moartea
lui flămând” (Balada lui Tuturuz). 

În dungă satirică e scrisă balada lui moş Godinel,
adunătorul de ceasuri vechi, pus în mormânt împreună
cu toată agoniseala lui de „longine” şi „pobede” ca să-
l vegheze în marele somn: „Mai apoi, spre primăvară,/
În mormântul lui sunară/ Ceasuri mari şi mici vreo
mie/ Era vremea-n ele vie./ Le întorcea mai departe/
Godinel şi-acolo-n moarte.” Personaje năzdrăvane
populează acest alai eterogen, unele anticipând proza,
pregătind angajamentul epic în largul său. Într-un loc,
se întocmeşte chiar o panoramă fantezistă de nume
colorate, gata să se mişte în scena aiuritoare a satului
danubian, într-un şuvoi burlesc în care inventivitatea
onomastică se dovedeşte inepuizabilă: „Bumbuc,
Gâgâţa, Gheoghirlete./ Gâlceavă, Puculie, Piţe,/
Poşircă, Pupe, Gorobete,/ Calpac, Mucică, Tuguliţe,//
Boace, Percilă, Valorică,/ Frenţoi, Biştaru, Cocostel,/
Fâstă, Machiţă, Tamparică,/ Ciuleacă, Moache,
Dârmonel,// Ciuciu, Bebeacu, Onăşică,/ Ciocniţă,
Cătănuţă, Coajă,/ Mitilă, Oavă, Baburică,/ Gălae,
Studiatu, Joajă,// Scârţ, Cocenache, Godinel,//
Condilă, Dubăceală, Beagă,/ Zvâcneaţă, Mecles,
Mosorel,/ Ghirică, Ţugurin, Feleagă.// Năciucu,
Mituşel, Ghibuţă,/ Căpruciu, Câ(l)ţu, Găgănău,/
Şontâcu, Memereaua, Gâţă,/ Zărică, Borongeac,
Jujău...” etc. (Pomelnic) Cu totul stranie, în regim
sideral-genuin, pe tema romantică a cununiei dintre
ceresc şi pământesc, apare proiectată iubirea vesperală
din balada lui Daniel, cu totul antologică, în care
Ştefan Mitroi dă măsura reală a talentului său: „Pe cal
în goană Daniel/ Umblă pe dealuri şi prin cer/ Şi
nimeni nu era ca el/ Înger blonziu şi pişicher.// Avea o
mândră într-un nor/ Care-mpletea din lacrimi ploi/
Când se-nnopta urca uşor/ Spre casa ei ca un strigoi.//
Sta calu’ afară până-n zori/ De câte-un fulger priponit/
Şi mirosea văzduhu-a flori/ Şi-a zbor de înger
nenuntit.// Venea pe urmă Daniel/ ’Napoi cu calul pe
pământ/ Şi adormea în şa niţel/ Cu mândra lui din cer
în gând.// Dar noaptea următoare iar/ Pornea călare
înspre ea/ Şi-n aerul ca de cleştar/ Se întâmpla de mai
cădea// Flăcăul nostru de pe cal./ Ferchezuit şi subţirel/
Părea că merge la un bal/ Şi nimeni nu era ca el.//
Căluţul şi-l lega de-o stea/ Sau de vreun nor şi-i da
mereu/ Din ochii săi nurlii să bea/ Miez răcăoros de
curcubeu.// Şi într-o vară nu ştiu cum/ Se întâmplă ca
dragei lui/ Să-i iasă pe sub uşă-n drum/ Părul ierbos şi
amărui...// Şi s-a făcut deodată ieri/ Şi-a râs iubeţul
călător/ Sunau sub paşii lui tăceri/ Şi el se-nnoura
uşor.// Fără odihnă cei de jos/ L-au căutat un timp
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crezând/ Că fiul lor gătit frumos/ E la vreun bal pe sub
pământ.// Înger blonziu şi pişicher.// Avea o mândră
Daniel/ Cu care s-a-nsurat în cer/ Nemaiplecând acas’
de fel”. 

„eu mă îndepărtez de pământ şi trec/ în mare
viteză/ pe deasupra oraşului râzând!” 

Ne-am convins. Ştefan Mitroi a pătruns clasicitatea
baladei, se detaşează de convenţia modelelor ei
expresive, scoţând din memorie siluetele potrivite
pentru a-şi acorda cu ele scenariul textual şi viziunile.
Autorul pluteşte peste ele, dând impresia că transcrie
destine de-a gata, dintr-o lume efuzivă, care nu şi-a
epuizat activantul ficţional. Place patetismul degajat,
în consum verbal anti-idilic, şi mecanica versificării,
pe alocuri artizanală. Spune într-o confesiune din 18
apr. 2016: „Atunci când scriu, și cred că nu mi se
întâmplă numai mie, există doar lumea din gândurile
mele în jur. Iar în fața ochilor, prăpastia fără fund, care
este coala albă sau ecranul gol al calculatorului.
Niciodată nu știi cum o să ajungi dincolo. Faci primul
pas, dar în loc să te prăbușești, cum credeai, începi să
simți cum plutești. Te poartă pe deasupra golului de
dedesubt niște aripi enorme, pe care nu le aveai mai
înainte. Eu îi spun acestei minuni, ce nu poate fi văzută
de nimeni din afară, ci numai de tine, și numai cu ochii
sufletului, mâna lui Dumnezeu. Sunt din ce în ce mai
convins că El este cel care îți transformă gândurile în
cuvinte. În cazul meu, n-am nici o îndoială că așa se
petrec lucrurile. De unul singur n-aș putea să mă
descurc. De unde să am eu atâta putere, încât să mă
înalț de la pământ și să zbor? E la mijloc o putere
venită de sus, care îmi îmbracă în lumină cuvintele...”
Se consideră de aceea o „sperietoare de uitare”, stând
de veghe la o lume pe ducă: „Stau la marginea
amintirii alor mei, aşa cum stăteau sperietorile de ciori
la marginea lanului de floarea-soarelui, amenințând
timpul cu pumnii mei mici de cârpă. E doar un joc!
Asta și trebuie timpul să creadă. Și de multe ori chiar
crede. Dacă m-ar lua în serios, n-aș avea nici cea mai
mică șansă de izbândă. Până la urmă, chiar asta fac, mă
joc de-a tot ce-i trece inimii mele prin gând...”. Mai
declară altundeva: „Şi uite aşa despre orice scriu, mă
pomenesc că scriu, de fapt, despre Teleorman. Mi-o ia
sufletul înainte, nenorocitul de el, şi mă văd obligat să
mă ţin după el”.

Volumul Pregătiri de înviere schimbă tematica, în
favoarea meditaţiei pe seama existenţei moderne, cu
întoarcerea spre sine şi spre origini, în care superbia
autorului se mişcă în topos metafizic, adoptând

înfăţişarea omului blajin şi visător, urmărind agale –
prin figuraţia naturistă – relaţia firească cu veşnicia şi
divinul. O experienţă care prelungeşte în materie lirică
o emoţie plenară, de beatitudine edenică, trăită mirific
în spaţiul infantilităţii: „Poți ajunge nu într-un singur
cer/ ci-n mai multe,/ așa cum mi s-a întâmplat mie azi-
/ noapte/ când m-am visat iarbă./ Treceau herghelii de
mânji/ peste mine/ gâdilându-mă cu copitele./
Doamne, ce mai râdeam în somn!/ Se auzea până în
somnul părinților mei cum râdeam/ și se auzea până în
somnul părinților lor/ cum râdeau și ei./ Apoi au venit
mamele mânjilor și m-au păscut/ după care m-am visat
lapte/ urcând ca o zăpadă caldă spre cer,/ spre cerul
gurii fiecărui mânz.” (Ceruri) Poezia convoacă
mistere, dar şi risipeşte mistere, vorbeşte firesc despre
minuni difuze şi provoacă grimase ale mirării, când se
ivesc subiecte anxioase. Scriitorul este „scris” de
umbra lui, mai crede Ştefan Mitroi, şi tot ea suferă
pentru toate câte i se întâmplă: „Umbra mea îmi scrie
cărţile./ Tot ea îmi cară stropul de glorie în spinare./
Nimeni nu mă cunoaşte mai bine ca umbra mea”
(Umbra mea). 

În seria demitizărilor, unda meditaţiei se apleacă
asupra vieţii de dinaintea vieţii, adică din „neviaţa”
care precede pragul fiinţării, cu amintirea unei depline
fericiri pierdute: „Încă înainte de a mă naște,/ cu mult
înainte, nu mai știu luna și anul,/ mi-am luat liber până
în ziua în care m-am născut./ N-am fost niciodată mai
liber ca atunci./ Nu m-am bucurat nicicând mai mult
de viață/ ca în perioada aceea./ Viață, am zis?/ Nu, a
fost altceva,/ n-aș putea să spun ce./ Nicidecum
moarte,/ fiindcă nu ai cum să mori câtă vreme nu te-ai
născut încă!/ Neviață e parcă mai potrivit!/ Am avut o
neviață de huzur în tot acel timp./ Păcat că n-am păstrat
nicio amintire./ Singurul lucru pe care-l țin minte/ cu
foarte mare precizie/ este că am fost/ nespus de fericit./
Și-am zis –/ de când am început să trăiesc,/ asta fac
mereu, zic întruna –/ să mă întorc iarăși la neviața/ de
atunci.” (Neviaţa) Melancolia duce o luptă surdă cu
timpul, vrea să-i sfideze marşul spre niciunde, dând
poemelor un debit deosebit, în stare să înduplece
trecutul să-şi glorifice clipele de armonie deplină cu
lumea. Într-un loc, îşi închipuie bunica mamei
împodobită cu o rochie de mireasă, făurită de păianjeni
trimişi din cer: „Era, îşi dădea seama, croită dintr-o
mătase/ mai albă decât Calea Lactee./ O probase, când
fusese gata, însăşi Maica Precista...” (Muzeul Carul
Mare) Altundeva, evocă o puşculiţă a familiei, în care
musafirii erau invitaţi să pună orice, în afară de bani –
flori, descântece, păsări, şuierături de obuze, strigături,
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„grăunciori de tristeţe” şi câte şi mai câte. Donaţiile
făceau clipa de fericită alegere să stea în loc. „Creştea
puşculiţa în locul meu/ şi musafirii veneau întruna.” S-
au adunat astfel „grămezi de sărăcie”. Când utopia ia
sfârşit, timpul îşi reia cursul normal (Puşculiţa). Din
freamătul prozei, poezia preia frânturi fanteziste de
reverie patriarhală.

„Am văzut o pasăre/ făcând dintr-un firicel de
fum/ un ştreang” 

E aici un soi de luciditate ingenuă, glumeaţă, fără
prea mare efort imagistic, o consolare prozaică, pentru
capătul celălalt, „fericirea morţii”, când memoria trece
iarăşi într-o dulce indetermiare, măsurând calea dintre
existenţa pură şi existenţa impură, păcătoasă. „Cum să
fii mort tot timpul?”, se întreabă intrigat poetul, care –
între beznă şi azur – alege proiecţia vizionară,
dezlegând dilema sinelui, suspendat între două vecii:
„A fost văzut plânsul meu/ în ochii unui copil care și-
a pierdut/ mama./ A fost văzută lumina ochilor mamei/
înnoptând în clopotnița unei biserici./ Asta e tot ce știu
despre ziua aceea./ După care am închis ochii/ ca să-l
pot vedea pe Dumnezeu/ cum trage de funia
clopotului/ să-i poată trezi/ pe oameni la viață./ Nu știu
de ce, poate unde/ nu mă mai ținea nimeni/ în brațe, mi
s-a făcut dintr-odată frică/ și-am fugit să mă ascund/
între două bătăi de clopot!” Pentru a-l putea „vedea”
pe Dumnezeu şi a rămâne în miracol, e nevoie de
multe vorbe de duh, de crearea unei stări speciale, de
comuniune cu elementarul, cu insolitul: „Nu era nici
noapte/ nici ziuă/ când m-am trezit./ Doar înainte de a
mă naște/ mai fusese așa./ Și mă simțeam atât de bine
încât,/ împresurat de privirile mamei/ ce creșteau
întruna,/ apropiindu-se de cer,/ am hotărât/ să rămân
așa cum eram,/ nenăscut,/ până la sfârșitul lumii,/
mereu!” (Nenăscut). Alegoria rămâne figura
predilectă, întărind impresia de meşteşug, în manieră
orientală, care se substituie trăirii: „Nu ieșea niciodată/
din curtea lui./ Stătea toată ziua cu/ ochii pe cer/ după
păsări./ Le răsfoia/ aripile/ și știa aproape totul despre
lume” (Cititorul de păsări). Poezia pare a se naşte din
sclipiri ale cotidianului, din întâmplări efemere, când –
privit atent – cerul inspiră evadarea în tării. Stihurile
denotă o filozofie surâzătoare, fără pretenţii, o formă
de a celebra singurătatea: „Ia să-l învățăm noi minte!/
a strigat din depărtare o pasăre,/ ca altădată să nu mai
aibă chef de zburat!/ Veneau mii și mii de stoluri spre
mine./ M-am făcut repede una cu cerul./ Numai așa am
putut scăpa teafăr./ Când m-am întors pe pământ/ am
văzut/ că aveam mâinile albastre./ Și-au rămas așa/

până azi,/ deși n-am mai zburat de atunci/ niciodată”
(Una cu cerul). 

Incitarea actului poetic, fie prin cultul strămoşilor,
fie simulând ruina existenţială, dispune de sinceritatea
sugestiei, în climat oniric: „Visez tot mai des în ultimul
timp/ că sunt orb./ Lumina ochilor mei stă/ pe pragul
casei și plânge./ O aud strigându-mi/ cu voce de copil/
prin întuneric:/ – Și pe mine/ cine o să mă ducă de
mână/ când o să vină vremea/ să merg la școală?/
Liniștește-te, îi spun,/ mângâind-o pe creștet./ N-o să
te las singură,/ îți promit să mă trezesc/ până atunci!”
(Promisiune). De altfel, uvertura poemelor oferă în
dese rânduri ideea unor ieşiri din normal, asigurând
lejeritatea emisiei şi instalarea în convenţie ludică, cu
tot felul de variante, de felul: „E bine ca uneori să-ți iei
liber de la viață!/ Așa cum îți iei de la serviciu.”; sau:
„Vine un vânt rece de seară/ și-ți duce picioarele/ pe
niște drumuri îndepărtate...”; sau: „Lucrurile grele
pluteau/ cele ușoare ca aerul se prăbușeau la pământ/
Nu se mai putea ridica/ nicio pasăre în văzduh...”; sau:
„Răsturnam mămăliga pe masă/ şi aşteptam să răsară
luna...”; „Ningea./ Călătoream cu o sperietoare de ciori
în cuşetă...”; sau: „După fiecare ploaie/ ieşeam la cules
de cer...”; sau: „Se aliniaseră toate planetele pentru
mine,/ în afară de una...” Odată introducerea făcută,
discursul se animă prin nostalgia după vârsta
paradisiacă, pândită de ochiul cel rău al vremelniciei:
„Rămâi fără tine însuți/ în câteva clipe/ și nu se găsește
nimeni/ care să aibă puțină milă,/ un strop, măcar atât,/
de sângele tău,/ ce nu va mai colora în/ nici o
primăvară/ macii de pe câmpuri.../ și de gândurile tale
ce au zburat/ dintr-o margine în alta a pământului/ cu
toate păsările călătoare ale lumii./ Lumina ochilor
rămâne la urmă de tot./ Singură cu cerul./ Ca să-l poată
întreba: de ce?/ Și chiar înainte să afle răspunsul,/ vine
un vânt puternic și suflă asupra ei,/ stingând-o./ Oare
aceasta să fie moartea?” (De ce). Viaţa, ca şi poezia, n-
ar fi decât jocul de-a tăcerea şi de-a ieşitul în lume:
„Ce faci tu toată ziua înăuntrul corpului tău? mă
întereabă cineva./ Mă joc! Ce altceva să fac? îi
răspund./ Mai ies câteodată pe-afară, dar fug cât pot de
repede înapoi” (Despre mine).

Cu o combustie ficţională intensă, explorând un
filon impregnat de sentimentul viguros al eredităţii,
poetul Ştefan Mitroi îl precede ca o umbră pe prozator,
acesta mai prolific şi mai temerar în expresie. Poezia
sa duce mereu cu ea tristeţea „imposibilei întoarceri”.
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A scrie jurnal poate fi, deseori, o ocupație riscantă.
Mai cu seamă atunci cînd motivația poate fi alta decît
aceea cunoscută într-o lungă discuție despre acest gen.
Plecat spre lume prin Renaștere (cînd lumea avea infinită
răbdare culturală), devenit specie distinctă a literaturii
autobiografice, jurnalul recîștigă teren tocmai în zilele
noastre, cînd actul lecturii e tot mai concentrat și cînd
asistăm la o „complicitate” între autor și „ipocritul” lector
în ideea de fi, pe cît posibil, „economici”. Plecînd de la
acea condiție a sincerității pe care o invoca Baudelaire,
jurnalul ar putea genera capodopere, în condițiile
transpunerilor nemediate de prime sentimente, pasiuni,
impresii. Dincolo aceste aspecte ideale, jurnalele trezesc
în continuare un interes legitim, deoarece trimit spre viață
văzută într-un dublu aspect: cea ilustrînd o epocă, un
crîmpei de societate și cealaltă, intimizată, legată,
implicit, de ceea ce a însemnat/ înseamnă activitatea unui
scriitor. De aici mai departe, categorisirile pot fi multiple,
în funcție de rolul pe care autorul și-l rezervă, față de sine
și de viața cotidiană observată/ recreată/ interpretată.

Am pornit toate aceste gînduri de la o carte semnată
de Oana Mihaela Savin: Timpul meu de singurătate,
Ateneul Scriitorilor, Bacău. Undeva, spre finele
volumului, descoperim o trimitere directă spre titlul
cărții, fără explicații suplimentare: „Am tot vorbit, în
ultimul timp, despre necesarele mele clipe de singurătate.
O nouă formă de egoism, oare? Aș zice, mai degrabă, un
alt mod de re-pregătire interioară pentru conviețuirea în
comun.” Pornim discuția noastră de la această dezvăluire
ce ține de condiția „sincerității” invocate ca bază
obligatorie pentru un jurnal care se respectă. 

Fără să aibă intenții de largă cuprindere a unui
cotidian trăit, cu analize, corelații, comparații, sugestii,
reproșuri, re-așezări, așa cum vedem mai cu seamă în
jurnalele „mari”, atot-cuprinzătoare (un fel de depoziții
de luat în seamă), volumul scris de Oana Mihaela Savin
trebuie considerat mai degrabă ca jurnal privit cu
rezervele ce le poate prilejui invocarea unui „pseudo”
deja clasicizat de la Odobescu încoace. Identificăm, în
paginile scrise cu firescul unui autor care știe ce înseamnă
scriitura de calitate, două direcții bine conjugate,

contopindu-se în ceea ce scriitoarea numește, cu un
cuvînt al epocii, „proiect”. O primă direcție a cărții
e legată de transcrierea jurnalieră  a ceea ce s-ar
putea numi proces de re-adaptarea a unei familii în
țară, după un episod de 15 ani de rezidență
canadiană. În ipostază de mamă, soție, fiică,
scriitoarea este aceea care vizualizează, adună,
transcrie ceea ce ține de tot procesul, fiind,
simultan, și receptacul dar și comunicator (cu mici
intruziuni interpretative) a ceea observă în patria/
familia mare re/găsită după un deceniu jumătate.
Între un ianuarie al întoarcerii și un septembrie ce
anunță o toamnă românească lungă, se întinde
aparentul jurnal care, de dragul speciei, are uneori
notații pe zile/ ore/ minute, tocmai pentru a
întreține și mai mult mirajul acestui gen de scriere.
Ceea ce nu poate opri observații, mirări, întrebări
ce țin de reacțiile firești ale celuilalt care vede cu
alți ochi o realitate modificată în anii recenți: „Am
cheltuit deja enorm de mulți bani. Și nu contenim
să ne întrebăm cum este posibil ca într-o țară în care
salariul minim nu depășește 300 de euro, taxele
obligatorii, benzina, mâncarea, medicamentele,
investigațiile de bază să fie atât de scumpe?? Nu le
vorbim copiilor despre toate acestea. Ne minunăm în
șoaptă, eu și Lică, în bucătărie, înainte de sosirea tatei,
sau dimineața, spălându-ne pe dinți împreună, ridicând
din umeri a neputință și întrebându-ne… ce-i de făcut?
Nu am petrecut decât douăzeci și una de zile pe teritoriul
României și ne întrebăm deja, ce se întâmplă AICI? Ce se
întîmplă „aici” ar putea fi subiect al unei cărți/ proiect
cum îi place naratorului să spună, mai cu seamă că pe cei
reveniți din Canada îi așteaptă, după cum am spus, o
lungă toamnă autohtonă și apoi...tot așa: „Nu am timp
suficient pentru mine. Totul se derulează atât de repede...
A trecut și vara, iar noi ne-am întors, zgribuliți, la
realitate... Tata mi-a adus trandafiri din grădină, cu
marginile dantelate de brumă... Dimineață erau 2°C! Și
în urmă cu o săptămână Maya se alerga prin curte, cu
cățeii, în costum de baie... E toamnă, ce mai! S-a cules
via, am făcut vinul, am strâns nucile, gutuile și am pus
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merele în lădițe, pentru iarnă. „Noi suntem țărani,
dragule, i-am spus mai deunăzi lui Andrei, prin telefon.
Mâncăm doar ce producem”, și el s-a prăpădit de râs. Ne
face bine să fim ACASĂ. Dar, din nefericire, nu mai
suntem, în vacanță…”.

Cealaltă direcție pe care evoluează volumul e de
natură metatextuală și po(i)etică. Din acest punct, vorbim
despre un jurnal al cărții ce va deveni, prin corectare,
păstrare, re-orientare a unor texte ce corespund perioadei
petrecute în afara țării. Textele re-descoperite cumva în
manieră proustiană (prin senzații, amintiri, stări... sunt
cele care pot re-itera amintiri, senzații, gînduri, atitudini,
poziții; totodată, re-organizînd cartea, autoarea intră în
propria-i trăire, mărturisire, descoperire: .„...noroc cu
cartea aceasta: mai evadez și eu, rămânând cuminte...
acasă. Am nevoie de mine. Normal. Am avut și altă dată,
dar rar mi s-a întâmplat să pot avea două-trei ore de
liniște deplină.”

Parcurgerea textelor (și inserarea lor în jurnal, ca
piese distincte, adică o Carte) se va dovedi o ocupație
profitabilă, evidențiind realele atribute ale unei scriitoare
de talent. Descoperindu-și propensiunea spre proiecte
legate de cărți pentru copii (cum este cel despre
Smotănilă, personaj savuros dintr-un alt volum scris de
Oana Mihaela Savin), autoarea (cea care social, așa cum
arată prima axă a jurnalului, e determinată de membrii
familiei și de puternica personalitate a unui tată olimpian)
își relevă și ne relevă atributele ce țin de actul
scriitoricesc. Strict la nivel de cuprins, volumul cuprinde
aceste texte care pot/ trebuie să decupeze o carte în sine,
dacă nu ar fi mediate de jurnal: Orologiul, Victor, Da,
Nevoia de eliberare, Stația Speranței, Îmi încep
dimineața într-o excelentă stare de optimism, Pînă la
ultima suflare, Ada, Clătitele. Dacă ar fi să căutăm
indicator sensibil pentru a ne apropia mai mult de un
spațiu genuin, acesta ar putea fi găsit între două percepții
(tot proustiene...) ce țin de frigul din ianuarie, respectiv
de căldura din iulie, repere între care se încadrează
miezul narativ al volumului. Autoarea face trimiteri spre
ceea ce poate fi numit geneza textului respectiv, punctînd
însă, esențial și ridicînd astfel un nivel de calitate, prin
observații de ordin psihologic, analitic, corelativ. Dacă în
Orologiul pretextul narativ e la nivelul unei întîlniri tip
matrimonial (prilej de bune notații), în Victor asistăm la
derularea unui text mult mai elaborat, în care găsim
elemente de analiză a subconștientului, de experiment
verbal asociativ, cu o întreținere corectă a unui gen de
suspans ce conduce, în final, la sinuciderea personajului
asistat și investigat psihologic. De asemenea, un text
lucrat in extenso este Stația Speranței, cu o interesantă
construcție ce poate trimite și la ideea de geneză, cu
posibilități distopice (în cod SF, ca și în sensul puterilor

demiurgice ale creatorului de ficțiune), în care
descoperim un foarte frumos final (nu e de mirare că și
naratorul jurnalier e de aceeași părere): „A doua zi
dimineaţă un copil găsi pe marginea lacului un caiet
albastru, bine legat, cu foi roz, lucioase. Şi pentru că avu
norocul să fie scris doar pe jumătate, rupse foile
mâzgălite cu tot felul de semne bizare, făcu din ele 27 de
avioane şi 32 de vaporaşe pe care le lansă la apă, iar
cealaltă jumătate de caiet o folosi desenând toată vara
farfurii zburătoare şi extratereştri”.

Uneori, același narator mărturisește că are puține
lucruri de schimbat în text (ca în Îmi încep fiecare
dimineață într-o excelentă notă de optimism); notațiile,
comentariile și accente ce pot alcătui un instrumentar de
proză minimalistă relevă disponibilitățile unei autoare ce
se caută și se re-inventează, trăind din plin satisfacția
propriei scriituri. Dintr-un alt text reprodus „fără
modificări”, se poate desprinde ideea unei noi cărți
pentru copii, deși finalul acestei splendide proze (Pînă la
ultima suflare) arată disponibilități remarcabile spre altă
direcție, neexploatată încă: „Pielea mi-e arsă de
substanţa scârboasă cu care m-au aghezmuit. Picioarele
îmi tremură… Sunt smuls cu violență din rândurile
voastre dar, fraţii mei, nu vă lăsaţi striviţi! Sunteţi
puternici! Copiii voştri la fel!... Înmulţiţi-vă în neștire,
invadați-i și doborâţi-i! Sau…, măcar…, sfidaţi-i:
rezistând până la ultima suflare...! 

Victorie!, strigă păduchele şi căzu, inconștient, în
farfuria cu gaz”.

Dragostea adolescentină/ post-adolescentină e
urmărită cu subtilitate în Ada („Problema lui stătea în
felul următor: îşi dorea cu disperare să se îndrăgostească.
Dar nu era un lucru atât de ușor. Pentru că  o fată era
o...fată.”), în timp ce finalul volumului se rotunjește între
amintiri ce țin de răsfățuri grecești (prilejuite de o
vacanță în Thassos) și re-înscrierea într-o existență
românească asumată (cu multe observații ce pot genera
altă carte, prilejuite de alăturări bine țintite între realități
ce țin de Canada, România, Bulgaria, Thassos). Ultimul
text beletristic, Clătitele, devine o demonstrație
veritabilă a lucrului bine făcut, fiind cel mai închegat și
mai profitabil pentru cititorul care caută și o proză de
respirație, capabilă să se susțină, profitabil, dincolo de
meandrele unui (pseudo) jurnal ad-hoc, altminteri de
interes și provocator ca exercițiu de lectură aparte.

Cartea scrisă de Oana Mihaela Savin relevă
disponibilități de scriitoare născută pentru așa ceva și nu
ne îndoim că proiectele anunțate printre rînduri de jurnal
(plasat între sinceritatea discursului afectiv și nevoia de
experiment literar care să susțină prozele inserate) vor
întări imaginea unei autoare de reală ținută.
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În unul dintre cele mai recente volume ale
sale, Ion Dur dedică o cercetare riguroasă figurii
insurgentului literar Horia Stamatu, unul dintre
numele cele mai rezonante ale exilului.
Proteismul intelectual și estetic al poetului,
eseistului, publicistului și traducătorului
alcătuiește nucleul acestui demers pasionant de
recuperare culturală, cristalizat în volumul
Publicistul Horia Stamatu. Între exces politic și
echilibru spiritual (Editura Limes, Cluj, 2020).
Autorul volumului reușește să demonstreze fără
urmă de echivoc că mizele ideologice ale
publicisticii lui Stamatu nu depreciază textura
literar-stilistică a discursului, ci o
redimensionează. Ion Dur cartografiază două
etape ale scriiturii publicistice a lui Horia
Stamatu, cea dintâi aparținând aplombului
polemic și violenței stilitice din perioada
legionară, cea de a doua constând într-o
îmblânzire a fervorii insurecționale, definitorie
pentru dezrădăcinarea politică din timpul
petrecut în exil. Autorul oferă o panoramare
detaliată a fizionomiei literare a publicistului,
glosând cu eleganță eseistică pe marginea
itinerariului biografic și intelectual al acestuia.

Eclectismul erudiției, ce definește exercițiul
hermeneutic realizat de Ion Dur, permite o pliere
critică desăvârșită care ține piept mobilității și
complexității ideatice a subiectului ales. Cert
este că raportarea lui Horia Stamatu ca om de
presă la realitățile timpului său printr-un set
predefinit de convenții ideologice, retorice și
politice reflectă particularitățile istorice ale
momentului care le generează. Efectele
polifonice ale vastului repertoriu publicistic
elaborat de Stamatu amplifică importanța și

relevanța critică a demersului de
arheologie culturală inițiat de Ion Dur. De
la poezia ermetizantă, eterată, la
publicistica de frondă, evoluția literară a
lui Horia Stamatu cunoaște numeroase
metamorfoze, declanșate de multitudinea
evenimentelor biografice. Arhitectura
cărții surprinde natura duală a discursului
publicistic al lui Stamatu, cele două părți
dezvăluindu-l pe Primul gazetar și pe Cel
de-al doilea gazetar, ambii separați prin
esența lor stilistică tranșant diferită. 

Primul capitol apare drept o incursiune
riguroasă portretul critic construit de
posteritate, iar cromatica receptării este
redată în toată diversitatea sa. Inventarul
de informații de ordin teoretic, concretizat în
cunoașterea profundă a backgroundului și a
specificității pieselor publicistice tratate, la care
se adaugă imaginea clară asupra receptării
diacronice a acestora, acționează ca principiu
unificator al impresiilor și notelor personale.
Tradiția critică nu este contestată aprioric, ca
garanție a succesului unui nou demers exegetic
reformator. Dar această atitudine nu înseamnă o
supunere oarbă în fața autorității antecesorilor,
ci o recunoaștere a lor, iar autorul nu va ezita să
amendeze acele perspective critice care prezintă
un decalaj mult prea mare față de cea impusă de
conștiința sa. Cel de-al doilea capitol, ce
ipostaziază Un gazetar rinocerizat, cuprinde
analizele particularităților discursului publicistic
al lui Horia Stamatu din perioada sa de avânt
legionar.

Deși scriitura își extrage seva din
condiționările istorice, din frământările trecute
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și din cele curente, autorul volumului nu cade în
capcana ingenuității și nu susține că, între cele
două categorii de factori, literari și extraliterari,
ar exista o corespondență perfectă, ci adaugă
posibilei dezbateri interogări abile și inserții
aluzive la puterea influențelor ori a imboldurilor
etice, ce scapă adesea controlului instanței
auctoriale: „Textele dintre 1937 și 1941 au o tușă
pregnant ideologizantă și violent stilistică, de
parcă ar fi vrut să pastișeze accente din retorica
pamfletară a lui Pamfil Șeicaru. Să fi intenționat
Horia Stamatu să joace, fie și episodic confiscat
de ideologia legionară, rolul de apaș al presei de
dreapta radical angajată? Mai cu seamă el
admira discursul onest al lui Paul Zarifopol, cel
despre morala disjunctivă din sintagma «cinstiți
sau lichele»” (p. 29-30). Textele publicate în
Ideea Românească și Buna Vestire vădesc
radicalismul gândirii lui Stamatu și fidelitatea
față de cauza legionară. Mistuitoarea chestiune
evreiască, antipatia față de sistemul politic
englez sau dinamica dintre cultură și propagandă
au prilejuit pagini înflăcărate, străbătute de „o
pletoră de epitete care mai de care mai agresive
și în care străbate palid firea poetului, dar și cu
sofisme superficiale, cu adevăruri subversiv-
trunchiate” (p. 40). Atașamentul patriotic
aproape incontestabil al publicistului,
concretizat în supralicitarea soartei sau a tăriei
neamului românesc, face parte din circuitul
ideilor pe care le popularizează în presa
timpului. 

Ion Dur mânuiește cu sagacitate tăișurile
argumentului cultural, urmărind traseul sinuos al
principalelor repere, fie ele previzibile ori
convenționale, ale gândirii lui Horia Stamatu.
Mobilurile luărilor de poziție sunt intuite cu
acuratețe și corelate stilistic cu stindardele
retorice ale vremii, care stârnesc adesea
alunecări într-un patetism juvenil, care, prin
avalanșa multiplelor șabloane ideologice,
transforma discursurile publice ale lui Stamatu
în mostre agitatorice, pe lângă dimensiunea lor
sacrificială, resentimentară și revendicativă.
Criticul ilustrează în mod remarcabil

metamorfozele discursului publicistic al lui
Horia Stamatu, surprinzându-le geneza și
gradându-le verva ideologică pe măsura
adeziunii la orientarea extremistă. În timp ce
aplombul politic se intensifică, în mod
paradoxal, valoarea semantică scade vertiginos,
în timp ce este treptat uzurpată de clișeele
anatemizante: „Limbajul lui Horia Stamatu
ajungea să aibă grad semantic care tindea către
zero. Era unul tautologic, triumfalist,
resentimentar și anatemizant. Acest limbaj
răzbătea, bunăoară, și dintr-un text despre
«tinerețea muncitoare», un text silnic dezlînat,
unde gazetarul vorbea cu un fanatism temperat
despre orice ducea spre starea de a fi tînăr și
unde avalanșa lingvistică putea fi salvată, uneori,
de mici accente, care aminteau că autorul este și
poet” (p. 70). Putem vedea în destinul
publicistului o paradigmă ideologică și o sinteză
politică, ambele închegate într-un arhetip istoric
ce acaparase imaginația unor generații întregi de
scriitori. Mitologizarea unei facțiuni extremiste
reprezintă un simptom cultural, în timp ce
apologeții românismului prelucrează același
material dogmatic, de o mobilitate
surprinzătoare, ce permite adaptarea sa la
caracteristicile fiecărui secol. 

A doua parte a volumului, și cea mai densă,
este consacrată activității publicistice din exil a
lui Horia Stamatu, învăluită într-un alt ton și
animată de un suflu ideatic distinct. Verva
discursului publicistic este eliberată de greutatea
reverențelor față de legionarism, în timp ce
scrisul său acoperă variate sfere literar-
filosofice, de la articole și eseuri până la reflecții
de filosofie culturală asupra națiunii române, a
ethosului culturii și mentalului identitar. Trecutul
politic planează, totuși asupra structurilor
gândirii lui Stamatu, motiv pentru care Ion Dur
interoghează punctele în care cele două roluri
publicistice se întâlnesc, „cum este delicat de
supravegheat cum și cît de mult se păstrează
controlul rațional asupra semanticii poetice a
publicistului” (p. 82). Criticul propune,
asemenea lui Titu Popescu, o hermeneutică a
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intenționalității care, pe lângă desfășurarea
argumentelor și a referințelor culturale, să
includă și intențiile și direcțiile discursului
elaborat. Un asemenea demers interpretativ
atrage cu sine și examinarea posibilelor
amprentele lăsate de anteriorul angajament
politic pe structurile teoretice cuprinse în textele
scriitorului aflat în exil. Specific ambelor etape
ale discursului publicistic al lui Stamatu este
libertatea nețărmuită de expresie, de care se
bucurase în și țară în perioada 1938-1941, sub
oblăduirea și acțiunea legitimatoare a politicii
extremiste promovată de Mișcarea Legionară.
Ce se schimbă în figurația discursivă odată cu
perioada exilului este natura semantică și textura
stilistică, menită să nuanțeze spectrele atitudinii
față de ideologie și politică.

Itinerariul său intelectual și metafizic din anii
exilului se reflectă în bogata sa producție
teoretică din presă. Aflat în Spania, între 1951-
1960, Horia Stamatu este redactor al
publicațiilor Libertatea Românească, Oriente
Europeo și Punta Europa, unde își afirmă
credința în eliberarea națiunii române de sub
tirania totalitară. Reflecțiile lui Stamatu despre
libertate și credință îl determină să revină și să
valorifice câteva dintre reperele metafizice din
opera eminesciană. Glosările pe marginea unei
modalități distincte de afirmare a gândirii și
identității românești redau cu fidelitate
originalitatea și orizontul cultural al
publicistului, ocazionând câteva considerații
interesante. Intuiția filosofică a lui Horia
Stamatu nu poate fi minimalizată: „Horia
Stamatu considera că problema în filosofie nu
rămâne, totuși, aceeași, căci ea este aici și acum,
laolaltă cu gânditorul care o formulează, cum
spunea la cursul lui de metafizică Nae Ionescu.
Depășind însă condițiile lui hic et nunc, un
filosof își «des-autentifică gîndirea», motiv
pentru care, chiar dacă pune o problemă
identică, între filosoful român și, de exemplu,
Socrate se cască «un abis istoric și metafizic» (p.
113). Exercițiile de interpretare literară realizate
de Horia Stamatu, cărora Ion Dur le dedică un

amplu capitol, devoalează trăsăturile
personalității sale creatoare și solidaritatea de
generație. 

Aflăm că Horia Stamatu receptează cu
entuziasm lirica lui Ion Barbu, cel pe care îl
consideră „poetul absolut”, al cărui drum liric „a
fost o permanentă ascensiune creatoare, «o
continuă ridicare de văluri care acopereau ideea
și împiedicau exstasa»” (p. 158). Deceniul al
optulea și al nouălea vor arăta un Horia Stamatu
preocupat de filosofia istoriei și de „maladiile”
secolului XX, „cel mai oribil din istoria de până
atunci”. 

Volumul Publicistul Horia Stamatu. Între
exces politic și ehilibru spiritual se articulează
ca un seducător demers de recuperare culturală
și o strălucită sinteză axiologică a unui veac
zbuciumat, fragmentat de schimbări de
paradigmă. Ion Dur suprinde în idei memorabile
mișcările interioare ale pieselor publicisticii lui
Horia Stamatu și circumscrie universul sensibil
al discursului printr-o finețe analitică și
expresivitate a stilului ce conferă precizie și
consistență exercițiului hermeneutic. Notațiile
sale despre fizionomia insurgentă a lui Horia
Stamatu ipostaziază complexitatea fenomenelor
istorice ce servesc la deslușirea mecanicii
evenimentelor politice, sociale și culturale care
modelează sistemul de referință al
multifațetatului discurs publicistic. Autorul
volumului descifrează cu acuratețe tectonica
acestui inedit destin literar, iar intuiția sa
electrizantă surprinde mișcările grațioase ale
spiritului creator și ale originalității publicistului
Horia Stamatu. 
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Două recente apariții editoriale,
aparținând poetului băcăuan Mircea
Constantin Jurebie*, ne îndeamnă la un
popas exegetic mai larg, punând în discuție
soarta poeziei (aici, a sonetului) și, cercetând
peisajul liric, avântul poeziei religioase,
ispitind (prea) multe condeie.

Afişând un ostentativ aer doctoral, critici
acriţi ne asigură că poezia, o biată „relicvă
romantică”, ar fi în criză. Altfel zis, nu are –
în limbajul epocii noastre turboconsumeriste

– piaţă. Soarta poeziei e pecetluită oare? Totuşi, se
scrie inflaţionar, viitura lirică și diluviul editorial ne
ameninţă, cititorii, vai, se răresc. Iată, abia schiţat,
contextul, deloc prietenos, în care avântul liric al
nației dă în clocot. Chiar dacă literatura, în cadrele
societății mediatice, și-a pierdut centralitatea. Ce
se întâmplă, însă, cu sonetul? Părelnic ieșit din uz
și, paradoxal, frecventat cu asiduitate, bătrânul
sonet este, neîndoielnic, o formă artistică
„restrictivă”. El, ca poezie canonică, pretinde un
constructivism rigid, chit că unii sonetiști de azi
„joacă liber”, constatase C.D. Zeletin. Iar sonetul,
descriind, de regulă, în viziune retro, infernul
pătimirii, afișând o poză trubadurescă sau folosind
un ton galanton-madrigalesc cere nu doar disciplină
scriptică, ci și morală. Observația din urmă,
aparținând lui Gheorghe Grigurcu, trimite –
inevitabil – la cazul Eminescu, „copilul nefericitei
secte”, un „artizan perfect”, a cărui austeritate
inhibantă, publicând „cu inima îndoită”, cum ne
încredința Slavici, i-a sărăcit, sub teroarea
desăvârșirii, opera.

Producţia sonetistică, acceptând „corsetul”,
propune, de regulă, „mântuirea unui eu tulburat”.
Să înţelegem că refugiindu-se în „patria a doua”
(adică sonetul), impunându-şi o strictă

supraveghere, acest lirism, bântuit de grele
melancolii, se îndreaptă spre un erotism difuz,
molcomit? Cu trăiri înfiorate și avânt pasional, cu
dedulciri amoroase, deviind – deseori – de la
construcția clasică (petrarchizantă)?

Dacă cercetăm „oferta”, vom descoperi, lângă
atâția productivi sufocând listele, și câțiva
inovatori, precum Radu Cârneci (virând spre
glossă), Horia Bădescu (combinând rondelul cu
sonetul), Șerban Codrin ca baladier (balade +
sonete) sau Adrian Munteanu, poetul-spectacol,
cultivând videosonetul (sau, mai nou, antisonetul,
aruncând ancora – cu surâs forțat – „peste
marasmul zilei”). Nu putea lipsi din acest inventar
lacunar sătmăreanul Radu Ulmeanu, și el dispus a
părăsi temele clasice pentru a decoda vecinătățile,
nu tocmai „poetice”.

Sub cupola unui romantism întunecat, brăzdat
de fulgere apocaliptice și înfiorări thanatice, Radu
Ulmeanu este un „răzvrătit”, care, paradoxal,
dorind „să învingă sonetul”, își domolește
temperamentul, declamând o fericire absentă,
„niciodată trăită”. Iubita, o întrupare a visului va fi
dezmierdată cu „forme clasice”, împrăștiind
„beznele morții”. Fiindcă, parcă mai apăsat decât în
volumele precedente, Ab Urbe Condita (Editura
Grinta, 2020) dezvăluia „tensiunea thanatică”,
timpul însuși fiind o „corabie / care mă duce încet
către moarte” (v. Timpul). Sau: „Mergem noi către
moarte / sau vine ea / cu brațele larg deschise / spre
noi?” (v. Drum). Unda deceptivă scaldă astfel de
poeme, autorul sătmărean – resemnat – conchizând
„că de toate astea va trebui să mă despart într-o zi”
(v. Am început să mă uit).

În fond, el se înscria pe linia unei continuități
tematice, împăcând „tumultul senzual”, virilitatea
sa „neliniștită” cu „o formă artistică restrictivă”,
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impunând un constructivism rigid, așa cum o cere
dealtminteri sonetul. Dar Radu Ulmeanu „nu
ideologizează estetic fixitatea”, scria, în docta sa
Prefață, regretatul C.D. Zeletin și, în consecință, își
îngăduia și evadări din sonet, ca „admisibile forme
de neascultare creatoare”, fără a sfida, însă,
„granițele”. Tras în „cleștare translucide”, sonetul
urca, astfel, în zona ucroniei, constata Ion Papuc.

În schimb, Mihai Merticaru, în Vis și abis
(Editura Mușatinia, 2018), pregătea oarecum
cititorul neavizat, semnând și un scurt instructaj cu
iz didacticist, avertizând asupra regulilor draconice
pe care le pretinde „sonetul perfect”; iar în final (v.
Sonet-testament) ne asigura că atunci când va păși
„într-o lume nouă” (călător galactic devenind) ne
va lăsa întreaga zestre (de sonete, evident).
Împătimitul sonetist se exersa slalomând printre
„furci caudine” și ne invita, cu exaltări controlate,
să ne bucurăm de acest „fluviu de candoare”,
revărsat cu delicatețe și fervoare.

În familia selectă a sonetiștilor intră, negreșit, și
Mircea Constantin Jurebie, „recidivând” cu
volumul Totul curge..., un „exercițiu
compozițional”, cum observa Ioan Dănilă
(prefațatorul), pendulând între ludism și manierism.
Dar pomenitul titlu este mai mult decât o
performanță tehnică. Îndrăgostit de poezia în formă
fixă, Mircea Constantin Jurebie, după ce exersase
rondelul, trece acum la sonet, precizând că travaliul
său, ambițios, nu-i vorbă, poartă subtitlul-
avertisment: „glosând și oglindind sonete”.
Respectând canoanele versificației, sonetistul face
un veritabil tur de forță, dincolo de pecetea
nostalgică și spectrul finitudinii; el, pe ton
profesoral, ne explică cum astfel de trăiri mirabile,
irizate reflexiv-sarcastic, încap în matrița speciei,
oferindu-ne, riscant-dificil, și o lectură „în
oglindă”. Mai exact, „conciliind forma cu fondul”
(cf. Ioan Dănilă), „fluviul” său de sonete, postulând
mișcarea circulară (perpetuă), adună, în primul
capitol, textele curgând „spre vărsare”, respectiv, în
celălalt capitol, cele care urcă „spre izvoare”. Dar,
important de subliniat, ele beneficiază de o dublă
identitate, fiecare capitol fiind structurat triadic:
Nimic nou 1, Roata 2, Oglinda 1 și (1), respectiv
Oglinda 2 și (2), Roata 2, Nimic nou 2. Aceste
lămuriri, oferite de autor (v. Către cititor), îngăduie

o mai lesnicioasă descifrare a efortului său; iar Ioan
Dănilă, cu știuta-i competență filologică,
completează „grila lingvistică” cu savante lecturi
morfosintactice. Pentru a nu întârzia în astfel de
explicitări cu iz tehnicist, să exemplificăm, poetul
deschizând „un ochi de amintire” în răsucirile
timpului („atunci e în acum”). Dacă volumul
începe, previzibil, cu Caruselul vieții 1, el se
sfârșește cu o lectură inversă a aceluiași text (v.
Caruselul vieții 2); dar în interiorul lui (a
volumului), vom descoperi, cum spuneam, lecturi
„în oglindă”. De pildă Viața filozofează 2 îngăduie,
în paralel, o inversiune, pusă față în față cu
Filozofează viața (2): „Răutăți fentează pure
legăminte,/ Vanități deșarte îmbină seci cuvinte”.
Și, în replică: „Legăminte pure fentează răutăți,/
Cuvinte seci îmbină deșarte vanități”. Și de oriunde
am putea culege astfel de jocuri-învățături, așezate
concluziv sub cupola caruselului vieții: „Înțelepții
lumii, cu filozofie,/ Refac pământeana
tragicomedie!” Care, într-o primă lectură,
deschizând volumul, sună astfel: „Refac
pământeana tragicomedie/ Înțelepții lumii, cu
filozofie!” Generos, în Anexă (pp. 159-164),
Mircea Constantin Jurebie ne oferă și Câteva reguli
pentru scrierea sonetelor în oglindă. Doritorii au cu
ce să-și bată capul!

*
Dacă în Totul curge…, în pofida titlului, poetul

își „matrița” sever versurile („lirica oglindă”
întorcându-le grațios), în celălalt volum, Cu fruntea
pe altare, Mircea Constantin Jurebie, ascultând
„vocea pocăinței”, se reîntoarce la filonul religios,
trăgând „ivărul inimii la rele” și urmând
„dumnezeiești cuvinte”; fluidizându-și, astfel,
discursul în „smerenii ostenite”, cinstind
„cimitirele cerești”.

E o largă dezbatere la noi în privința poeziei
religioase și, de aici pornind, ne îngăduim un mic
survol asupra temei. Să ne amintim că într-o
conferinţă ţinută la Zagreb, în iunie 1943 (vezi
Poesia noastră religioasă, în Puncte cardinale în
haos, Ed. Timpul, Iaşi, 1996; ediţie îngrijită şi note
de Magda Ursache şi Petru Ursache; Prefaţă de
Petru Ursache), N. Crainic pornea de la observaţia
că religia este „marea inspiratoare a culturii”. Mai
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mult, el însuşi (şi) poet, bucurându-se – în această
ipostază – de exegeza lui D. Stăniloaie, vibrantul
conferenţiar, văzând în lirica religioasă „expresia
literară a unui suflet naţional” cuteza a crede că
aceasta nu aparţine doar poeţilor. Iar dispariţia
lirismului ar fi, indubitabil, „semn de bătrâneţe”
pentru destinul unei culturi. Cum inflamatul orator,
încrezător în transfigurarea românismului, visa la o
„fuziune organică” între românism şi creştinism
(religia fiind absorbită în fiinţa etnică), e limpede
că N. Crainic nu se îndoia de condiţia noastră de
popor religios. Religiozitatea fecunda, aşadar, toate
silinţele noastre, garantând sănătatea morală. 

Prin 1927, încercând a defini – într-un splendid
eseu, încredinţat Vieţii Româneşti – „fenomenul
românesc”, M. Ralea evidenţia, dimpotrivă, slabul
sentiment religios care ar anima viaţa noastră
sufletească. La aceeaşi concluzie ajungeau şi alţi
eminenţi cercetători (precum D. Drăghicescu),
recunoscând, totuşi, pietatea sufletească, altoită pe
un fond superstiţios, promovând o religie fetişistă,
primitivă, grijulie în privinţa ritualului, mai
degrabă. Oricum, începuturile poeziei culte se leagă
de literatura bisericească şi creştinismul ţărănesc,
ritmat folcloric. Iar suflul ideii ortodoxe nu poate fi
înţeles în afara influenţelor balcanice. Observaţii
vechi, de netăgăduit. Ca şi constatarea că trăim într-
o cultură poetocentrică.

Aşa fiind, e de înţeles avântul poeziei
cristologice şi afinităţile divine ale marilor noştri
poeţi, îmbrăţişând spectacolul cosmic. Îndreptăţit,
acelaşi N. Crainic anunţa „autohtonizarea”
adevărului evanghelic la Ion Pillat, naturismul şi
fericirea arcadiană care bântuie lirica lui Coşbuc
(îndatorată creştinismului ţărănesc),
transfiguratorul suflu dumnezeisc la Octavian Goga
(„îmbisericind natura”), în fine, uimirile blagiene,
sărbătorind misterele existenţei, dublate de
poematizantele desfăşurări metafizice, de sistem,
propunând şi „clarităţi raţionale”. Cu adevărat
pătruns de elan sacral se dovedea a fi V. Voiculescu,
admirat pentru sensul mistic, vecinătatea râvnită
devenind o prezenţă lăuntrică, sufletul desculţ
aspirând necurmat spre Dumnezeu – „singurul fruct
oprit”. Se înţelege că rugăciunea mijloceşte
convorbirea cu cel Atotputernic, invitându-ne la
reculegere. Or, explozia poeziei religioase, urmând

parantezei ateiste (ca directivă ideologică, fără a
curma filonul), nu e scutită acum de invazia
mimetismelor şi a naivităţilor, de un sufocant
decorativism sau de excese adulatorii. Există chiar
o ostentativitate religioasă, nedublată, din păcate,
de o meditaţie sacrală. Dacă acceptăm distincţia
propusă de Eugen Dorcescu (dorind a risipi
confuzia), atunci poezia religioasă este o trăire
mediată de ritual în vreme ce poezia mistică
presupune o trăire directă. Comuniunea cu ceea ce
există, „scufundarea” în marele tot înseamnă o
„participare” la mister; implicit, o trăire ardentă, de
teribilă intensitate, salvatoare pentru sufletul
bântuit de angoasă, râvnind iluminarea (lumea,
infinitul, moartea), slăvind jertfa hristică şi
recunoscând deşertăciunea celor lumeşti în absenţa
iubirii ziditoare. Iar epoca noastră, bolnavă de
scientism şi sexism, conduce la o jalnică de-
spiritualizare, prinşi fiind în captivitatea culturii
media.

Traversând aceste „timpuri grele, mustind de
necredință”, trecut prin „școala pocăinței”, poetul
vrea să dărâme „porțile întunericului”. Descătușat,
înălțând o rugă pioasă, el refuză însoțirea cu „fiii
îndoielii”. Ascultă chemarea divină, biruind frica și
slăbiciunile omenești (v. Quo vadis, Domine?);
chiar „psalmii cântă” luminându-i mintea, urmând
Calea credinței. Recunoscând că „a-ncărunțit
cărarea vieții”, Mircea Constantin Jurebie se
încredințează strămoșilor, cei „ascunși după tăceri”
(v. secțiunea Pentru cei apuși), înălțând smerit un
altar sufletesc și cinstind Cuvântul: „În fald de
lumină se-mbracă pământul / Când se botează El
Însuși, Cuvântul!” (v. Botezul). Râvnind cereasca
pace, poetul, desprinzându-se de „pământeana
tină”, pribegind „printre mirifice luciri divine”,
devine, la rându-i, desfăcut de sine, o rugă...
Stăruind pe această coardă, inevitabil repetitiv,
Mircea Constantin Jurebie, fără a blama, căzând în
mizantropie, terestritatea, slăvește, cu sufletul
„urcător” și cântări prelungi, sublima revelațiune,
îmbrăcându-se în lumină. Reușind performanța de a
fi ubicuitar, „și-aici și-acolo”...

* Mircea Constantin Jurebie, Totul curge (Glosând și
oglindind sonete), Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău,
2021; Cu fruntea pe altare, Editura Ateneul Scriitorilor,
Bacău, 2021.
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Citind aforismele adunate în volumul Reacții
adverse (Botoșani, Editura Quadrat, 2019), ne
putem da seama despre filosofia de viață și de...
moarte a lui Mircea Oprea. Desigur că, datorită
efectelor specifice urmărite (turnúri paradoxale,
aspect ludic, scepticism accentuat, umor,
autoironie), nu putem realiza o identificare totală
între autor și personajul cogitativ care se conturează
din filele cărții, dar, pentru ușurința trasării unui
profil, mă voi referi la un singur „actant”: Mircea
Oprea. Iar aceasta o fac fiind conștient de firescul
avertisment dat: „Nu vă bucuraţi de autodaféul meu;
oricât de aprins, de înverşunat aş scrie despre mine,
în fiecare rând e vorba şi despre voi” (p. 77). Intenția
unei astfel de identificări îmi este acoperită și de
următoarea mărturisire cu privire la onomastică:
„Nomen est omen? Aşa blând cum am ajuns, poate
că altora nu le e frică de mine; dar mie-mi este!” (p.
205). Cred că referința se poate face la numele de
Oprea, cu accentul pus pe ultima silabă, ceea ce ar
însemna o interdicție, o opreliște, chiar dacă aceasta
este pusă sub semnul imperfectului.

Născut la sfârșitul celei de a doua conflagrații
mondiale, pe când cei întorşi de pe front găseau
văduve din luna de miere, autorul-personaj Mircea
Oprea nu a crezut de-a lungul vieții sale nici în
binele inutil, nici în răul necesar. El recunoaște că,
favorizat de conjunctura istorică postbelică (care
este, de fapt, din perspectiva contemporaneității, tot
una interbelică), s-a complăcut într-o stare de lașitate
și că nu are de ce se plânge: şaptezeci de ani s-a ferit
de războaie, pentru ca apoi să pri mească pensie de
veteran, dar de veteran de pace. Deși arată mai tânăr,
grație anilor pe care nu i-a trăit, Mircea Oprea a
acumulat suficientă experiență pentru a-i fi evident
că viaţa o începem toţi de la aceeaşi vârstă, cu prima
zi, dar că nu murim în aceeaşi ultimă zi. Or, la anii

pe care i-a adunat până acum, consideră că
este tardiv să-și propună să treacă de suta de
ani. Ceea ce îl împiedică să creadă într-o
prelungire a speranței de viață sunt tocmai
problemele de sănătate. 

Mircea Oprea și-a făcut un principiu din a
ocoli medicii, deoarece, de fiecare dată când
aceștia îl prind, îi prescriu interzicerea câte
unei plăceri, lăsându-i impresia, asemenea
preoților, că îl sancţionează doar pentru
simplul fapt că se află (încă) în viață. Hăituitul
pacient simte cum regimul medicamentos îi
fidelizează bolile, care ajung să aibă reacţie adversă
la toți medicii, cu medicamentele lor, cu tot. Astfel
de reacţie adversă la medicamente este trecută la
activul otrăvirilor („farmakon” înseamnă și leac, și
otravă) și de aceea suferindul le evită cum poate pe
amândouă. Oricum, Mircea Oprea nu-și face griji în
„calitatea” sa de bolnav: câtă vreme nu îi expiră
asigurarea de sănătate, au alţii grijă să îl lecuiască
atât cât să nu expire/expieze el.

Din păcate, se pare totuși că afectatul scriitor are
cu ce să se laude în privința C.V.-ului medical: „Cu
bolile aduse pe talonul de pensie mă văd ca în
povestea cu Greuceanu aruncat de zmeu până în cer
şi îngropat tot mai adânc în pământ, până n-o să mă
mai văd. Data următoare, când mă aruncă, poate-i
fac figura şi nu mă mai întorc” (p. 30). Dar, oriunde
s-ar afla, nu îi este suficientă cartea de identitate
pentru a se legitima: „Sunt un cardiac cronic, ce mai!
Mai mult decât cu chipul meu şi cu CNP-ul, mă
legitimez cu cardul de sănătate, cardul de bancă, cu
facturile plătite. Vitejiile mele sunt datoriile plătite la
furnizorii de servicii, la bănci. Facturile mărturisesc
despre mine mai mult decât aş spune în cuvinte.
Restul, formalităţi civile” (p. 196). 

Există pe lumea aceasta atâtea boli, încât de
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numele majorității dintre ele aflăm doar din
momentul când am început să le avem. De unele
dintre ele ne temem și ne ferim, dar cea mai gravă şi
fără de leac boală i se pare lui Mircea Oprea a fi
chiar teama de boală. De obicei, din pricina ei nu se
moare (eventual, doar de frică), dar, cum nu are
niciun leac, nu lasă pe nimeni să spere în vreo
posibilă vindecare. Ipohondru fiind și simțindu-se în
pericol de moarte de peste şaptezeci de ani încoace,
îmbolnăvitul se teme de boală mai rău decât de
moartea însăși. În termeni radicali şi ultimi, boala de
care suferă se numeşte viaţă și nu-i rămâne decât să
se întrebe, fără a avea vreun răspuns cert, cine ar fi
el fără să simtă vreo boală. Un posibil răspuns l-ar
putea oferi reţeta (compensată, cu rol
decompensator), care reprezintă actul lunar de
identitate al bolii, deci al existenţei sale pământeşti:
„Intru în farmacie adus de nevoi, privesc rafturile şi
mă doboară povara bolilor din prospect, mă doboară
tristeţea când înţeleg cum mi s-a înstrăinat sănătatea
prin cutii, flacoane şi sticluţe, cât de străină mi-i
starea de bine, de cum sănătatea mea stă în rafturile
altora, în mine cuibărindu-se doar boala, clientă
fidelă a farmaciilor din oraş” (p. 162). 

În ciuda tuturor acestor necazuri, Mircea Oprea
se laudă că a descoperit un secret al imunității, chiar
dacă nu în privința ființelor: „Aud, o spune statistica,
tocmai «nespălaţii» cad mai puţin victime bolilor
autoimune. Un motiv bun să nu-l mai spăl, să nu mai
frec în mâini săpunul până-i dau spumele...” (p. 9).
Este bine că pacientul impacientat altădată s-a
resemnat în această privință: „Sub spaima bolilor
văd bătrâneţea ca prăbuşire din zbor. Mă obişnuiesc
încât, scăpat de viroză, cu inima pâlpâind, alunec lin
în vorba mea: Mi-i rău, măcar de-ar ţine şi răul! (s.
a.)” (p. 34). Astfel, tratarea unei boli este chezășie a
faptului că va ajunge teafăr să înfrunte viitoarea
maladie. 

Rău cu rău, dar mai rău e fără rău și de aceea
suferindul simte că își poate face singur, în toată
libertatea, orice fel de rău, fără să-l împiedice
cineva: „Am înţeles, până la urmă, ce este libertatea:
mi se permite orice interdicţie, mă pot abţine de la
orice drept şi, cu puţină abilitate, o voi face fără să-
ncalc vreo lege, fără să supăr pe nimeni” (p. 10).
Foarte bun cunoscător al principiilor psihanalizei,
Mircea Oprea știe să facă distincția dintre termeni
specifici: „Inter-dicţia o fi sinonim cu inter-zicerea,

dar mie nu-mi spun acelaşi lucru când cobor cu
şoapta în zona tabuurilor” (p. 202). Oricum, el își dă
seama că, orice și-ar dori, mai mult n-ar fi spre
binele lui, dar câteva întrebări tot îi persistă în minte:
„De ce-aş trăi şi azi? Ce-ar fi să-mi iau zi liberă,
concediu fără plată? Şi ce să fac în ziua liberă? Chiar
nu ştiu altceva să fac decât să trăiesc. În acele zile
libere e un nonsens să văd oameni vii, pe prietenii
mei din zilele celui viu” (p. 31). De altiminteri,
cogitativul botoșănean mărturisește că nu este
harnic: doar atât că îi este lene să stea degeaba.

Călătorul prin vreme ar mai avea de exprimat un
singur dor: „Aş vrea să trăiesc şi ziua de mâine dar,
nu ştiu cum se face, mereu trăiesc astăzi, tot astăzi,
o zi care uimitor de repede se transformă în ziua de
ieri. Despre viitor – nicio vorbă” (p. 232). În fraza
„Ghinionul meu: din pricina prezentului încă n-am
trecut de viitor” (p. 148), cuvântul „trecut” poate fi
luat și în accepția lui substantivală, nu numai
verbală. Fiind un nostalgic care îşi regretă viitorul,
Mircea Oprea tânjește după depărtarea de neajuns
(„Blestem: dă Doamne să plece, să n-ajungă!” – p.
233). Știe el că speranţa a ucis mai mulţi oameni
decât pesimismul, dar este convins că a descoperit,
cu o satisfacție tardivă, secretul longevității: „Să fi
făcut sport, să fi avut o viaţă ordonată, să nu fi băut,
să nu fi mâncat peste măsură, trăiam mai mult încât
acum n-aş fi avut abia 70 de ani, aş fi avut pe puţin
90!” (p. 25). Așa însă, cu ceea ce ştia și el din auzite,
nu-i rămâne decât să dea dreptate statisticilor care
spun că bolnavii Elveţiei trăiesc mai mult decât
sănătoşii din România. 

Oricum, Mircea Oprea se crede un om cumpătat,
echilibrat, „când într-un exces de moderaţie, când
moderat în exces” (p. 51), și se tocmește în privința
vieții, care, deși îi este dată pe gratis, el tot o
negociază, pentru a o scoate, poate, la jumătate de
preţ: „Fac şi acum, la bătrâneţe, aceleaşi prostii ca în
anii tineri, când sărind peste cele suferinde de
neputinţa vârstei, când probându-le şi pe acestea în
bemol, adică mai pun şi eu batista pe ţambal” (p.
12). Trecătorul prin vârste se felicită de a nu se fi
sinucis la douăzeci de ani, cum avusese de gând
(sunt singur că aici el bravează), pentru că s-ar fi
prezentat la viaţa de apoi cu o părere mult prea bună
despre lumea asta. Cred că, ajuns aici, Mircea Oprea
privește în urmă cu tot optimismul și se bucură că a
scăpat de asemenea idei negre, deoarece s-a obişnuit
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să aibă lucrul cel mult dorit după ce a renunţat la el. 
De câtă smerenie creștină este Mircea Oprea

capabil, o vedem din următoarea mărturisire: „Eu
iert greşiţilor mei şi-n veci nu-mi iert greşeala asta.
Îi iert şi ei nu-mi iartă greşeala că-i iert” (p. 205).
Exigent cu sine și cu ceilalți din jur, inclusiv cu Cel
de Sus, el crede, fără umilință, că, dacă Dumnezeu l-
a făcut după chipul şi asemănarea Lui, nu este vreun
motiv de mulţumire pentru niciunul dintre ei. De
aceea, este ironizată anvergura pe care a luat-o
construirea de biserici: „Cu atâta credinţă în jurul
meu, cu atâtea biserici ridicate, nici nu mai ştiu dacă,
astăzi, copiii ăştia-s nou născuţi ori învie morţii” (p.
27). 

Chibzuit cum se consideră și ca să nu piardă
timpul, zilierul de noapte se culcă devreme, pentru a
i se împlini noaptea tot ceea ce visează ziua (visele
nu îi suferă de insomnie). Lunaticul de zi speră ca în
nopţile pierdute, ale somnului de veghe, să mai
recupereze ceva din zilele, şi ele, risipite. Numai că,
închizând ochii noaptea, pentru a-i proteja ca să nu-
i orbească bezna, ziua îi ține deschiși și când nu
trebuie: „Am privit soarele până soarele s-a stins în
bezna din ochii mei” (p. 20). Dacă ar fi spus că vede
un fel de soare negru, îl suspectam nu numai de lipsă
de originalitate, ci și de început de nebunie, deoarece
am la îndemână cel puțin un exemplu la nivelul
căruia Mircea Oprea nu poate aspira. Este vorba
despre romanticul Gérard de Nerval, care, în sonetul
El Desdichado, vorbea despre soarele negru al
melancoliei. De altfel, când lumea este bolnavă,
numai un bolnav psihic poate crede că el este
sănătos. Cu cât se va înmulţi numărul nebunilor, cu
atât va crește și numărul oamenilor considerați
normali. Și atunci, este cineva normal, pentru a i se
da „Bună ziua”? 

Fiind convins că sunt pe lumea aceasta boli mai
grave decât schizofrenia, Mircea Oprea are toate
motivele să afirme că, de-ar ajunge pe Lună, fie şi
pentru o noapte, ar visa acolo cum să salveze
Pământul de lunatici ca el. Cârcotaş cum se
consideră, chiar în cer să se afle și tot în pământ și-
ar pune toate speranţele. Deși regimul solar este unul
apropriat mișcării („Nici soarele nu-i punctual: în
fiecare zi răsare tot la altă oră, dar nu lipseşte de la
întâlnire nici de sărbători!” – p. 223), noaptea îi este
cugetătorului un sfetnic bun: „Mai bine sună-mă să
vorbim după miezul nopţii decât după răsărit.

Vorbim până se face lumină” (p. 225). 
Scriitorul botoșănean se recunoaște a fi investat

de microbul scrisului, care îi declanșează crize de
autism: „Când scrisul îţi este leacul bolii, mai poţi
chiuli de la masa de scris. Când scrisul e chiar
microbul bolii nu-ţi rămâne decât să duci boala până
la ultimul efect, până în ultima zi” (p. 16). În plus, el
este un ambidextru de toată isprava: cu dreapta scrie,
cu stânga citeşte. Desigur că volumul Reacții
adverse conține și cugetări stângace, care nu m-au
determinat să zăbovesc deloc asupra lor, deoarece
acestea nu se constituie în „sentințe capitale”. De
altfel, autorul însuși ține la principiul veridicității
(„Tăcerea mea e sinceră; nu minte niciodată şi mă
reprezintă mai bine decât vorbele” – p. 232). Dacă
tăcea uneori, cugetător rămânea și sunt de acord cu
el atunci când spune că îl ascultă pe acela care
recunoaște că se înşală, întrucât măcar ştie ce spune.
Fiecare este lăsat pe pământul acesta să fie sincer pe
câtă putere are pentru a-şi apăra sinceritatea.  

În orice caz, trebuie să convenim că este foarte
greu să fii profund la fiecare rând al celor 250 de
pagini, cât însumează volumul Reacții adverse, iar
aceasta o recunoaște autorul însuși: „Nu-s original în
nimic ce spun: vorba mea, feme ie de stradă, ca
mâine trece din gură în gură, o vor repeta şi alţii în
piaţa mare până când, în lumina reversibilă a
timpului, muţenia din urmă va trage obloanele” (p.
26). Ceea ce nu înseamnă că nu ar trebui să
răspundem la binețea pe care ne-o dă Mircea Oprea
prin tipărirea lui. Iar aceasta, fie și pentru faptul că el
nu mai știe cui îi va fi bună ziua în viitor. „Cine a
ratat despărţirea să nu aştepte mare lucru de la
revedere” (p. 7) – sună primul motto al cărții, luat de
la Milan Kundera. 

Aștept să-l revăd pe scriitorul botoșănean cu
următoarea carte de aforisme, deoarece nu-i cred
autocaracterizarea potrivit căreia sporul cel mai
mare îl are atunci când își propune una şi face alta.
Și nu îl cred nici atunci când  începe să cioranizeze:
„Ca insul născut în zi de duminică, n-am făcut nimic
toată viaţa şi nici nu mi-a fost greu; mie mi-a ieşit
din prima” (p. 194). Chiar dacă nu ştie ceea ce vrem
să-l întrebăm noi, Mircea Oprea este sigur că are el
ceva de spus. Și o face cu afecțiune cronică acutizată
însoțită de reacții adverse.
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Diplomat şi politician de carieră,
consacrându-se literaturii numai în clipele de
răgaz, ca un diletant superior, autorul Vieţii la
ţară n-a câştigat (e drept, nici n-a făcut vreun
efort în direcţia asta) simpatia contemporanilor.
De vină va fi fost, desigur, atitudinea glacial-
protocolară, morga aristocratică pe care obişnuia
să o afişeze cu orice prilej, parcă pentru a sfida
dinadins gustul plebeu şi încă rudimentar al
publicului românesc. Pretindea a se trage din os
împărătesc, de basileu bizantin, şi se credea un
„olimpian”, senin şi imperturbabil, ca Maiorescu,

pe care l-a admirat, dar de care a trebuit să se despartă
la un moment dat, din cauza intransigenţei
„magistrului” ce nu admitea prin preajmă decât vasali.
Elegant, fiul arendaşului din Focşani nu a ripostat la
nedreptatea binefăcătorului de altădată (ajuns prim
ministru, Maiorescu îl eliberează din funcţie),
retrăgându-se din viaţa publică pe moşia părinţilor, unde
a încercat, fără prea mult succes, să guste din deliciile
vieţii la ţară, încercându-şi norocul în negoţul cu vinuri. 

Călinescu îi schiţează în Istorie un portret răutăcios,
voit caricatural, de „filistin lins” şi de ins îngâmfat, cu
„vocaţie mondenă”, ce încearcă să execute, corect,
„eticheta lumii în care vrea să intre”. În opinia
„divinului” critic, care nu l-a cruţat nici pe Maiorescu
(„terianul ardelean”), junele scriitor cu statură atletică şi
chip nobil, menit a produce o bună impresie, şi-ar fi
căutat mereu „enteresul”, întâi în preajma lui
Macedonski, apoi în tabăra rivală şi mai influentă politic
a junimiştilor. Blamabil, pasămite, din punct de vedere
moral (portretul e al unui arivist), autorului Vieţii la ţară
i se recunoaşte totuşi un oarecare talent de prozator,
relevabil  în literatura de atmosferă, cu caracter
evocator-memorialistic, şi în crearea de personaje vii,
memorabile (Tănase Scatiu, Saşa Comăneşteanu, Dinu
Murguleţ). În rest, nimic valoros, nici poezia (artificială,
livrescă, fără pic de fior), nici „teoriile” despre roman,
vădind o „cultură pestriţă şi superficială”. 

De o cu totul altă părere se arată a fi Lovinescu, care,

deşi admite caracterul „datat” al operei, erodate de
acţiunea „mutaţiei valorilor estetice”, admiră în schimb
personalitatea „bovarică” a prozatorului moldovean
(expresie a stăpânirii de sine şi a voinţei de obiectivare),
şi îndeosebi „stilul” său, în care vede „modelul cel mai
realizat până acum al literaturii noastre” (din acest unghi
privind lucrurile, corespondenţa cu Maiorescu pune în
umbră literatura de ficţiune).  Şi, cum pentru Lovinescu
„stilul” e omul însuşi, Duiliu Zamfirescu e apreciat
drept scriitorul nostru clasic prin excelenţă, graţie
câtorva însuşiri remarcabile, precum „un simţ al formei
precise, fără digresiuni şi pitoresc voit, o eleganţă ieşită
din simplicitate şi din discreţie, o reţinere evidentă, un
amestec judicios al limbii curente a omului de cultură
generală, fără excese de specializare, cu neologisme şi
arhaisme venite la locul lor şi topite într-o masă
solubilă, un ton de detaşare cuviincioasă faţă de obiect,
şi de respect de sine şi de cititor, o îmbinare de răceală
aparentă şi de pasiune conţinută (s.n.), o fluiditate ce nu
se confundă cu uşurinţa şi frivolitatea”. 

Eleganţa scrisului corespunde, în consecinţă, unui
stil de viaţă pe măsură, pe care Duiliu Zamfirescu şi-l
însuşeşte încă din tinereţe, cu sacrificii imense. Prima
sacrificată va fi, se înţelege, femeia, de care un tânăr
scriitor, aspirant la gloria literară, n-are voie să-şi lege,
ca un neghiob, viaţa. Astfel, observând că în aproape
toată opera autorului nostru apare, obsesiv, tema iubirii
ratate, exegeţii au identificat în textele de debut o
manieră aproape confesivă, intens personalizată. Nuvela
Cum a iubit Depărăţeanu, de pildă, e dedicată
„Doamnei E. D.” şi are ca motto următorul citat din
Gautier: „Au fond de toute vocation de poète, bon au
mauvais, il y a un amour de femme”. În Blaue-Donau,
de asemeni, e vorba despre amorul nefericit al artistului
pentru femeia ingrată, căreia trebuie să-i închine rodul
propriei sale creaţii. Documentele (mai ales
corespondenţa cu pictorul Duiliu Ioanid, un prieten de
tinereţe) au scos la iveală şi sursa „reală” de inspiraţie:
e vorba de o anume Eliza, care, speriată că se va ofili
aşteptându-l, se căsătoreşte cu alt bărbat, mult mai
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hotărât şi mai bine situat, ce-i va servi scriitorului ca
model în plăsmuirea lui Tănase Scatiu. Mihai Gafiţa,
poate cel mai acribios dintre biografii scriitorului-
diplomat, atrage atenţia asupra faptului că această Eliza
(prototipul Tincuţei), nefericită în căsnicie, şi-ar fi dorit
o reîmpăcare, dar va fi refuzată cu glacialitate,
stingându-se în exil, la Corfu, de unde i-a trimis
neiertătorului ei amant „duioase suveniruri”. 

Liliala Eliză se pare că ar fi acceptat finalmente rolul
de jertfă pe altarul creaţiei şi al orgoliului masculin, nu
înainte de a-i mai vorbi o dată amantului înşelat,
împrumutând glasul iubitei lui Depărăţeanu („dublul”
său ficţional) din nuvela sus menţionată: „Vei putea
după moartea mea să scrii un roman care să atingă multe
suflete. Caută numai de a-mi ascunde bine numele”. De
n-o fi murit cu totul atunci, Eliza trăieşte încă şi astăzi,
chiar dacă, zice amorezul devenit scriitor, „în romanul
care s-ar fi putut scrie despre dânşii, simplu şi
nepretenţios ca şi viaţa lor, numele i s-a tăcut”.

Primul eşec sentimental pare să-i fi tulburat lui
Duiliu Zamfirescu tinereţea, iar „sentimentul ratării în
domeniul întim, erotic” avea să-l bântuie mult timp,
până când suferinţa provocată de deziluzia amoroasă va
lăsa loc unui epicureism rafinat, de estet cu gust pentru
contemplaţie şi cu atenţie distributivă, capabil să admire
sinoptic frumuseţea impersonală a femeii generice,
dezindividualizate, cu un cuvânt, „eternul feminin”. Nu
întâmplător, aşa cum s-a spus, Duiliu Zamfirescu va
opta pentru forme de discurs tot mai impersonale
(parnasianismul în poezie, romanul obiectiv, de tip
„cronică” etc.) şi datorită acestor circumstanţe
existenţiale, ceea ce i-a determinat pe unii exegeţi să
afirme că autorul şi-a ascuns, de fapt, biografia în operă,
nu şi-a dezvăluit-o. 

Biografii înregistrează, pentru momentul
subsecvent despărţirii de Eliza, „un fel de voluptate rea,
vecină cu disperarea, dar şi cu cinismul”, şi „o
răzbunătoare, orgiacă dăruire către imperiul dragostei
nestatornice, fără alegere” (Mihiai Gafița). După
despărţirea de nefericita femeie, chipeşul viitor
diplomat ar fi iubit o actriţă (Anicuţa), cultivând apoi
relaţia cu un exemplar mai de rasă – e vorba de
primadona Silvia Montalba, femeie foarte frumoasă, ce-
i va fi vindecat, în parte, orgoliul rănit. Dar autorul Vieţii
la ţară nu era predispus la un astfel de trai, de
aventurier. Suflet mai degrabă conjugal, înclinat prin
temperament spre o viaţă tihnită, de patriarh, scriitorul
(un „clasic”, iată, în toate cele) îşi alege de soţie o
văduvă de condiţie bună, Henriette, fiica senatorului
Antonio Allievi. 

Că n-a fost vorba de cine ştie ce sentiment în
afacerea cu pricina reiese din următoarele rânduri

strecurate într-o epistolă către Maiorescu, foarte atent la
asemenea chestiuni delicate (pe Slavici tot „olimpianul”
îl consiliase): „Eu îmi pare că mă însor. Iau o femeie
care mi se potriveşte, a cărei bunătate şi obiceiuri simple
mă încântă. Are şi oarecare dare de mână, ceea ce nu
strică”. Maliţiosul Călinescu îi descrie amănunţit noua
locuinţă de pe via Condotti, palatul Caffarelli, în care
scriitorul, om cu tabieturi, trăieşte în sfârşit pe picior
mare, înconjurat de mobile vechi şi preţioase obiecte de
artă, după protocolul de la curţile princiare. După spusa
„divinului”, „un lacheu obsecvios îl servea la masa plină
cu vinuri şi flori”.

Numai că, după încheierea avantajosului contract
matrimonial, din care rezultă la scurt timp şi un rând de
copii (mai precis, trei), nefericitul Don Padil (cu acest
pseudonim îşi semna, în tinereţe, foiletoanele) se
îndrăgosteşte din nou, fireşte, fără voia sa, de soţia unui
secretar de legaţie austriac, Alisa de Raditz. Aproape doi
ani, cât durează „nebunia” cu pricina (între 1894-1896),
diplomatul reuşeşte să reziste stoic ispitei de a divorţa,
îngrozit de posibilitatea unui scandal public, pentru ca
apoi, smerit, să elogieze nobila virtute a stăpânirii de
sine: „Cunosc din practicul vieţii că asemenea deplină
posesiune de sine este întotdeauna rezultatul sau al
împlinirii unei datorii morale, sau al satisfacerii
complete a simţurilor estetice”. 

Amurgul vieţii îl găseşte dezlegat de jugul dulce-
amar al căsătoriei prin moartea soţiei, dar scriitorul ştie
de acum să-şi poarte cu demnitate solitudinea,
rămânând într-o melancolică expectativă, de bărbat
înţelept, care nu mai vede în femeie altceva decât un
prilej de jubilaţie estetică. Morala: femeia se cuvine a fi
celebrată numai în ipostaza de „muză” sau de „obiect”
artistic – care, avertizează înţelepţitul seducător,
„trebuie văzut de departe”, şi asta pentru că, pe când
„omul superior caută să se înalţe”, femeia „îl trage în jos
pe pământ”. Ca atare, dacă „între ideal şi pământ
legătura e femeia”, atunci (conchide cu glas testamentar
diplomatul-literator) „fă-ţi posibilă neexistenţa ei, şi vei
fi un supraom, un creator”.   

De capcana femeii Duiliu Zamfirescu a izbutit, până
la urmă, să scape. Numai că, din păcate pentru el, n-a
mai avut timp să creeze nimic din postura aceasta atât de
râvnită, de „supraom”. Se stingea la mănăstire, la
Agapia, pe timpul unei vacanţe parlamentare (după
război, ajunsese şef de cameră), răpus de un atac de
cord. Ca un biet om. 
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După cum i-o arată și titlul, cel mai recent volum de
versuri scris de Vasile Tudor – Același altcumva (Editura
Rocart, Pitești, 2020) – mizează cu precădere pe o tematică
identitară, extrăgîndu-și semnificațiile dintr-o acută nevoie
de problematizare a relațiilor dintre ființa poetică și un sine
perceput mai degrabă modernist ori neomodernist. E drept
că, spre deosebire de mulți dintre congeneri, poetul
botoșănean nu s-a lăsat prea des ispitit nici de jocurile
(meta-/ post)textualiste, nici de discursivitatea cotidiană,
biografică ș.a.m.d. În vremea din urmă, însă, el a arătat din
ce în ce mai clar că retorica nimicurilor existențiale îi e
străină, bizuindu-se, dimpotrivă, cu totul decis, pe principiul
densificării tematice și al contragerii formale – iar din acest
punct de vedere poetica aceluiași altcumva, articulată strîns
în jurul eului multiplu, este cu totul elocventă.

Și aici, în buna tradiție de extracție rimbaldiană, scriitorul
tematizează în primul rînd alteritatea interioară, în versuri de
o limpiditate aproape convențională, în care apar (in)
variantele motivice cunoscute. Cîteva dintre textele – de o
respiraţie în general scurtă și intensă – problematizează spre
exemplu dedublarea și chiar multiplicitatea lăuntrică: „să nu
aud nimic de mine/ alții mă aud/ m-or auzi alții din alții/ alți
ce nu-mi răspund/ miriapod de alții/ cu mine prin mine
călcînd” (Miriapodul). Altele aproximează distanțarea pînă la
limita absenței de sau dintr-un sine astfel purificat: „motivez
orele/ ce absentează din mine/ pînă cînd semnele adunării/
îmi vor mistui sufletul// gîndesc la vinul ce va curge/ prin
zăpada trupului/ la ultimii stropi/ ce-mi vor păta
acoperămîntul// și alții vor cinsti” (Viziune ’73). Nu lipsește
nici scrutarea procesului de unificare, înțeleasă ca o revenire
pătimașă, desigur procesuală, la un centru interior în care
contrariile sînt distilate: „în pîlpîire-i umilinţă.../ dar eu mă
topesc/ asemeni lumînării/ ci mult mai mult/ în rug interior/ în
centru fără margini/ îmi sînt și antieu/ o, nevăzut mi-i focul/
de însumi orbitor/ iar asta mă salvează/ de cenușă...”
(Orbitor) Cum nici aluziile la o identitate vagantă, echivalată,
metonimic, cu un iminent 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-ncrezi/ nici în exil de vise/ aici și
visele se sparg”. Mai multe poeme vorbesc apoi despre
continua deambulare a fiinţei, bîntuite deopotrivă de spectrul
singurătăţii și ispita neantificării poietice: „singurătatea/ nu
mă mai poate uita/ și iată-mă umblînd/ de la un cuvînt/ la un

alt cuvînt/ de la o tăcere/ la o altă tăcere/ pînă cînd ajung o
literă/ lîngă groapa comună/ pînă cînd umbra-mi/ se
strecoară-n sine-mi/ și piatra mă va-mbrăţișa” (Iată-mă
umblînd). De aici, desigur, senzația acută de măcinare
interioară, pe care subiectul poetic încearcă să o distileze
undeva într-un mecanism de apărare cît de cît eficient
împotriva cataclismelor de orice fel care îi amenință însăși
existența: „nu mai aud nimicul/ din afară/ un munte vorbitor
de ape/ se prăbușește în auz/ timpanele mă pierd în pietre/ în
măcinare-s la refuz/ prin draperii învolburate/ nimic nu se
întoarce/ nicicînd înspre izvor/ doar sîngele-mi revine/ în
inimă-ncontinuu/ asemenea lui Ixion” (Nu mai aud). Dar și
nevoia de aproximare metaforică a pierderii de sine întru
Altul, ca formă de captivitate voită: „îmblînzește-mi sufletul/
cu trupul nomadului/ și lasă-mă-n pustiu/ blînd spărgător de
ceruri/ încarcerat de liber/ în golul cel mai viu” (Rugă). 

La fel ca acest atașant monolog adresat, cele mai dense
poeme din volum accentuează totuși importanța procesului
de transfigurare, de refugiu conștient în evenimentul fiinţial
transfigurator. Umbra lui se profilează inclusiv pe fundalul
textelor de certă inspirație niponă în care schița de peisaj nu
e decît pretextul unei mici epifanii: „îndepărtată/ strînsă-n
noapte/ o stea cît sufletul mă arde” (***). Sau: „văd numele
tău/ o sentință tăiată/ în chipul pietrei” (***). Dar stilizarea
aproape ceremonială a imagisticii este cu precădere vizibilă
mai ales în cele cîteva arte poetice pe care nomadul le
cristalizează în jurul unor nuclee de certă semnificație
religioasă. În ciuda aparențelor (și aici interfaţa este tot
identitară), acestea din urmă constituie sursa adevăratelor
tensiuni lirice grație cărora majoritatea textelor de acest tip
se schimbă în pledoarii abia camuflate pentru întoarcerea
către adevărata Geneză: „cuvinte șterse/ lucruri moarte/
memorie uitată-n alb/ ce corp obscur/ lumina mi-l topește/ și
freamătă o umbră/ și pîlpîie impur” (Freamăt); „atît de-ncet
rescrii/ cu sîngele dintîi/ cuvintele rămase din cuvînt//
particule surprinse/ din marele poet” (Big Bang); „e viu
cuvîntul/ chiar de nu-i rostit/ o naștere de lucruri/ din chipul
meu pierdut/ o moarte ce învie/ interiorul mut/ e viu
cuvîntu-mi/ cine l-a tăcut?” (Cuvîntul) etc. etc.

Oricît de autarhică ar părea problematica identitară în
poezia recentă a acestui Același altcumva ce rămîne totuși
Vasile Tudor, ea se află de fapt într-o generoasă incidență cu
condiția poietică și mai ales cu cea religioasă a ființei.
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Orice nouă apariție în colecția „O sută și una
de poezii” a Editurii Academiei Române e o
sărbătoare, a lectorului nărăvit la bunătăți, în
primul rând. Abia apoi o receptăm ca pe o
izbândă, înnoită mereu, asupra asaltului din ce în
ce mai provocator al nonculturii, al valorilor
îndoielnice, al antimodelelor pe care o bună
parte din mass-media se înghesuie, programatic
și agresiv, să ni le livreze în diverse ambalaje,
uneori mimând însăși literatura.

De volumul Ioanei Diaconescu1 m-am
apropiat cu o anumită sfială, fiindu-mi mai
cunoscută, de ani de zile, în postura asumată de
cercetătoare neostenită prin arhive, scoțând la
iveală adevăruri dureroase și necesare despre un
timp istoric care ne-a amprentat ireversibil pe
mulți dintre noi.

Cu o ilustrație de copertă extrem de
sugestivă, m-aș fi așteptat poate la o carte a
vârstelor, la o plimbare printr-o grădină a
memoriei, cu falii măcar la suprafață, cu un
drum ascendent, având în vedere caracterul de
antologie, care impune cunoscutul proces al
selecției și combinării. Nimic din toate aceastea!
Personalitatea antinomică, puternică și de o
sensibilitate extremă, a poetei se relevă într-o
arhitectură a maturității, de la prima și până la
ultima pagină. De altfel, antologatorul Cristian
Livescu, cel care semnează și studiul introductiv
al ediției, ia o decizie inspirată, adunând creații
poetice reprezentative din cele 21 de volume
publicate de la debutul din 1967 („Furăm
trandafiri”, București, ESPLA) și până la cel din
2019 („Dezaripare”, Iași, Editura Timpul): Am
hotărât să așez poemele Ioanei Diaconescu în
ordine inversă decât de obicei. Volumul se

deschide cu ultimul poem, selecționat din
ultimul volum al autoarei, și se încheie cu unul
dintre cele mai cunoscute poeme din volumul de
debut. Editorul a decis, de asemenea, să renunțe
atât la titlurile volumelor din care a extras
versurile, cât și la anii în care acestea au apărut.

Discursurile din acest continuum poetic
rotund, nefisurat sunt suprapuse, uneori
alegorice, cuvântul camuflându-se dintr-un joc
în alt joc, la fel de amar, cel al stărilor-limită care
sunt interogate cu o privire cu dublu sens,
înăuntru/ în afară: Sub legea albă/ Nimeni nu
poate fi îngropat./ Inima nu încetează să bată./
Soarele arde, discul lui fierbinte/ Îți strânge
pielea și deodată/ Trupul i se micșorează ca și
cum/ Într-o nevolnică gâză te vei preface./ Dar
nu, încă nu./ Mai rezistă sub soare poetul/ Cu
firul păianjenului înnodat în jurul gâtului./ Lui
ochii îi ard/ Sub cupola fierbinte. Și totuși./ Sub
legea albă/ Nimeni nu poate fi îngropat („Dura
lex”).

Memoriei tensionate îi este necesară poezia
ca ritual de exorcizare a răului multiplu,
generând poemul-teriak, cel care are rol de
cuminecare, între trăirea în vis și somnul indus
de otravă. Scriu mai degrabă pe aer („Scuturi
împotriva vrajbei voastre”), aceasta pare să fie
soluția purificării spirituale, într-o zbatere
perpetuă, culminând cu stihii dezlănțuite ale
unei apocalipse personale (leul alb coamă albă
colți albi – „Furtuni de zăpadă”).

Un timp în spirală, care ține prizonier totul, e
atotprezent, vârstele sunt întrețesute unele cu
altele, până la contopire, până la anihilare, până
la transformarea anilor (ca unitate de măsură
convențională) într-o heraldică a libertății, în
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care elementele se combină alchimic: Eram aur
în întuneric/ Liliac albastru în câmp de argint/
Liberă de toate ale vieții („Înger salvat – Treis
Karden”).

Punctele cardinale flămânde (Miazănoaptea
îmi bea sângele – „Quasi una fantasia”) sunt
adesea generatoare de haos, lumile rezultate
(pajiștea arsă, rândul secerat, miraculoasa
mare de flăcări, cerul îngăduitor, aerul oglindă,
poteca de apă) fiind acompaniate de o cromatică
violentă, redundantă, oscilând între negru
albastru și negrul argint, inclusiv într-unul din
portretele schițate parcă în cărbune, cu o mână
tremurată: Și trage-ți peste obraz/ Broboada
neagră/ Uite ce bine/ Îți stă cu ea („Între
limite”).

Peisajul lăuntric se vădește de fiecare dată o
altă fotogramă, ca mărturie a vibrațiilor
existențiale ale interiorului văzut ca adăpost al
spaimelor: Scriu cu mâna prinsă în carnea
cuvintelor despicată („În grozăvia care mă
împarte”). Lumile se întrepătrund, într-o căutare
permanentă a planurilor existențiale ale
înaltului, ale zborului cu sau fără aripi (Aripile
silfidei se desprind).

Lumea de cenușă (Albastrul cunoscut/ În
negrul necunoscut), e o variantă în care,
paradoxal, materialitatea poate fi transfigurată:
Aici, în valea albă, ninsoarea/ ia scrumul impur/
și-l transformă/ în fluturii ninsorii („Fluturii
ninsorii”), în cercetarea căilor înspre lumea-
refugiu (Raiul peste drum de casa mea),
dominată de Mareele oceanului alb/ pe-un
țărmure mai alb/ ca straiele/ îngerilor („O altă
Arcadie”). 

Sub un cer necumpănit, conștiința stă mereu
la pândă cu îngerul, unul dintre motivele extrem
de puternice ale întregului volum. Imaginarul
angelic are conotații multiple, traversând nuanțe
imprevizibile, de la păzitorul ființei (Așa-așa
așteaptă-mă îngere/ Câine credincios –
„Dresură de înger”) la martorul ultimului drum:
La căpătâiul meu stai/ Amorțit/ Îngere
încărunțit/ Înainte de vreme./ Băteai din aripi/
Cu mult înainte/ Ca stingerea mea să te cheme/

Ca pe-o lumină/ Ce abia luminează./ Întrevăd/
Prin pleoapa cernită/ Aplecarea ta ocrotitoare/
Dar cu mult prea târziu/ Sosit. („Un fel de
moarte”).

Elementele primordiale ale creației se
descompun și recompun, într-o geneză perpetuă,
tinzând când spre transluciditate și transparență,
dominate de mireasma crinului regal, când
înspre greul fără leac al materiei, adăpostit
vremelnic în urna trupului tău. Forțarea
limitelor pare, de multe ori, zadarnică (și nu știm
și dacă am ști nu contează – „Manifest”),
reperele nu sunt niciodată sigure, certă e doar
alunecarea în somn, în uitare: Trec pe lângă
mine fluturi și străzi căi nesfârșite ale erorilor
mele/ Frigul și arșița durerea și trufia alunecă
tiptil să nu mă trezească („Anima”). Ca un
corolar al neantului, o cocleală a lumii și o
disoluție a sentimentelor amenință să înghită
totul: Scriu cu degete de cretă/ Acest poem/
Desfigurat/ Pe obraji port semnele masacrului,/
Urmele sfâșietoarei bătălii/ Ce s-a dat/
Începând de la creierul mic/ Până la orbitele
ochilor./ Degetele de cretă mi se frâng. Ele nu
au/ Unduirea alunului./ Ele pocnesc, crapă,/
Împroașcă cu așchii de cretă/ Hârtia aceasta pe
care/ Nimic nu se vede/ Că ar fi fost scris.
(„Poemul nescris”).

Sinele crucificat perpetuu se îmbracă în
cămașa uitării și se reflectă în numeroase
registre palimpsestice, ca frescele suprapuse
dintr-un spațiu sacru, peste care se așterne
imprevizibil și salvator Lumina feței Sale („În
nevăzut”). Sensibilitățile și stările-cheie
(revolta, fuga, învierea prin/ întru scris) sunt
concentrate și ancorate în versuri abrupte,
tăioase și sacadate ca răpăitul mașinii de scris
sau, mai degrabă, precum gloanțele unui pluton
de execuție, care amenință îngeri, constelații
îndepărtate, șarpele de foc, lebăda neagră, aripi
în zbor, aripile desprinse, rupte, frânte,
desprinderea de flori, spini și iarbă albă, chiar și
trupul gâdelui decapitat („Execuția”).

Metaforele se răsucesc pe teritorii poetice în
regresie, generând un carusel halucinant de
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imagini, tribut plătit amneziilor salvatoare ale
trupului și ale sufletului, rând pe rând (Pot să mă
smulg/ Din asuprirea cărnii – „Orgoliu”),
limbajul trece prin retorte succesive ale durerii,
încărcându-se de simboluri: Cât de mare a
crescut iarba,/ Și cum se ascunde puiul de
viperă în ea!/ I-am văzut semnul galben de la
gât/ Și am crezut că-i floare/ Care pălește la
răsărit de soare./ Avea capul prelung ca o ferigă
subțire/ Și dinții mărunți și limba despicată-n
două fire./ ce floare, am spus, s-o culeg cât mai
e vreme,/ Până când nu crește din ea un fruct
neașteptat,/ Și până m-am gândit a venit,
neașteptat,/ Șarpele, foșnindu-și inelele grele
(„Șarpele”).

Anotimpul mestecenilor se ia la întrecere cu
celelalte anotimpuri, călătoria în interiorul unei
scoici oferă posibilitatea recuperării unor Fapte
trecute mișcând Cerul („În toate zilele mele”) și
pregătirea pentru împărtășirea perpetuă cu o
amărăciune fără leac. Sau fără alt leac decât
Poezia.

Biografemele fulgeră prin spațiul poetic
concentrat, încărcat de plusuri și minusuri, de
plenitudini (Viața mea/ Misterioasă irevocabilă
sacră – „În sălbăticie”) și goluri, absențe fără
vindecare (Luna groparul mai sapă încă –
„Cunoașterea locului”), acordate în versuri de o
muzicalitate interioară, subtilă.

În acest volum ca o piatră de hotar, cititorul
se confruntă cu Poemul născător de durere,
născut din durere, poemul care absoarbe
suferința spre a o sublima, oximoronic, în
lumină: Sapă încetișor sub ușă. Nici nu-ți dai
seama/ Cât de ușor vei ajunge în partea cealaltă
a ei./ Zidul singur se va căsca/ Să-ți facă loc și
ție să treci dincolo./ Așa, mai zăbovești încă
puțin în partea aceasta a ușii./ Cu ochii închiși,
cu dinții strânși vei spune:/ Acolo este cu mult
mai bine./ Stânjenei de pământ fără culoare/ Îți
vor surâde după ce vei ajunge/ Toate vor avea
culoarea pământului/ Și tu vei spune: acolo este
cu mult mai bine./ Apoi va veni după tine un om
înalt, ușor aplecat/ Cu fața aproape verzuie/ Și
cu obrazul încercănat/ Va șuiera: numai bine îți

doresc eu ție/ danțul pe care vreau să te învăț/
Nu seamănă cu niciunul pe lume./ În cinstea ta
voi da un ospăț/ Cum n-am mai făcut pentru
nimeni.// Și acum ia sapa. Vezi să nu te vadă nici
firul de iarbă./ Pe sub ușă, vei aluneca/ Și trupul
tău va fi întâi/ Jumătate lună – jumătate nea./
Acolo e cu mult mai bine./ Și acum ia creionul și
sapa, dragostea mea („Moderato cantabile”). 

Între un lirism de tăinuri și rețineri (Gabriel
Dimisianu), se întind, pagină cu pagină, motive
de emoție și uimire, detectate de poetă printr-un
dar al vizibilității imediate (Dan Cristea),
adunate într-un testimoniu viu al pogorârii întru
cele mai de jos ale sufletului și ale lumii,
concomitent cu Înălțarea în universul alternativ
al Poeziei.

Ioana Diaconescu, O sută și una de poezii, Antologarea
poeziilor, studiul introductiv și nota asupra ediției de
Cristian Livescu, Nota bibliografică și selecția referințelor
aparțin autoarei, Editura Academiei Române, București,
2020.
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Ultima carte a lui Teodor Baconschi
reconfirmă linia „ideologică” atât de cunoscută
atitudinilor sale intelectuale din ultimii ani.
Pentru un autor care a întrunit atât de multe
„întâmplări” personale (teolog atestat printr-un
doctorat francez, diplomat de carieră, scriitor,
deopotrivă om al Bisericii și al lumii, intelectual
activ în agora autohtonă și totodată reflector
singuratic în mediul eclesial ortodox care ar fi
trebuit să-l asimileze cu asupra de măsură),
textele publice reprezintă nu doar exerciții de stil
menite să întrețină un tonus, o prezență, o sumă
de opinii deschise. E vorba și de articularea
intenționată a unui discurs care, asumat, să arunce
punți, să reintepreteze antropologia tradițională în
post-modernitate, să edifice o coerență proaspătă
pentru valori umane consacrate în atâtea milenii
de filosofie, de credință, de artă, de politică și de
creștinism instituționalizat.

Efectul de lupă. Câteva priviri asupra culturii
contemporane (Polirom, 2020) e un volum de
microeseuri care se mișcă spectaculos pe această
linie a conservatorismului bine temperat, de găsit,
desigur, și în cărțile anterioare ale autorului. Am
spus și altădată, când am scris despre unele dintre
ele, că Teodor Baconschi reprezintă un tip de
intelectual absolut necesar astăzi, când
relativismul extrem, agnosticismul programatic și
corectitudinea politică au aruncat în aer reperele
fundamentale ale unei așezări decente în lume.
După 1990 (și mai ales după 2000) aveam nevoie
de asemenea poziții echilibrate, bine blindate
intelectual și racordate la etajele metafizice la
care cultura universală a renunțat cam de mult.
Prezențe publice precum Teodor Baconschi (nu
numai el, dar și alții, e-adevărat, cam puțini și

diferiți în nuanțe) creează alternative
providențiale pentru care în alte părți există deja
analoage ilustre clasicizate (George Steiner,
Roger Scruton, Michel Henry).

Scurte (niciunul nu depășește două pagini și
jumătate), concentrate, tușante, scrise alert,
persuasiv și accesibil, textele din volum sunt
grupate în patru secțiuni interconectate: Noi și
Occidentul; Noi între noi; Noi și Biserica; Noi și
cărțile. Toate încearcă să reconstruiască, din
perspective variate, o dimensiune europeană a
spiritului autohton, și în ramificațiile sale creștin-
ortodoxe, și-n cele laice, adică socio-politice și
culturale. Profund cosmopolit, orientat definitiv
spre modernitate și spre o înțelegere rafinată a
creștinismului biblic-patristic (și imoplicit a
ortodoxiei românești), Teodor Baconschi a
abordat în eseurile sale atât chestiuni spinoase ale
ideilor contemporane, cât și noduri
autobiografice relevante pentru un trăitor
conștient de traseele recente ale lui homo
universalis. Ostentativ antipaseistă, luptând
îndârjit cu încremenirea, cu șablonul, cu reflexele
neo-comuniste și protocroniste, cu stigmatizarea
ignară a tot ceea ce nu e pronunțat catehetic și
pretins salvator, „mărturisirea” sa de credință nu
ezită să admire ce e de admirat și să critice ceea
ce e de criticat. Personalități de toate calibrele,
pictori, autori, oameni politici, clerici, cărți,
sporturi, pasiuni private, întâlniri memorabile,
lecturi fondatoare, geografii sacre și mundane,
comentarii și reintepretări scripturistice, curente
de gândire, cutume sociale și acumulări
generaționiste sunt tot atâtea referințe ale
volumului, al cărui fir roșu e dat de raportarea
constantă la reverberațiile și sensurile lor actuale.
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CONSERVATORISMULCONSERVATORISMUL
BINE TEMPERATBINE TEMPERAT

Adrian G. ROMILA



Poziția „conservator-liberală, explicit
prooccidentală” e redundantă, reformulată apăsat,
concentric, în funcție de provocările subiectelor
pe care le abordează. „Văd înțelepciunea unei
asemenea opțiuni filozofico-politice ca pe un
antidot eficient față de dubla derivă în care pare
să fi intrat lumea postcomunistă, globalizată: cea
neomarxistă și cea conservator-liberticidă.
Afirmând, inclusiv prin referențialul creștin,
valorile clasice ale consevatorismului (realismul,
prudența, moderația, respectul față de persoana
umană și aspirația ei transcendentă), putem, dacă
nu stopa, cel puțin corecta aceste derive, care se
potențează în oglindă. Din păcate, discursul
conservator din cultura română actuală e, cu
excepții notabile, influențat de spiritul eurasiatic,
structural antioccidental. Până când această
decantare lăuntrică nu se va impune la nivel
public, mentalitatea conservatoare va fi
falsificată, antipatică și nefrecventabilă”.
Denunțând pretinsele „noutăți” progresiste care
au eliminat din ecuația umanității actuale
Judecata și Judecătorul, cu alte cuvinte, orizontul
apofatic al trecerii dincolo, al paradoxului
existenței divine și al unei posibile Învieri,
autorul afirmă în varii moduri că nu mai știm ce
se cuvine și ce nu, că nu mai deosebim eficient
între viciu și virtute, că „pătimim limitele noastre
mortale”, că suferim degeaba și că-i facem și pe

alții să sufere, că deplângem mereu un infern pe
care nu încetăm să-l producem, că nu mai știm
nici să admirăm, nici să renunțăm. Cred că
această rafinată vână etică dă tuturor eseurilor
savoarea unor mici lecții de filosofie morală
contemporană, indiferent de orizontul fizic sau
metafizic, național sau transnațional pe care-l
presupun.

Intim și extim, despre „noi” și despre
„ceilalți”, între Orient și Occident, volumul lui
Teodor Baconschi e o pledoarie pentru o
modernitate bine înțeleasă, care nu aruncă la
gunoi, odată cu futilitățile, cu erzațul, cu
frivolitățile și cu desuetudinile ei, esențele care
ne-au definit și ne-au construit dintotdeauna. E
vorba de ceea ce am spus mai sus: un
conservatorism discernat, temperat de conștiința
că Dumnezeu întrupat e încă prezent în lume prin
forme nevăzute ale Duhului Său, oricât de post-
modernă și de seculară ar părea ea.
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CALENDAR AUGUST

Bădărău George – 02.08.1952
Pavelescu Marian – 06.08.1943

Avram Gabriel – 06.08.1962
Grosu Daniel – 08.08.1969

Mihăescu Vasile – 11.08.1951
Morar Ovidiu – 11.08.1966

Busuioc Nicolae – 12.08.1939
Muscalu Ion – 13.08.1949

Cantemir Natalia – 16.08.1936
Dumitrache Florentin – 16.08.1942

Hadârcă Ion – 17.08.1949
Munteanu Eugen – 18.08.1953

Hrehor Constantin – 18.08.1953
Dumistrăcel Stelian Traian -19.08.1937

Ariton Nicolae – 20.08.1954
Sorohan Elvira – 21.08.1934
Beldeanu Ion – 22.08.1939

Crăciunescu Pompiliu – 23.08.1963
Voica Adrian – 26.08.1938

Stancu Valeriu – 27.08.1950
Ștefanachi Aurel – 28.08.1952
Chelaru Marius – 30.08.1961

ACTUALITATEA LITERARÃ



Al III-lea volum din Jurnalul unei epoci
(1939-1946), subinititulat Jurnal din două lumi,
se deschide prin niște argumente justificative
aduse de Denis de Rougement pentru a arăta cum
cartea nu este un jurnal intim. Autorul revine
astfel la rețeta primului volum. În opinia lui,
jurnalele intime sunt păstrate „doar pentru uz
personal”. Cum a ales să procedeze? A eliminat
din notații considerentele de ordin pur personal,
confesiunea de exemplu, lăsând doar ceea ce el
numește „reacție la eveniment”. Totuși, „scurte
aluzii măcar, anumite împrejurări private” au fost
tolerate doar pentru a situa subiectul care descrie
în raport cu obiectele descrise. Volumul al III-lea,
eclectic de-a binelea, schimbă mereu orizontul, în
el fiind consemnate impresii și observații din
Elveția, Olanda, Portugalia, Statele Unite,
Argentina, Franța. Cele două lumi din titlu sunt
America, spațiu de exil securizant și lume a păcii,
și Europa, teatru de război de la un capăt la altul.

Consemnările încep cu primăvara-vara anului 1939,
premergătoare declanșării conflagrației, și se închid
sceptic cu anul 1946, când Denis de Rougement
reflectează îngrijorat asupra viitorului lumii post-war.
Odată cu ascensiunea nazismului, el vede cum „moare o
întreagă Europă” după anexarea Austriei și ocuparea
regiunii sudete din Cehoslovacia (martie 1939). Sunt
emoționante reflecțiile stârnite odată cu „pierderea
Europei”:

„După Viena, odată cu Praga, moare o întreagă
Europă. O Europă a sentimentului, o patrie nostalgică a
tuturor celor atinși de romantism (s.m., I. L.) – încă un
paradis pierdut! Dar adevăratele paradisuri sunt
întotdeauna pierdute: se nasc în clipa când le pierdem.”
(op. cit., p. 9). Diaristul susține o pledoarie excepțional
de sensibilă și profundă în favoarea libertății și face un
apel la trezire în ceasul al 12-lea. Simte cu acuitatea
primejdia și lansează, pentru opinia publică, sloganul
„HITLER PROSCRIS!”, după care se întoarce la

problematica jurnalului personal(izat) și-l
minimalizează pretinzând că „Oamenii care țin un jurnal
intim sunt de obicei ființe care se caută pe sine, sau care,
pentru a se domina mai bine, fixează câteva instantanee
grăitoare despre ei înșiși.” (p. 11). Denis de Rougement,
după propria mărturie, renunță să se caute, să se
cerceteze pe sine cu o curiozitate complice ori din
orgoliu individual. Dezvăluie că jurnalul ce e gata să
înceapă va fi „un soi de jurnal de așteptare”. Se poate
concepe un jurnal de așteptare așa cum se pot face
observații dintr-o sală de așteptare, între două trenuri
(călătorie), între două opere (creație), între pace și
război (existență în istorie). Autorul trece printr-o stare
de dezabuzare, presimțind iminența unor vremuri
cumplite, când creația va fi interzisă: „Chef de scris,
lipsit de conținuturi. Chef de a nota idei disparate, fapte
mărunte fără semnificație […]. Fiindcă nici o operă nu
mai poate fi concepută când viitorul imediat nu mai
poate fi conceput” (id.). În acest context, capătă
viabilitate doar jurnalul generat de evenimente căci
martorul vede cum „Fiecare operă își dorește și își
creează un timp al ei, în viața autorului pe care l-a ales.
Azi însă, nu mă pot supune decât timpului brutal al
evenimentelor” (ibid.). Defavorizant într-o bună
măsură, evenimentele „conduc jocul”, „dezorganizează
meditația” și constrâng la fragmentarism, asemenea
presei și jurnalului în genere. Cu toate că astăzi, spune
Denis de Rougement, se poate crede că jurnalistul scrie
pentru posteritate, el îi aplică o sentință fără
menajamente: „ «Jurnalistul»este un om fără viitor” (p.
12). 

Într-o eră colectivistă a înregimentării „se instalează
treptat regimul uniunii sacre” ce nu lasă loc opiniilor
obiective exprimate de cutare sau cutare cetățean.
Democrația din țările libere, continuă să creadă
Rougement, se opune din răsputeri totalitarismului de
tip nazist sau bolșevic. Toate crizele și catastrofele se
încheagă în inconștientul colectiv (referire la C.G. Jung).
O mărturisire intimă răzbate din și o speranță
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„SFÂŞIETOR ESTE „SFÂŞIETOR ESTE 
SĂ FII LIBER...”SĂ FII LIBER...”

Ioan LASCU
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irepresibilă locuiește în conștiența scriitorului: „Parisul
socotit deodată cea mai fabuloasă condiție spirituală a
secolului [...] propune o libertate și o primejdie, o
revelare totală a omenescului cu toate riscurile materiale
și spirituale, imposibilă altundeva în zilele noastre, și
poate în orice altă epocă.” Parisul dobândise faima,
profunzimea și forța de seducție a unei metropole a
spiritului, a plăcerii de a trăi, de a jubila chiar. Aici
Rougement se întâlnea cu Victoria Ocampo, cu José
Ortega y Gasset, evocându-i pe prietenii din Europa și
nu numai, „din Argentina, Anglia, Austria, România.”
Din nefericire, epoca lor era una „a crizei însăși”, o criză
„existențialistă” „...în ochii acelora care îndrăzneau să
trăiască lucid” (p. 22). Pe diarist îl încearcă presimțirea
războiului – primăvaraa lui 1939 a fost „ultima
primăvară a păcii” – dar și credința suverană în viață:
„Dacă vei crede, vei trăi” (p. 25). 

Răstimpul septembrie-octombrie 1939 este
comentat în timp ce scriitorul se afla sub arme într-o țară
ce a izbutit să rămână neutră până la sfârșit. Formulează
acum o opinie neașteptată venită din teoriile
personaliste, anume că războiul a izbucnit fiindcă statele
Europei nu au fost în stare să soluționeze problema
minorităților. Singura rezolvare realistă ar rămâne
federalizarea, după modelul helvet. Critică etatismul
naționalist care a dus la război și susține că federalizarea
este „singurul viitor posibil al Europei”. Va reveni pe
spații mai ample, în finalul jurnalului, la aceeași
problematică. 

O călătorie în Olanda îi oferă prilejul unei deslușiri
mai nuanțate a cauzelor războiului camuflate în
„opoziția dintre două concepții despre «ordine» care-și
împart Europa noastră: armonie interioară sau
uniformitate geometrică și militară”, o opoziție Olanda-
Germania. Cauzele conflagrației sunt căutate în
spiritualitatea adâncă, în diferențele dinlăuntrul ei,
nicidecum în politică sau în agresivitate și în forța
militară. „Federalism sau totalitarism”, declamă
Rougement, singura opțiune ce ar putea instaura
echilbrul dintre „unitate și diversitate”. În martie 1940 o
amenințare teribilă plana deasupra Europei, constată
Denis de Rougement, după încheierea pactului
germano-sovietic, după invadarea Poloniei și după
avertismentele adresate Angliei și Olandei. A urmat
căderea Parisului (16 iunie 1940) cu urmări
dezastruoase în plan simbolic, spiritual, sentimental,
sufletesc. A fost periclitată și Elveția ale cărei
aeroporturi erau atacate de sabotori, bântuită de temeri,
animată de prudență și încordată vigilență: „Dezastrul s-
a produs, Elveția e înconjurată de Axă, coloanele lui
Guderian coboară către pasul Faucille.” ( p. 61). Se
încropește Liga Gotthard care „Alcătuise inițial primul

nucleu de Rezistență, în sensul în care cuvântul avea să-
l capete mai târziu în țările ocupate de Hitler”. Ne putem
gândi în primul rând la Rezistența franceză, dar și la cea
poloneză, la maquiarzii italieni și la partizanii ruși.
Speranța renaște: „Totalitarismul nu va fi niciodată
decât o organizare a mizeriei”, „Paradox al secolului în
care se face totul pentru a reduce omul la o ființă
anonimă” (v. pp. 76, 79). În regimurile totalitare omul
devine o abstracție, este redus la un număr, așa cum a
conchis Albert Camus în Omul revoltat referind despre
teroarea rațională.

În atari împrejurări refugiul în Statele Unite apare
perfect motivat. Era o decizie luată de numeroase
personalități franceze, germane, elvețiene etc. Călătoria
spre America, palpitantă, este relatată de un adevărat
reporter cu ochiul deschis către detalii, cu multă
minuțiozitate și inteligență. Întâiele secvențe se
însăilează prin descrierea New York-ului, la prima
vedere „un oraș alpestru”, „o insulă în formă de zgârie-
nori culcat”, „orașul cel mai simplu din lume.” (p. 86). O
descriere (aproape) stupefiantă, dincolo de prejudecăți!
În schimb, „Nu-mi place deloc Washington-ul”, spune el
pe șleau. Un mic ocol ca să revină la descrierea New
York-ului după ce vizitează mai multe locuri ale
metropolei de peste Ocean. Acum i se pare un „oraș pur”,
Manhattan-ul mai cu seamă. Recurge la o comparație
inevitabilă pentru un european: „Parisul, Roma sunt
imense parcuri presărate cu grupuri de monumente”, pe
când America îi releva o lume „unde risipa e o virtute,
poate chiar o necesitate economică”, diferită de Europa
de atunci, dar nu și de cea de astăzi. Ce însemna bătrânul
continent în acele momente? Nimic altceva decât o lume
vidă, din care spiritul a fugit: „starea lumii din care
Spiritul s-a retras […], acest vid.” Să mai pomenim ceva
despre vidul spiritual al lumii de azi, copleșită de vidul
american din 1940 și de după?! Am „pactiza” cu Denis
de Rougement chiar de-a dreptul și nu se face!...
Constată diferențe... prăpăstioase și între actul de a scrie
în America și în Franța, între a scrie cu scop comercial și
a scrie cu scop creativ. 

Un intermezzo intervine prin călătoria în Argentina,
prilej al unei cunoașteri live a Sudului în comparație cu
Nordul. O situare antitetică, convingătoare, chiar
tranșantă: „Dominația Nordului înseamnă că știința
domină asupra emoției, logica asupra ingeniozității
vitale, gândirea discursivă asupra intuiției și cultura
sentimentului asupra celei a senzațiilor. (p. 122). Intervin
și descrieri de natură, modalitate la care diarisul apelează
mai rar. După un sejur argentinian de două luni și
jumătate, Denis de Rougement este cooptat la New York
în activitatea unei instituții ianugurate la 14 februarie
1942 – e vorba de École libre des Hautes Études,
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președinte fondator Henri Focillon, urmat de Jacques
Maritain. Secondat de Koyré și Gurvitch filosoful
personalist va susține acolo un curs de sociologie. În
exilul american întâlnește o pleiadă de personalități
franceze între care Claude Lévi-Strauss, André Masson
(a cărui pictură fusese catalogată de naziști drept
„degenerată”), André Breton, Saint-John Perse, Julien
Green, Marcel Duchamp, Antoine de Saint-Exupéry
(care scria atunci Micul Prinț), regizorul suprarealist
spaniol, rezident în Franța, Luis Buñuel ș.a. De reținut
observarea paradoxului american în exprimarea lui Lévi-
Strauss („În Europa căutam bani pentru a materializa
idei, aici se caută idei pentru a justifica cheltuieli”, p.
138). Rougement vine în contrareplică: „Dar cultura
franceză a fost, încă din secolul al XVIII-lea, o sinteză
europeană” (p. 144). Saint John-Perse evoluează
susținând o conferință, elogiu vibrant și muzical, despre
strălucitul diplomat și mentor al său, Aristide Briand. De
efect este apariția lui André Breton, fără urmă de
autoritarism, „curtenitor ca nimeni altul, răbdător ca un
leu hotărât să ignore zăbrelele cuștii.” Corifeul
suprarealismului venea, cu generozitate, „să-și pună la
dispoziția noastră nobilul său glas, asezonat cu un vag
șuierat, păstrând însă pentru el ținuta capului și prezența
de spirit deopotrivă ironică, admiratoare și solemnă.” (p.
154). Alte judecăți generice memorabile ale sociologului
filosof ar fi: „Hitlerismul este o nevroză socială” sau
„Gigantismul [considerat] drept cauză a războiului”. Nu
poate uita nici de dezideratul federalist, văzut ca o
strategie de pacificare și cooperare, care a devenit
valabilă abia în secolul XXI: 

„Soluția este așadar federalismul, care admite o
pluralitate de comunități juxtapuse sau suprapuse, unite
de însăși voința de libertate care le asigură diversitatea.
Fiecare își poate păstra tradiția cu condiția ca aceasta să
rămână deschisă. Libertatea federalistă: definită de
posibilitatea de a aparține mai multor comunități, sau de
a le schimba; pluralitatea fidelităților.” (p. 150). 

Capitolul America în război ar fi putut purta mai
degrabă titlul „New York-ul și războiul”. În ciuda
formulei titulare, notațiile despre războiul purtat departe
sunt rare. Relativ rarefiat este și interesul americanilor de
rând care „nu sunt deloc răspunzători pentru dementele
noastre naționalisme”, provocatoare de dezastre. În fine,
într-un Interludiu politic, sunt inserate informații de
ultim moment privitoare la situația militară din Europa și
Africa de Nord. Din America, percepția unui occidental
european în exil era diferită de a celor aflați în stricta
apropiere sau în miezul evenmentelor. Oricum, noi am
avut o cu totul altă percepție. 

Un concediu în Virginia este bine venit pentru a
scrie un supliment la una din cărțile sale, La Part du

diable (1942-1944). Meditează tot atunci despre Bani,
salariu și vocație, o asociere prin prismă sociologică,
subtilă și perfect justificabilă, comparând starea de fapt
din S.U.A. și din U.R.S.S.:

„Inegalitățile salariale cele mai mari cunoscute în
istorie (până la acea dată, n. m., I. L.) sunt cele din Rusia
sovietică. Doar că pe mine nu mă revoltă diferențele, ci
tirania care le dictează. Lumea capitalistă e arbitrară și
evident injustă: nu ține deloc seama de vocație. Dar
lumea sovietică decretează o justiție mai inumană decât
dezordinea și suprimă dreptul la recurs și la revoltă, de
care noi beneficiem încă: pretinde că distribuie ea însăși
vocațiile, în numele poporului, adică practic al unui
funcționar” (p. 184). Aici „funcționar” ar fi trebuit mai
degrabă înlocuit cu „sistem” sau „regim”. Despre
inechitatea absurdă a veniturilor în Uniunea Sovietică a
timpului trebuie neapărat consultată Sheila Fitzpatrick
cu documentata ei carte Stalinismul de fiecare zi.
Rougement pune față în față doar „realitatea și libertatea
vocațiilor”, „doctrima mea despre bani și despre
folosirea lor”. Autoreferențial ca în atâtea alte locuri (e
vorba doar de un jurnal!) diaristul se gândește și la
„Opera mea, o datorez comunității, este un prinos care
nu poate fi exprimat în cifre, i-l dăruiesc. În schimb, ea
îmi datorează mijloacele care îmi permit să creez” (id.).
Și totuși, în ciuda faptului că „Războiul a indus o stare
de atonie mondială. Am gândit prea puțin, în timpul
războiului.” (p. 188). Urmează, compensatoriu, o
intervenție analitică, sociologico-filosofică, despre
chipul francezului autentic în vreme de război. Situația
se schimbase, era în ianuarie 1944, iar autorul putea
constata că „Un popor își arată adevăratul chip în
nenorocire.” Și în continuare: „Acest popor, nu demult
invizibil, își arată lumii, în nenorocirea cea mai cumplită
a istoriei sale, chipul adevăratei sale grandori” (p. 190).
Totodată – imaginea unui firesc „eroism popular”. 

După șocul bombei atomice (Hiroshima și
Nagasaki, 6 și 9 august 1945), nădejdea într-un viitor
pașnic și constructiv se întunecă: „Nu ne rămâne decât
o alternativă: lumea unită sau lumea Cealaltă.” Denis de
Rougemont publică, în 1946, ciclul Scrisori despre
Bomba atomică în ziare din S.U.A., Franța, Olanda,
Norvegia, Italia, Argentina, dar nu și Elveția! Primii ani
posbelici, 1945 parțial și 1946, apar sumbri, dar
străfulgerați de licărul unei speranțe salutare, „speranța
unei planete unite, aproape constrânsă la federalizare de
amenințarea războiului atomic”. O utopie și astăzi, când
amenințarea a devenit și mai apăsătoare. Îmi amintesc
de o poezie a unui poet iugoslav din deceniul 8, pe nume
Matej Bor: Trecea călătorul prin secolul atomic.
Călătoria continuă!
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Diverse și cumva imprevizibile – așa ar putea fi
definite volumele pe care Adrian G. Romila le-a
publicat de-a lungul a mai bine de un deceniu de la
debut. La origine teză de doctorat, Imaginea Raiului
în cultura populară. Eseu de antropologie (2009)
anunța un pasionat cercetător în domeniul
etnografiei, cu deschideri către teologie, filosofie și,
desigur, literatură. A urmat De-a dragostea și
drumul. Stații de lectură (2010), un semnal că
preocupările autorului rămân legate de lectură. Un
pas decisiv în conturarea profilului de prozator în
adevăratul sens al termenului îl reprezintă În drum
spre Sud. Roman de aventură (2012), urmat de
povestirile din Radio în zăpadă (2014) și Mici
schimbări în viață (2016). După care au venit două
romane puternice, Zeppelin (2017) și Apocalipsis
(2019), bine primite de critica literară, care l-a
validat drept unul dintre scriitori importanți ai
generației sale. De altminteri, Romila se
individualizase deja în peisajul suprapopulat al
literaturii douămiiste prin Pirați și corăbii (2015),
un eseu în care investiga „un posibil imaginar al
mării”, opțiune ce indică orientarea spre un teritoriu
prea puțin cunoscut în cultura noastră, refractară la
genuri precum romanul de aventură sau S.F.

Raportat la producția anterioară, Efectul
îndelungat al pasiunilor de tinerețe („Junimea”,
2020) este un bilanț de etapă. Unul care, așa cum
mărturisește autorul în Cuvânt înainte, sintetizează
eseurile care îl „reprezintă cel mai bine”. Putem
vedea în aceste texte și un autoportret al artistului
trecut de prima tinerețe, unul care se conturează pe
două coordonate artificial delimitate, din rațiuni de
organizare a unui material eterogen: cronici de carte
și de film, eseuri, fragmente autobiografice,
mărturisiri etc. Pasiunile sufletului (anima vagula
blandula) și pasiunile trupului (hospes comesque
corporis) vorbesc, de fapt, despre unul și același

intelectual, format în spirit umanist, după un scurt și
semnificativ episod adolescentin, când visa să
devină marinar.

Adrian G. Romila e un conservator atașat
valorilor religioase, așa cum se observă în
comentariile evanghelice din deschiderea cărții, și
celor familiale, vizibile în evocările încărcate de
nostalgie ale satului patriarhal, unde și-a petrecut,
odinioară, vacanțele. Deplângând vremurile în care
trăim, în care vede semnul fugii de sine și al golirii
de sens, el se refugiază în bucătăria bunicii, pe care
o reconstituie într-un tablou memorabil prin
simplitate: „încăpere mică, foarte mică, având
tavanul jos și podea de lut denivelat, acoperit de
hârtie cerată, groasă (m-am gândit adesea că
oamenii erau înainte mult mai mici de statură, cam
ca niște pitici din povești, de unde și camerele,
făcute pe măsură); cum intri pe ușa din scânduri
vopsite și prinse în două bare de fier, în dreapta erau
plita, hornul și raftul cu blide, iar în stânga se găsea
un cuier bătut în perete; tot în dreapta ușii erau la
îndemână borcanul cu tacâmuri și cel cu sare
grunjoasă, așezate pe canatul-etajeră al gemulețului
care dădea spre sălița beciului; în față vedeai patul
de lemn, aliniat pe unul din colțuri, cu înălțătoare
dreptunghiulare pe capete, rotunjite; pe lungimea-
lățimea a două laturi străjuia un păretar cu modele
florale, țesut de bunica însăși, la stative; deasupra
patului – o cutie cu ceasul deșteptător (cu cifre
arabe mari și sonerie din două clopoțele), plus o
icoană de hârtie înrămată; tot în stânga se deschidea
încă o ușă, pe care, urcând un prag, treceai în casa
propriu-zisă (bucătăria fusese un adaos târziu, din
lut pe schelet de bârne, în prelungirea vechii
construcții, mai solide); sub plită se depozitau
lemnele aduse cu brațul din șură, pentru ars; lângă
ea trona, ancestrală, scorojită, dar rezistentă, o
măsuță rotundă, cu taburete ușoare, pe care se așeza
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iarna grămada de nepoți, ca să mănânce borșul,
mămăliga, brânza, scrobul sau tocana; bucătăria era
luminată de un bec simplu, băgat într-o dulie cu fir,
doar trebuia să înșurubezi puțin, să se aprindă;
plutea un miros de mâncare gătită proaspăt, de lapte
fiert și căzut pe fonta încinsă, de foc, de haine ale
bunicii, de pisică lingușitoare, ascunsă după horn.”
Mâna prozatorului se simte și în aceste în aceste
eseuri, încărcate de un sentimentalism în răspăr cu
prezentul opac și superficial. Un aer retro
stăpânește pretutindeni, fiindcă Adrian G. Romila se
revendică din lumea rural-idilică în care a crescut și
căreia îi datorează o bună parte din ceea ce a
devenit.

În partea a doua a cărții, autoportretul se
completează cu elemente derivate din pasiunile din
copilărie ale autorului: poveștile cu pirați, corăbii și
călătorii pe mare, respectiv filmele western. Erau
forme de evadare din realitatea sordidă a
ceaușismului, pe care scriitorul l-a trăit refugiindu-
se în aventuri plasate în tărâmuri exotice,
compunându-și un imaginar care avea să-i
influențeze radical existența și scrisul. Ceea ce
suntem acum, sugerează autorul, este rezultatul
acestor pasiuni care „capătă, la maturitate, sound-
uri dintre cele mai neașteptate. [...] Amplificat și
specializat, efectul lor conservă, peste timp, profilul
original al pasionatului, deosebindu-l fundamental
de semeni. Pasiunea ca indice personal, ca amprentă
genetică, ca expresie a alterității.” Altfel spus,
Adrian G. Romila este produsul acestor pasiuni și,
aș adăuga eu, al cărților citite, despre care
mărturisește că i-au jalonat existența. Cititul și
scrisul – așa cum reiese dintr-un orgolios manifest
intitulat Lucid, care teoretizează, cam bombastic,
statutul ingrat al scriitorului: „Te vei strădui să fii
bun, cât mai bun. Îi vei lăsa pe ei să te caute, dacă
vor vrea. Vei gusta adesea din zăpada singurătății,
fără să mai suferi, fără să te plângi. Căci a scrie
înseamnă, pentru tine, a fi.” E multă amărăciune în
aceste rânduri. E amărăciunea celui care se simte
neînțeles, care are intuiția irelevanței și a inutilității
strădaniilor sale. Dar oare nu cumva asta este
condiția sine qua non a literaturii?

Un loc aparte în economia volumului îl ocupă
cronicile de film din finalul cărții, care completează

profilul unui intelectual receptiv la sincretismul
artelor și mai ales la întâlnirea filmului cu literatura.
„Cinema, dragostea mea” nu e o simplă evocare
autobiografică, cât mai ales un elogiu adus lui
Victor Purice, omul care s-a încăpățânat să lupte
pentru a salva vechiul cinematograf din Piatra
Neamț. Indiferent că e vorba despre producții
românești recente sau despre westernuri clasice,
Adrian G. Romila se dovedește un fin analist,
sesizând nuanțe care scapă, de regulă, percepției
comune. Este și cazul „cazului Tanacu”, pe care îl
interpretează punând în oglindă cartea Tatianei
Niculescu Bran (Spovedanie la Tanacu) și filmul lui
Cristian Mungiu (După dealuri), pe care îl
consideră tendențios întrucât mută accentul pe
povestea unui amor homosexual nevindecat,
„colorând țipător drama salvării”. E, fără doar și
poate, o „lectură” ideologică a unui film la rândul
său tezist. O „lectură” atentă la dedesubturile
acestui caz foarte mediatizat la momentul respectiv,
un caz din care prozatoarea și regizorul au făcut
povești sensibil diferite.

În tot, Efectul îndelungat al pasiunilor de
tinerețe rămâne un breviar al iluziilor și al
deziluziilor unui scriitor care datorează enorm unor
hobby-uri care i-au devenit a doua natură.
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Închipuit ca o trinitate, în care întregul se alcătuiește
din fragmente voit criptice, recentul volum semnat de
Doru Matei Mateiciuc, Nowruz, reconfirmă apetența
acestuia pentru o poezie în care ermetismul, formă de a-
și provoca cititorii neinițiați în taina limbajului
estetizant, se îmbină în chip armonic cu o latură mai
puțin cultivată în lirica de actualitate, anume
misticismul. Partea lăuntrică, cea care aureolează
autenticul trăirii poetului suceavean, se lasă ludic
ocultată, ad usum delphini, adică pentru cititorul grăbit
și privat de lecturile fundamentale, de o atitudine de
frondă, tipică generației Beat din spațiul american, care
devine, în cazul de față cel puțin, o manifestare deplină
a revoltei împotriva conformismului social, dar și un
modus vivendi pentru autorul cărții, dat fiind că magma
textelor are incrustații existențiale, atent selectate și
așternute în veșmântul verbal. Umilenia Nectaria-
Ileana, Jas, altfel de jazz și Poesia se aruncă în ea
însăși, componentele tripticului despre care vorbeam,
reprezintă așadar intersectarea fericită a trei tipuri de
imaginar diferite, consecvente celor trei tipuri de
scriitură cărora Doru Mihai Mateiciuc le-a rămas fidel
cu măsură și bun folos, de aici și aerul de stranietate, de
bizarerie lingvistică pe care ea îl aruncă asupra celui ce
deschide cartea, atrăgându-l totodată întru decifrarea
misterului. 

O descifrare ne este, de altfel, foarte convingător
propusă, într-una dintre investigațiile critice prezente în
volum, și de către reputatul Ștefan Borbély, care, în
Pulverizări, începe foarte franc, decriptând semnificația
titlului ce ar putea părea, la prima vedere, un simplu,
deși inspirat, joc de cuvinte: „Nowruz reproduce prima
zi a noului an echinoxial persan (fără alte extensii
speculative), aluzia la dualismul teogonic al
zoroastrismului antic explicând și motivul pentru care
volumul e într-un mod foarte subtil traversat de
schimburile energetice dintre diavol și înger”. Din
suprapunerea celor două lumi, ținând cont de faptul nici
cultura teologală nu îi este străină autorului, a rezultat o

carte de poeme care privilegiază, în fond, misticismul,
reconsiderându-l în cheie prozodică postmodernă, drept
formă experimentală de cunoaştere, pe cale iraţională, a
prezenţei divinităţii în lume. 

La prima vedere, limbajul este extrem de înșelător,
iată de ce este cu atât mai provocatoare căutarea
semnificației, a sensurilor de adâncime. Căci sub acea
mască tipică generației Beat, care transformă arta și
toate tipurile de expresie a sinelui într-un mod de viață
pe care creatorii încercau să-l practice în căutarea
împlinirii individuale, stă strajă un adevăr adânc și
recunoscut de o întreagă istorie a literaturii și culturii
universale: adevărata poezie, în datul ei fundamental
care este gnoseologic, nu poate fi decât mistică în
esență, intens problematizantă și invocând, chemând la
existență lingvistică un imaginar care să exprime
inexprimabilul, care să-l dezvăluie pe Cel ce nu se lasă
dezvăluit și care să-și asume toate aceste prefaceri și
ontologic, ființial. Și, dacă odinioară, în America de
Nord, beatnicii avuseseră un impact deosebit asupra
unui public mai mult sau mai puțin educat, dar şi asupra
formei, a materiei poetice intrinseci acesteia, făcându-se
rapid vinovați de lansarea unei adevărate mode literare,
în prezent se cuvine să subliniem și meritul acestei cărți
de a readuce în actualitate relații ce păruseră
abandonate, precum aceea dintre Creator și autorii care-
l „slujesc”, unii cu mai multă smerenie, alții cu mai
puțină îngăduință, sau aceea dintre semnul lingvistic și
sens, dincolo de orice excese sau excentricități ale
interpretării.

Motive precum cel al călătoriei spre propriul interior
sufletesc, prin apropiere de budismul zen, sau
excentricitatea axată pe căutarea de împlinire
individuală a unor cvasi-personaje din text arată că
avem de-a face cu o construcție rotundă, deși
componentele sale pot fi citite și de sine stătător.  În
prima parte a volumului, cuvântul este cedat unei
autoare închipuite de șaptezeci și șase ani, pe seama
căreia sunt puse tot soiul de întâmplări și imagini ce fac
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vorbire despre involuția fizică a ființei umane, iar prin
aceasta, indirect, autorul trimite la dezordinea lumii de
astăzi, deșănțată în comportamente și haotică în
manifestări, o lume ce nu mai păstrează firescul și
timpurilor de odinioară. O nostalgie aproape blagiană
străbate paginile în care se aduce și un omagiu lumii de
la sat, un fel de osie a cosmosului cu mitologii proprii și
rituri de trecere, căreia ochiul călătorului din orașe nu-i
mai bănuiește profunzimea („Dumnezeului nostru
slavă/ între noi iertare/ și bună înțelegere mulțumesc/ ai
să mă tămăduiești Doamne oare” sau „cugetul meu ca
un înger/ îmi răspunde/ până acum te-am tămăduit/ nu
crezi că și acum o pot face”). 

Eul liric își construiește abil, regizoral, evadarea din
pielea personajului inventat și, „prin porți invizibile”, se
alătură Instanței Supreme pe care dorește să o cunoască
și să se lase sedus, modelat de ea. Lait-motive precum
lumina, focul, energia vitalistă și sacră se întrupează
armonic în versul alb, iar pentru poet modelul
cosmogonic rămâne cel al „hinduismului arhaic”, ceea
ce ar explica, în opinia criticii, „predilecția celui de-al
treilea ciclu pentru ludic și pentru histrionismul
cosmic”. Nu lipsesc nici asocierile de natură
avangardistă, dar unele dintre ele frizează gratuitatea
(„am și eu un kimono/ chinuit de libido”) sau par pur și
simplu neinspirate, în ciuda melodicității intrinseci
(„mere verzi pe pijamale/ buca ta e atractoare”). La fel,
analogiile extinse dintre civilizații și culturi îi ajută
poetului să cunoască altfel lumea din jurul lui și să o
transfere, într-un plan simbolic, în proprie experiență de
viață și de meditație. Să o sublimeze, cu alte cuvinte:
precum egiptenii de odinioară, în cartea lui Doru Mihai
Mateiciuc astăzi „maramureșenii beau horincă/
mănâncă slană/ în efectul de piramidă”.

Muzical și sincretic, JAS, altfel de jazz ne propune în
continuare o partitură prin care se sondează ceea ce este
vag, neclar, confuz, nelămurit. Increatul sau
neîntrupatul? Acestei întrebări poetul îi răspunde prin
adoptarea unei poziții unanimiste, conform căreia un
spirit universal străbate și dăruiește viață tuturor celor
vizibile și invizibile, reunind erosul și thanatosul în
spirala aceleiași bucle, ființarea. De această dată eul liric
este plutitor, el levitează „în oceanul galactic” din care
în prealabil a aruncat „toate bolile, toate supărările” și
și-a dezintegrat, cum însuși mărturisește, egoul.
Dezintegrarea cosmică în căutarea vidului luminos,
dătător de forță și vitalitate este o temă recurentă în
poemele celui de-al doilea ciclu și se axează pe o trăire
în fond mistică. Poate că astăzi a devenit aproape un
truism să legi poezia mare, adevărată de mistică ori s-o
consideri o formă de gnoză, de apropiere a umanului de
divinitate, şi să exalţi publicul doritor să creadă că prin

ea se poate, în fapt, împlini fericita întâlnire/ uniune
dintre făptură şi Creator. Doru Mihai Mateiciuc reafirmă
candid ideea cu pricina, crezând în puterea profundă,
chiar euharistică a misticismului care se lasă citit
fragmentar. Cartea lui, însufleţită de elan mistic, are
atributul unicităţii pentru că se desprinde de lirica
religioasă și își pregătește cititorul pentru un imaginar în
care prevalează omul, omul creator, care în primul rând
se desăvârșește pe sine, pornind de la observația dintr-
un poem potrivit căreia „nu e timpul de a face, e timpul
de a fi” .                                                                                                                                                                          

Cel puţin două sunt coordonatele axiologice ale
liricii de cunoaștere a existenței și de valorizare a
creației practicate în Nowruz. Cea dintâi este
delimitarea, cu hotărâre, a unei poziţii proprii,
nemediate nici de literatură, nici de religie, cu privire la
imaginarul poemelor sale, care, deşi se lasă, în
principiu, modelat de imaginarul cosmogonic consacrat,
se deosebeşte de el prin trăirea lăuntrică asociată
revelaţiei. Lui Doru Mihai Mateiciuc îi este cât se poate
de limpede diferenţa dintre „viziunea imaginară”, adică
a profeţilor, şi „viziunea intelectuală”, autoprovocată. În
al doilea caz, mistica se apropie la poetul sucevean de
contemplație, este o formă de iubire extatică, o ieşire din
sine în cel mai pur sens atribuibil termenilor. „Extasis e
o deplasare, schimbare de stare, este starea sufletului
care iese din el însuşi, care e ridicat mai presus de sfera
în care el se mişcă de obicei. El nu mai percepe
obiectele exterioare prin simţuri, ci prin contact imediat
cu revelaţia care i s-a făcut“, nota cândva Jacquier.

Gândul liber, neîncorsetat întotdeauna în canoanele
religioase, trăit în substanţa sa, iată esenţa acestui model
paideic propus potențialilor discipoli (cititorii) şi
deschizându-se sub semnul funcţiei epistemologice a
iubirii de frumos. Şi reuşita acestor texte se datorează nu
numai îndelungate experienţe poetice, or voinţei de a
impune cu orice preţ un anume mod de gândire şi
reprezentare, ci deplinei, netrucatei sincerităţi. 

Poetul purcede la inovare semantică, la reinvestirea
cu sensuri noi, îmbogăţite şi fecunde a unor concepte
sub speciae eternitatis cum ar fi cel al luminii sau al
principiul unic (scirs cu majuscule, UNU). În finalul
volumului, Poesia se aruncă în ea însăși pentru a se
metamorfoza într-o formă de examinare aproape
masochistă a conştiinţei, se apropie de contemplarea
lăuntrică şi chiar de acel oratio recollectionis sau oratio
mentalis, adică de rugăciunea în tăcere care face din ea
o autentică „rugăciune a inimii”, iar din poet, „un întreg
armonizat/ într-un bonsai de lumină”.
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Mărturisesc de la început că am avut sentimente
multiple și contradictorii. De la bucurie la invidie
editorială, de la surpriză la mulțumire și motivul pentru
care scriu aceste rânduri este acela de a aduce
mulțumiri celor care au avut inițiativa, celor care o
susțin, celor care se încumetă să continue această
colecție, coordonatorului ei Cristian Bădiliță, Editurii
Vremea și tuturor celor implicați.

De ce spun aceste lucruri. Se întâmplă adesea ca
oamenii și faptele lor să fie trecute în uitare, iar
generațiile care vin, cele recente, nu își mai întorc fața
către trecut. Și pentru că în scurtul argument al
coordonatorului colecției, Cristian Bădiliță, se vorbește
despre tradiție și importanța ei, proiectul editorial este,
dincolo de o restituire necesară și importantă, dincolo
de readucerea în actualitate a unor oameni cu fapte
mărețe, o construcție a ceva indelebil – o galerie de
modele de gândire, de acțiune, de etică, de credință.
Această credință are legături cu tradiția greco-catolică,
dar se înscrie în marea tradiție a neamului românesc ce
aduce împreună familia, biserica și țara. Fiecare dintre
aceste valori  se regăsesc în aceste volume cu
prisosință. 

Mica Romă XXI, titlul colecției, este o trimitere la
Mihai Eminescu, dar și la importanța școlii blăjene
timp de două secole, până la interzicerea Bisericii
Greco-Catolice în 1948. 

Selecția autorilor nu ține cont de cronologie și acest
lucru este un mare câștig pentru ceea ce si-au propus
autorii colecției și anume aducerea în context a
continuității de gândire și faptă de la secolul al XVII
lea la secolul XX. O continuitate a ideilor și idealurilor
Școlii Ardelene, de la vlădică până la opincă , de la
prelați la creștini laici.

Mișcarea Școala Ardeleană este privită în ultimul
timp ca fiind legată doar de promovarea latinității
românești, de idealurile unirii, de afirmare a
românismului și implicit a patriotismului fără a se
sublinia, din varii motive, munca  de învățătură, pe mai

multe planuri dusă de reprezentanții ei, a unui popor
aflat sub stăpânire și din acest motiv ținut în
necunoaștere. Între scrierile corifeilor școlii ardelene
se regăsesc texte istorice, lingvistice, teologice dar și
Economia stupilor ( Piuariu Molnar), traduceri din alte
limbi referitoare la prăsirea pomilor, la Învățătură de a
face sirup și zahăr din mustul tuleilor de cucuruz, după
ce s-au cules cucuruzul de pre ei, întocmită de Ioan
Nep. Disertație a lui Ioan Burger - M. D. despre zahăr,
carele din must de tulei de cucuruz și de jugastru se
face,  Învățătură despre agonisirea viței de vie și
despre măiestria de a face vin, vinars și oțet, întocmită
de autorii Saptal, Rozier, Parmentier și Dussieux și
întru acest chip scurtată de abatul Ludovic
Mitterpaher, Învățătură pentru ferirea și doftoriia
boalelor celor ce se încing prin țeară și a celor ce se
leagă și a unor boale sporadice, adică pe ici pe colo
îmblătoare ale vitelor celor cu coarne precum și a
cailor, a oilor și a porcilor,  etc. (Petru Maior).

Propășirea unui popor constă în hrana sufletului, a
minții, dar și a trupului.

Mica Romă a fost creuzetul formării și iradierii
acestei hrane, dar și locul continuității, o capitală a
spiritualității și civilizației românești. Colecția
cuprinde personalități al căror drum prin lumea
românescă are legătură cu Blajul, ca topos al acestei
spiritualități.

Alexandru Lupeanu Melin cu Evocări din viața
Blajului deschide seria de volume și nu întâmplător. El
a scris mult despre Blaj, nu ca istoric , ci mai degrabă
ca îndrăgostit iremediabil de acest loc. Evocările sale
sunt traversate de lirism, sunt literatură de evocare și
confesivă, devin povestiri și scene de viață, pentru că
memoria omului este memoria locului și nostalgia și
dragostea acestuia  pentru loc și oameni transformă
tărâmul Blajului într-un loc cu valoare de simbol.

Scene precum Când am jucat teatru, După vacanță
sau Portrete din viața Blajului, sunt veritabile schițe
literare și dacă, după atâția ani, ar trebui să restituim
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istoriei literare un destin și talent literar,  nu doar
jurnalist și cronicar al Blajului, acesta este Alexandru
Lupeanu Melin. Dar nu numai portrete din viața
Blajului. Somnorea, Lemnăriile, Nana Paraschie și
altele se înscriu în literatura bogată a evocărilor de
formare gimnazială, cu umor și surprinderea detaliilor,
cu coloritul limbajului și farmecul unei lumi ( anecdota
este tehnica folosită) care se afla la hotarul
binecuvântat dintre lumea tradițională, în sensul bun al
cuvântului tradiție, adică respect, curățenie sufletească,
seriozitate, etc., și lumea modernă, lumea nu profană ci
care profanează, adică duce în derizoriu idealuri mici
din punct de vedere cotidian, dar mari din punct de
vedere creștinesc și patriotic. Lecția sa, prin acest
volum, e lecția a ceea ce s-a pierdut iremediabil: o
continuitate a vieții dedicate societății, familiei și
patriei, între acestea două din urmă fiind o sinonimie
ancestrală.

Sunt câteva antologii de texte, care prin grija,
răbdarea și înțelepciunea cu care au fost alcătuite
reconfigurează personalități. Una dintre acestea este
George Coșbuc – Vorbe de acasă - eseuri, povestiri și
schițe filozofice. Dacă în cultura română ar fi rămas
doar cele aproape 600 de pagini din această antologie
tot ar fi trebuit să-l considerăm pe George Coșbuc nu
un erudit, nu un poet tradiționalist în sensul de expirat,
ci un mare gânditor moralist, un intelectual de calibru
comparabil, cum  spune Cristian Bădiliță în scurtul
cuvânt înainte, cu Cantemir, Budai Deleanu, Cipariu,
Hașdeu, Blaga, Eliade, folosind un adjectiv fără doar și
poate potrivit: fabulosul Coșbuc.

Pentru mulți, azi, Coșbuc este doar poetul Nunții
Zamfirei, al lui El Zorab, Pașa Hassan, Doina, Scara,
Iarna pe uliță, Dragoste învrăjbită, Fata mamei, Noi
vrem pământ, dar uită marile traduceri- Divina
Comedia, Eneida, Odiseea. Dincolo de ele se află și un
lingvist, etnolog și folclorist autentic, un pedagog dar
și un mare moralist, care folosește tonul blajin și
spiritul doct cu echilibrul dintre informația autentică,
știință a ceea ce spune și limbajul accesibil, bine
strunit, pentru a învăța și nu pentru a epata. Citeam
anul acesta într-un cotidian un articol despre Mărțișor
și semnificația acestei sărbători de primăvară. Autorul,
dacă ar fi fost corect, ar fi citat întregul text scris de G.
Coșbuc dedicat acestui obicei și chiar dacă a fost scris
în 1906 ar fi fost mai complet, mai sigur și mai
documentat.

Un alt remember literar este Licean... odinioară a
lui Ion Agârbiceanu. O altă restituire a unui autor
confundat prea adesea cu profesia de preot și mai puțin
cu cea de scriitor. Scriitorul a ieșit în lumea literară cu

eticheta de semănătorist și cu Fefeleaga, inclusă în
manualele școlare, complet arbitrar, pentru a promova
idea greutăților vieții în perioada burgheziei și a
diferențierilor  sociale. Din textul moralizator s-a ajuns
la propagandă și de aici la uitare.

Agârbiceanu este însă dincolo de toate atributele,
care-l recomandă ca important scriitor, un fiu al
Blajului. Un exemplu de ceea ce a însemnat spiritul
greco-catolic orientat spre pastorație în sens larg nu
numai duhovnicesc, spre tradiții și spre o morală rurală
sănătoasă în detrimentul vieții urbane.

Pendulăm cronologic în această serie. Colecția
Mica Romă XXI, volumul 4 ne întoarce la 1848, la
textul-manifest Patria, patriotul și patriotismul al lui
Aaron Florian. 

Aflăm din surse diverse că îl întâlnim la 1830 la
București, profesor la Colegiul Naţional „Sf. Sava“ din
Bucureşti (1832-1847), membru al Societăţii
Filantropice, participant la Revoluţiile de la 1848 din
Ţara Românească şi Transilvania, ca membru de lojă
masonică, ca profesor al lui Nicolae Bălcescu. El este
autorul unui eseu de înțelepciune și lecție politică, cu
accente moderne de geopolitică, cu subtile trimiteri la
filozofia politică antică și contemporană lui. Textul
este greu de digerat azi pentru cei care cuvintele din
titlu Patria, patriotul și patriotismul sunt anacronice,
fără conținut și fără orizont. Să încercăm un citat:
Iubirea de patrie sau patriotismul, așa cum îl privim
noi aici, este ceva mai înalt, ceva mai vrednic de
natura morală a omului: este un sentiment nobil, care
constă într-o aplecare statornică de a voi tot bine
concetățenilor cu care cineva trăiește împreună în
societate și într-o silință necurmată de a le face, de a
le păstra și de a le spori fericirea. Acest fel de iubire de
patrie este singurul patriotism omenesc și moral. (...)
Un asemenea patriotism nu se cere numai de la
cetățenii născuți și crescuți în aceeași țară, ci și de la
străini, venind din alte părți, care intră în trupul
societății și se bucură de toate foloasele ei. .(Pag.34-
35)

De nedreapta uitare a beneficiat și Septimiu Popa,
preot greco-catolic al cărui destin este exemplar în
privința a ceea ce numim martirajul românilor
transilvăneni și lupta lor pentru unire. Arestat de
autoritățile maghiare în 1916 pentru militantismul
declarat unirii va descrie cu talent acele momente
câțiva ani mai târziu în Temnițele Clujului, o veritabilă
literatură a detenției. Cartea sa arhicunoscută este
Caravanele Ardealului , o descriere a migrației, că tot
e un cuvânt la modă acum, spre focarul de cultură și
învățătură al Blajului, dar și o pitorească panoramă a
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atracției spre acest tărâm binecuvântat care a format
școala cărturărească a Ardealului.

Un istoric al Blajului în sensul de monografist este
Ștefan Manciulea prin volumul Aici e pământul sfânt
al Blajului. O culegere de portrete, întâmplări,
povestiri despre locuri și oameni sub semnul evocării și
nostalgiei. Îngrijit de Ion Buzași, un continuator al
valorilor Școlii ardelene și de Ioan Mitrofan, volumul
are o dublă importanță: îl legitimează pe Ștefan
Manciulea pe tărâm literar, ca evocator talentat și
portretist, dar în același timp recreează o atmosferă
care compusă din idealuri naționale și oameni și
instituții devine un stimulator al formării și propășirii
unor sentimente patriotice, identitare și de continuitate.

Ștefan Manciulea nu este un istoric în sensul
transcrierii documentelor. El este un istoric al
momentelor și oamenilor, evocați prin fapte și idei.
Portretul nu este literar în sensul construcției
personajului ci al rolului pe care l-a jucat în societate,
în istoria locului.

Din această serie nu putea lipsi neobositul Timotei
Cipariu, figură ca o efigie de netrecut a dăinuirii
spiritului Școlii Ardelene atât în formă cât și în
conținut. Nu se vorbește azi despre el decât cu ocazii
festive. Considerat părintele filologiei și lingvisticii
românești are marele defect că a insistat, s-a preocupat
și a documentat starea latină a limbii române, că s-a
poziționat, în spiritul Școlii Ardelene, pentru egalitate
în drepturi a românilor cu sașii, maghiarii, secuii din
Transilvania.  Alte defecte sunt evidente azi: a stat la
temelia unor instituții fundamentale precum Academia
Română și a fost un fervent susținător al cauzei
românești în timpul Revoluției de la 1848.

Pentru aceste defecte era firesc ca uitarea
urmașilor, a căror identitate personală și colectivă a
intrat în disoluție, să fie cruntă pedeapsă.

Volumul Purtarea de bună cuviință între oameni
este un îndreptar de viață, din seria celor scrise sau
traduse de întemeietorii Școlii Ardelene, cu grija
păstorească de învățare a bunei creșteri, o pedagogie
continuă a vieții cotidiene. Este în același timp un
manual, un cod de bune maniere.

Au trecut 180 de ani de la nașterea lui Iosif Vulcan,
întemeietorul revistei Familia unde în urmă cu 155 de
ani debuta Mihail Eminovici cu poezia  De-aș avea și
și marele poet devine Mihai Eminescu. Panteon
român – portretele și biografiile celebrităților române,
volumul 10 din seria colecției Mica Romă XXI a fost un
proiect născut din dorința lui Iosif Vulcan de a face
cunoscute, în paginile revistei Familia, personalități
din întregul teritoriu locuit de români. De la Carol I,

Andrei Mureșanu, la Mihail Kogălniceanu sau Vasile
Alecsandri, la Bolintineanu, Ion Brătianu, Hașdeu sau
V.A.Urechia și alții, beneficiază nu de portrete literare
ci de adevărate elogii al căror numitor comun este grija
de țară, contribuția la promovarea valorilor și
identității românești, o argumentație solidă și sinceră
pentru construcția a ceea ce el numește Panteon
român, după model francez, galeria oamenilor de
seamă, a elitelor unui popor. Dacă există, și există,
teatru românesc în Transilvania secolului XIX, acest
fapt i se datorează în mare măsură.

O rară personalitate din exilul românesc, Octavian
Bârlea, fratele etnologului și folcloristului Ovidiu
Bârlea, este autorul volumului 9 al colecției Mica
Romă XXI, cu o antologie de texte reunite sub titlul
Babilonia minților-Articole religioase și culturale din
exil, alcătuită de pr.dr. Ioan Irineu Fărcaș, urmașul de
azi la Parohia Română Unită din München  a Sfinţilor
Apostoli Petru şi Pavel. Parohia de la Munchen a fost
ctitorită în deceniul V a secolului trecut de Octavian
Bârlea și Vasile Zăpârțan și este firesc ca urmașul de
azi să cunoască opera de apostolat, teolog și promotor
al culturii și identității naționale a celui care a fost și un
militant destoinic al idealurilor Școlii Ardelene.

Constantin Eretescu ne explica în urmă cu aproape
10 ani, în revista Observator Cultural, câteva acțiuni
ale teologului Octavian Bârlea:

Timp de zece ani, poate cincisprezece, ARA
(Academia Romano-Americană de Ştiinte şi Arte) a
fost cea mai activă instituţie a exilului românesc.
Fusese înfiinţată în 1975 de un grup de inimoşi sub
îndrumarea unui erou civilizator, monseniorul
Octavian Bârlea, fratele folcloristului Ovidiu Bârlea,
căruia i se cuvine o recunoaştere mai mare decît cea de
care se bucură acum. Fiindcă tot el a fost acela care,
cu aproape două decenii mai înainte, în 1957, reunise
intelectualii români risipiţi prin Europa în Societatea
Academică Română. La începutul deceniului şapte
venise ca vizitator apostolic al Vaticanului pentru
catolicii de rit bizantin din America. Probabil că
realizarea cea mai de seamă a acestor ani a fost
initiaţiva de a grupa artiştii şi savanţii români ajunşi
pe teritoriul Statelor Unite.

Se poate vorbi mult despre această coleție și despre
fiecare volum al ei. Pentru istoria literară, politică,
culturală și bisericească românească, conținutul,
datele și relatările din aceste cărți este, fără îndoială,
important. Ele, fiecare în parte, sunt cărți de învățătură,
care transmit în secolul XXI nevoi: idealuri, modele,
bună creștere, continuitate și temeinicie.
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O POVESTE. A UNOR TEXTE CARE-ȘI
CAUTĂ TITLUL

„Valentin Talpalaru scrie în 35 de poeme în
căutarea unui titlu povestea omului din care se
scurge lumina până la ultimul strop, lăsând să se
instaleze împărăția întunericului în care se petrece o
nouă naștere, în fața unei oglinzi din care se revarsă,
din nou, doar noaptea, încercând să facă ordine în
tristețea și deznădejdea finitudinii, învățând
alfabetul singurătății, învățând, adică, să înțeleagă
nimicul” (Ioan Holban).1

Poetul, în orice limbă ar respira, în orice limbă
ar scrie, în orice limbă ar visa, în orice limbă ar iubi
este, de când lumea, un simplu vânător. De fapt, nu
chiar simplu. Ci chiar complex. Multi-complex. Un
vânător în căutarea Sensului. A toate. Arhetipal. A
celor pe care le simte, le vede, le filtrează, le
mixează în creuzetul unei sensibilități anapoda, le
învârte, le stoarce, le reformulează, le rescrie. Și
iese altceva. O altă țesătură. O țesătură din care
cititorul desprinde, conform propriilor cutume de
cititor, conform propriului creuzet în care mixează
și filtrează și revendică și mustește trări și senzații
și emoții și afecte o altă țesătură.

Poetul nu e decât un vânător. În căutarea
Cititorului. A celui care, prin ochiul, vigilența,
atenția, experiența de viață și de cititor, care
mixează diferit experiențe, se regăsește în țesătura
pe care poetul, vânător, o așterne sub ochii și pe
sufletul cititorului. A celui care dă viață, a doua
oară, prin magia lecturii înțelese, asumate, textelor
pe care poetul le naște, într-o facere dureros
alchimică. Căci

POEZIA – NU – E – DECÂT – RUGĂCIUNE
Poezia-strigăt. Poezia-aripă. Poezia-poezie.

Poezia-ușă. Poezia-fereastră. Poezia-val. Poezia-

arcă. Poezia. Poezia-omidă. Poezia-fluture. Poezia
poeziei. Poezia-spovedanie. Poezia-flacără. Poezia.

MEMENTO MORI
În primul poem care-și caută titlul („Sigur,

povestea nu putea începe decât așa”) (1), (p. 15),
poetul Valentin Talpalaru povestește despre un om
care „avea o singură viață de trăit./ Asta i-o spuneau
zilnic și el/ s-a împotrivit un timp pictându-și/
cântându-și scriindu-și o alta/ săpând-o cu unghiile/
în piatra pe care o muta/ din temelia casei în cimitir
și/ în jurul lui aerul se înduioșa/ de zbaterea lui și
veneau păsări/ și  semințe și făceau derdeluș/ pentru
sufletul lui când va fi să.” 

Valentin Talpalaru spune deja povestea oricărui
muritor, a unui muritor – poet, firește, care, filtrând
și respirând altfel decât „restul lumii” esențele și
adâncurile, își îmbrăcă propria cămașă de viață ca
un străin de propria-i viață „sau ce-o fi aceea”, „pe
care i-o povestea/ ba unul/ ba altul” (p. 16). E
povestea celui care încearcă să se încapă în propria
cămașă și în propria poveste, încercând să și-o
ajusteze, să pună în rama-cruce care i-a fost hărăzită
un tablou pe care să-l îmblânzească în tonuri  și
nuanțe pe care le dibuiește, le adulmecă, știe că sunt
acolo, dar nu sunt ale lui. Ar vrea să le împrumute,
ca și când ar vrea să schimbe urzeala cămășii care îl
învelește, neștiind sau făcându-se că uită: cămașa e
doar una. E, de fapt, încercarea de a-și ciopli crucea,
care nu e decât una. Personală. Unică. Dar arma
poetului, arca de salvare, aripa cu care poate ispiti
zborul este tocmai Poemul care, chiar dacă-și
dibuiește titlul, rama, îl ajută să respire altfel lumea,
mai larg decât „restul lumii”: pictând, cântând,
scriind, săpând.
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POEMELE CARE-ȘI DEZBRACĂ,
ÎMBRĂCÂNDU-ȘI-L, AUTORUL

35 de poeme în căutarea unui personaj: autorul
sau 35 de poeme prin care autorul trimite spre cer
un stol de păsări care să-i arcuiască sensul?

De oriunde ai începe lectura textelor semnate de
Valentin Talpalaru, ți se conturează în fața ochilor
imaginea unei ființe care pare că respiră și filtrează
lumea de pe deasupra lucrurilor, de pe deasupra
lumii - și nu neapărat kafkian, în ciuda crustelor-
carapace care închid sensul cuvintelor din țesătură!-
care se privește ca și cum, depersonalizat, ieșind din
sine, din cămașa-cruce, plutește în alte lumi și se
percepe (ca pe un) străin în singura lume care i-a
fost dată, să-și scrie/ trăiască/ spună povestea: „Stau
rezemat cu capul de ușă./ Prin mine trec invitații la
cină (…)/ eu dau din cap/ ca o gazdă bună și ascult
cuvintele amestecate (…)” (3). Sau: „(…) Eu mă țin
minte/ din vremea în care ciocăneam cu degetul/ în
oul de pasăre și dinăuntru/ se auzea intră./ Tu erai
mai tot timpul afară./ Așa ai putut să înveți/
alfabetul singurătății/ căci ce altceva poți face afară/
fără aripi, fără lumina cea neagră/ cu care legi la
ochi iarba (…) ” (4)

Cuvintele par că se adună întrerupt dar,
paradoxal, coerent, într-o țesătură-spovedanie a
unui om care insistă să se creadă singur, cu drumul
rupt, răsturnat, cu lumina neagră inundându-i
subteranele firave ale ființei, dar, de fapt, deși n-o
recunoaște, scăpări de gol, de întuneric, de ne-
ființare sunt multe. E, în primul rând, Povestea.
Anisin, Ivan-Balamut, băiatul lui Chiric – Câzea,
moș Trifan, mica Afimia sunt, toate, personaje care,
într-o țesătură sălbatecă, de păianjen nărăvaș, pe
care poetul, ca un păpușar, le diriguiește în albii de
sens neașteptate, se răzvrătesc în texte – tablou ale
căror ramă nu poate fi decât una pe măsura
sălbăticiei păianjenului nărăvaș care încearcă să-ți
țeasă diferit pânza, altfel decât tovarășii lui.
Poemele, toate 35, în căutarea unui titlu, oferă
surprize cititorului, îi răstoarnă așteptările dar nu-i
tulbură, totuși, orizontul de așteptare, însă îi propun
unul. Pe măsură ce înaintezi în lectură, vâslind în
căutarea sensului, deja începi să înveți, până la
borna 35, cam cum stă povestea cu autorul care
încearcă, el însuși, să se deslușească, să iasă din
cămașa-pânză-cruce, și să-și găsească, și el, nu un
titlu, ci un (alt) nume. Totul –doar! – pare invers de

cum ar trebui să fie dar, dincolo de năduful poetic
intuiești celelaltele, nespusele, căutarea surprizei!
„Vara este anotimpul cerșitului”, spune poetul (8),
(p. 29-30): „Este un dezmăț de ierburi/ de-ți vine să
te întinzi/ pe o cruce de zarzavaturi să-ți țintuiești/
cu țelină ochii și să te mirui/ cu hrean, să aghezmui
nebunia străzii/ cu pământul de leuștean./ Preotul e
și el mai blând și iertător ;/ nu mai vânează păcatele
noaptea prin/ cotloanele întunecate ale ulițelor/ și dă
rație dublă la împărtășanie./ Atunci toți intră măcar
pentru o zi/ în raiul promis și își fac o idee./
Doamne, cerșetorii străzii, împărații străzii/ dăruiți
cu soare, cu ploaie, cu colbul/ acela divin pe care
sfinții/ și-l iau de pe strada Măicuța/ pentru aură…”.
Vă așteptați la așa împletire-desrăsucire? Ați simțit
răzvrătire-traducere de Bruegel și de Munch? De
munci și zile (sic!) stoarse poetic, într-un strigăt
mut, de căutare, dinspre copilărie spre târziul azi? A
sensului, evident! Ați pipăit tabloul? Tablorile. 35 în
expoziția autorului! 

Provocarea cititorului înspre sacru, chiar dacă în
ton de hârjoană-ghicitoare formulată aparent în stil
copilăresc barbian, este mult mai profundă. Este, de
fapt, o falie cu multe adâncimi, care reclamă o
abordare specială. Înspre această direcție nu
acceptăm (de astă datî) provocarea, excursul fiind
mult mai adânc decât o presupune simpla/ prima
lectură.   Dar, în altă direcție de lectură, deschisă de
poemele-tablou, aflăm din nou că

AȘA GRĂIT-A ZARATHUSTRA
Respirând (prin) toate aceste poeme care-și

caută titlul,  nu este nici o surpriză să afli cum că „În
spatele casei de pe strada Măicuța” (5), unde „taica
Noe” și „băiatul lui Chiric” rescriu, parcă,
(re)facerea lumii, cel din urmă, „pe care îl
porecleam Câzea/ (…) Seara râdea el de noi și/ se
dezbrăca pe malul pârâului: Hai treceți, eu nu am
treabă cu moartea./ Puteți alege dacă vă înecați/ de
bunăvoie sau/ pentru că așa grăit-a Zarathustra”
(p. 23-24). Tot în rescrierea-refacere a lumii, cu
timp despletit din copilărie, „Mâine am fost la râs-/
spune copilul bătrânei/ care păzește un hoit de
pisică/ să nu intre în cămară (…)” (6) (p. 25). Iar
„La capătul străzii Măicuța/ se ivise de nicăieri/ o
minunată zână/ mică, știrbă și neagră/ care a dat cu
var/ peste întunericul din jur/ și a făcut din el un
bordei” (7), (p. 27). 
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Criticul Ioan Holban conchide că „Învins, dar nu
ucis, într-o relație complicată cu alteritatea, cu sine
și cu lumea, poetul se întoarce pe strada Măicuța, în
fapt, topos-ul, centrul energetic al literaturii lui
Valentin Talpalaru: e strada nașterii și a morții, dar,
mai ales, un spațiu poetic al jocurilor suprarealiste
cu limbajul și realul (de)format de întâlnirea fatală
cu minunata zână a surpării, mică și strâmbă, știrbă
și neagră” (p. 9-10).2

35 DE RESPIRĂRI ÎN CĂUTARE DE CER
După excursul – savuros, mesianic, cambrat în

rame inedit sculptate – în expoziția celor 35 de
tablouri-poeme semnate Valentin Talpalaru, te simți
ca la sfârșitul- unei- povești-cu-cântec, căci sfârșitul
nu e tocmai sfârșit. Provocarea rămâne: găsirea de
titluri, găsirea-numirea cheilor care dezleagă
cuferele textelor-tablou expuse cititorului într-un
labirint, de altfel, bine gândit.  Autorul pare că se
încăpățânează să creadă că stă pe mal de întuneric,
că  în-jurul-lui, în-jurul „invitaților la cină”, când dă
„ din cap/ ca o gazdă bună” și ascultă „cuvintele
amestecate” (3) (încrucișate/ altoite?) – refuză
lumea. 

Autorul nu e singur. Poemele sale, trimise în
căutare de titluri, își găsesc, cu asupra de măsură,
cititorii. Ceea ce înseamnă că autorul nu e –
complet?- singur. Că undița sa a eliberat Sensul, în
ciuda așteptărilor, paradoxal. Un alint? O auto-
flagelare? O ispitire/ provocare a Celuilalt –
Alteritatea? – în așteptarea Cheilor, a suflului de
lectură, a lămpii lui Aladdin care deschide cufărul-
cu-sensuri al poveștilor-pictate-cu-cântec de autor?
Luarea – de – mână ca după spovedanie, a unui
copil?

Căci

POETUL E (CA) UN COPIL
Indiferent de epoca în care trăiește, de vârstă, de

experiențele pe care le mixează și care îl
modelează, poetul e (ca) un copil. E un vânător –
traducător al tuturor filtratelor și trăitelor lumii, ale
uimirilor, ale tuturor dimineților și scurt-circuitelor
care îi minează destinul, ale tuturor anotimpurilor
care trec, oricum, anapoda, altfel decât cum pentru
restul lumii. 

„Ochii mi-au cărat lumina dinlăuntru”, spune
poetul (21), dar „în pâcla în care/ abia distingeam/

indicatorul spre viață/ nu era altă lumină decât/ ceea
ce aduceam eu -/ precum înăuntru așa și afară/ se
auzea/ și spre ele alergau umbre/ fără deosebire
între ele/ (ca umbrele) (…)” (p. 59). 

Cum poetul, deși (ca) un copil, e un iscusit
vânător, la fel, cititorul, la rându-i, nu poate fi decât
un vânat. Pe cinste (?). Căutarea Sensului e
numitorul comun. Vânarea/ vânătoarea se dă pe
câmpul de luptă al Sensului, al găsirii lui. Cum
poezia nu e decât un vehicul, un glonț, o alice, un
plânset, un suspin, o adiere, o lacrimă,  un hohot,
armura spunerii, carcasa, rama, pe măsura
diapazonului ființării suspinului, alicei, glonțului,
hohotului, lacrimii își va găsi cititor pe măsură.

Cele 35 de tablouri-poeme semnate Valentin
Talpalaru nu sunt decât o provocare. Nu sunt,
neapărat, în căutarea unui titlu, cât a unei
completări, a unei dezlegări, ca o expoziție de
ghicitori cu lacrimă care se înverșunează să vină
întru întâmpinarea cititorului, provocându-l,
răsturnându-i așteptările și schițându-i rama unui
univers de așteptare în care tonurile, nuanțele,
sensurile își găsesc asemănător pe măsură.

Deci, deși poetul e (ca) un copil, 

POETUL NU E SINGUR
Vânător în căutarea sensului, hăitaș, poetul își

va găsi, pe măsura măiestriei cu care își ascute
săgețile și își pregătește alicele, cititor pe măsură.
Cititorul. Cel care, cu măsura cu care i s-a măsurat,
măsura-va. Sensul. Aceasta e lecția pe care ne-o
pictează Valentin Talpalaru în 35 de poeme în
căutarea unui  titlu.

Note:
*. Valentin Talpalaru, 35 de poeme în căutarea unui

titlu, Cuvânt însoțitor de Ioan Holban, Editura Junimea,
Iași, 2019.

1. Ioan Holban, „Fluviul Lethe de pe Strada Măicuța”,
în Valentin Talpalaru, 35 de poeme în căutarea unui titlu,
ed. cit., p. 5.

2. Ioan Holban, idem.
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Cu Emil Lungeanu s-a produs o resurecție a
recenziei literare, care nu mai mizează pe
comentariul textual, pe relevarea temelor și a
motivelor, a particularităților artistice, pe
înserierea de opere, developarea structurii cărții
dezbătute, pe punctarea oazelor sau  a parcelelor
de originalitate, dimpotrivă, ea se îndreaptă spre
frugale impresii lecturale, inedite, imposibil de
clonat, cu raportări à la Dan Cristea la modele
europene, cu popasuri stilistice fecunde similare
directorului de la LDD. Cronica aduce mai
degrabă a escapadă culturală, a voiaj lovinescian
în jurul operei,  cu escale latinești și franțuzești,
îndeosebi, și îmbibate de filozofie și literatură
universală. Nu lipsitul de talent, de inspirație
reabilitează pretextul literar, analogia și nu omite
verdictul – sarea și piperul în critica de
întâmpinare! – tranșant ori camuflat. Cu
proaspătul op al „autorului de tip renascentist” –
cum îl portretiza Horia Gârbea –, Cartea recentă
(Editura Neuma, 2019), se consemnează aria
referențială cu 22 de scriitori, din care unul cu
soclu în templul  perenității (Marin Preda), alții
din contemporaneitate, binecunoscuți, accesați de
manuale și compendii (Ana Blandiana, Romulus
Rusan, Horia Gârbea) ori harnici întru critica și
istoria literară (Aureliu Goci, Stan V. Cristea) sau
ca romancieri polițiști (George Arion). Nu lipsesc
nici pariurile literare ale evaluatorului: Mihail
Soare  („un acrobat al condeiului”, care ar fi
trebuit de mult să fie membru al Uniunii, p. 82) și
Letiția Vadislav, o remarcată a Anei Blandiana,
încă de la 16 ani, iar acum la amiaza vieții, „una
dintre cele mai sensibile voci ale liricii feminine
de azi”, p. 24.

Discuția despre Ana Blandiana devine pretext

de pentru a dezbate condiția intelectualului,
chipul lui Eminescu pe bancnota de 500 lei. După
un incipit cu puzzle în articolul cu ținta Romulus
Rusan, criticul își aduce aminte de o constatare a
lui Brâncuși că arta te apropie de oameni.  Cu
Horia Gârbea se călătorește spre pirandelism
(viața ca vis) – și, bineînțeles spre shakespearism,
completăm noi –, relevând „comedia limbajului și
montările intertextuale”, p. 17-18. De altfel, în
Plăcinte cu ighemonicon, Horia Gârbea confirmă
eticheta de „expert în inginerii constructive”în
vreme ce Letiția Vadislav ar fi meritat un alt
statut, destin, mai ales că din adolescență talentul
îi fusese apreciat. „Un profesionist al
televiziunii”, Teodor Hossu Longin poate scrie
bine și  literatură ( p. 29), ca și Nicolae Stan și ale
sale romane labirintice. Despre Marin Preda
nimeni nu se îndoiește de valoare, nu resuscită
mutația valorilor estetice acreditată de mentorul
de la Sburătorul, astfel că examinatorul își
permite aluzii și anunțul publicitar cu excerpte și
bonusuri ca  moartea bizară a unor Poe, Labiș,
Preda – victimizat de stânga politică, în caz
contrar șicanat, „filat”. Pe scurt, „marele pierdut”
a fost  turnat de comuniști în anii șaptezeci,
răsturnat de anticomuniști în anii nouăzeci, tot un
drac” (p. 27-28). Prin două epitete („turnat”,
„răsturnat”) și o expresie („tot un drac”), argoul
își legitimează autorul. Resursele expresivității
pot fi aflate și în afara figurilor de stil și anume în
„nuditatea stilistică” (p. 31), în „minimalismul
jurnalistic”, în scuturarea de accesorii adjectivale.
Verdictul e rostit la jumătatea textului când
admite expresivitatea și la final: „În realitate,
putem oricând miza pe povestirile lui Teodor
Hossu-Longin, oricât de multe ar număra..” (p.

127127CONVORBIRI  LITERARE

DE UN ESTETISM DE UN ESTETISM 
EZOTERIC ŞI LUDICEZOTERIC ŞI LUDIC

Iulian BITOLEANU



128128 CONVORBIRI  LITERARE

32).  Agonia lecturii sau romanele labirintice ale
lui Nicolae Stan demarează printr-un preludiu
filozofic, estetic (agreabilul și durerea) din
Nietzsche și altul de sociologie literară
(vandabilitatea cărții, azi), apoi esența prozei
(invenția epică, alienarea omului și parabola
crizei singurătății), cu omiterea voită a
comentariului explicit. Un alt titlu inspirat
Tangenta și secanta rostuiește eseul Anei Calina
Garaș despre Brâncuș, cel ce i-a regăsit, după ani
și ani, pe compatrioți „mai săraci și mai (pardon!)
proști”, neînveșmântați, glăsuim noi, în
pesimismul cioranian. Practic, Brâncuși – Prinț al
formei pure (2016), raportabil pe drept la
hinduism, budism,  rămâne „cel mai notoriu artist
dat lumii de acest popor” (p. 39). Preferința
pentru incipituri inedite se vădește și în Lecția
despre cerc – parafrazare după Nichita –, cu
trimitere la aglomerările umane, gen Chicago, ce
succeda unei interogații cu subiectul zborul. „Tot
un asemenea model CCD oferă și Viorica Răduță
în Orașul închis (…), un roman despre efectul
paradoxal al memoriei, deopotrivă traumatizant și
necesar” (p.41). Cum definirea sintetică s-a
produs, urmează o alta cu țintă diferită:
„…contaminarea limbajului (…) în
portretistică…, lirismul profund ce străbate
narațiunile Ilenei Popescu-Bâldea” (p. 45).
Incursiunea în proză continuă cu Geo Naum și ale
sale romane liliputane (Proza mare de dimensiuni
mici – titlu cu valențe axiologice), însoțite de
„desertul’’ numit arta bonsai, cu George Arion,
„scriitor așa de poliedric (...), cu o savuroasă
coloratură stilistică” (p. 54), superlativizat și
antonomazat în fel și chip („un Raymond
Chandler român” – Ovid.S. Crohmălniceanu) și
Ion Barbu, „prozator experimentat” (p. 55), „cu
subiectivitatea și lirismul turate la maxim” și
„ștergerea frontierelor dintre real și fantastic” (p.
56). Istoria literară și critica îi au în vizor pe Stan
V. Cristea și Aureliu Goci, primul, un fel de
enciclopedie portabilă întru biografia lui Marin
Preda („pentru informații suplimentate, sunați la
Stan V. Cristea”, p. 28), iar cel de-al doilea,
„fostul student al anecdoticului Alexandru Piru”
(p. 59), semnatar de „operă critică și istoriografică

ce dă mărturie că nu a pierdut vremea până acum”
(p. 60). Nu lipsesc butadele despre vajnicul
discipol călinescian, nici ironia pe adresa falșilor
exegeți „cu păsăreasca abordărilor scientiste de
azi” (ibidem). La „monumentalul inventar de
referințe Marin Preda. Repere biobibliografice
(Ed. Aius, 2017), o mamă de volum de 780 de
pagini, … academic” (p. 61), Stan V. Cristea a
trudit îndelung, efectuând... „săpături
arhivistice... prin marile biblioteci, colecții și
fonduri documentare ale României”, secvențe
concludente ale unui „copleșitor travaliu”
(ibidem). Teologii nu din trecut (Gala Galaction),
de ieri (Valeriu Anania), ci și de acum, din
diaspora – pot avea har beletristic, poetic (Eugen
Barz), camuflând „sacrul în fabulos” (p. 76-79) și
degajând energii alternative. Cu toate că nu a
agreat biliardul, totuși, indulgentul critic a
acceptat provocarea lui Florin Vedeanu la o
partidă de snooker (p. 79-82), un romancier care
pune în mișcare „un întreg carambol al
destinelor”. După uimirea că în forul scriitoricesc
suprem ori în tagma celor cu expertiză mai acced
și câțiva neprofesioniști (p. 82 și p. 60), iată că
dezolarea lui Tudor Opriș (Drama învățământului
românesc) și Răzvan Voncu (Pieton prin
tranziție) are perseverență: „Capul răutăților
rămâne incompetența crasă a sistemului de
învățământ, care, continuă să îndoape programele
ca pe niște supermarketuri, cu tot soiul de
tâmpenii fără aplicație…” (p. 84). Cauza să fie
doar una? – „politica infectează totul – ieri,
creația artistică, azi, comentariul critic…’’ (p. 28).
Pe lângă „marea erudiție, etalată fără emfază –
preciza aceeași voce de la Neuma (Horia Gârbea,
n.n.) – firea deschisă și umorul (ce) fac din Emil
Lungeanu o prezență deosebit de agreabilă”.

Emil Lungeanu, Cartea nouă



Filă cu filă istoria mai dă cîte o pagină iar noi
oamenii putem să sperăm, să credem într-un
mîine care va veni așa cum nici noi nu știm.
Acesta este și titlul cărții de eseuri pe care Andrei
Breabăn ne-o oferă spre lectură. Și dacă mîine ar
veni..., unde autorul ne vorbește (și) despre
evenimente din trecut, dar ne propune să căutăm
propriile noastre răspunsuri la modul cum privim
acest mîine. Între ieri și mîine, în această curgere
firească a timpului, omul a învățat să
supraviețuiască pe această planetă dată de
Dumnezeu și să aleagă drumuri potrivite pentru
ca viața sa să aibă continuitate. Cartea de față este
împărțită în cinci părți; partea I denumită,
„Despre oameni și împrejurări” ni-l aduce în prim
plan pe geniul literaturii române Mihai Eminescu,
de la nașterea căruia, anul acesta se împlinesc 171
de ani, cea mai puternică voce a neamului
românesc. Andrei Breabăn vorbește despre
patriotul Eminescu, românul adevărat care a
aprins forța și dragostea de țară în multele sale
lucrări despre daci, despre zei și domnitori
români, în pagini întregi de istorie dreaptă și
nedreaptă. Eminescu ne-a făcut să vedem
pămîntul strămoșesc ca pe cea mai de preț
comoară. Dulcea Românie a lui Eminescu, țara de
dor a oamenilor harnici și curajoși ne este
prezentată de autor spre amintire și luare aminte a
acelui mîine care va să vie. 

În celelalte părți, „Istoria pe înțelesul tuturor”
(a II-a), „Antiromânismul românesc” (a III-a),
„Cugetări despre om și Dumnezeu” (a IV-a) și
„Legende dacice” (a V-a), autorul ne dezvăluie
locuri însemnate și oameni însemnați care au avut
tăria să treacă peste încercări primejdioase,
trădări, războaie, doar pentru a apăra granițele,
valorile, pămîntul acestui neam. Cititorul este
îndemnat să reflecteze asupra faptelor acestor

mari patrioți, dar și să cugete la contribuția
personală a acestui mîine. Pe umerii strămoșilor a
dospit și crescut plămada prezentului. Ce vor
plămădi oamenii de astăzi pentru mîine este o
întrebare serioasă, pe care nu numai Andrei
Breabăn și-o pune, ci și alți români patrioți.

Creatorul ne-a dat viață și haruri divine la
naștere, dar cele mai mari daruri le-a dat celor
luptători, care vor să ajungă la acea lumină care
uneori pare a fi departe. A răsplătit înmiit celor
care nu au văzut nici o lumină dar au crezut că ea
există și o vor vedea. De aceea un Ștefan cel Mare
este soarele ce nu a apus niciodată și Eminescu a
rămas mereu cu privirea spre acea stea îndepărtată
care luminează și astăzi drumul nostru spre ziua
de mîine. Noi, copiii lui Dumnezeu, poposiți pe
aceste meleaguri de poveste, de o frumusețe
aparte, scrie autorul, să ne întrebăm ce aduce
viitorul și cum zidim alte drumuri bune și
sănătoase ale României noastre dragi. Pentru ca,
subliniază Andrei Breabăn, atunci cînd ne vom
întoarce acasă, în sînul Tatălui Ceresc să îi
spunem că am luptat și lăsat pentru cei care vor
veni mîine, un drum solid pentru înainte. 

În vremurile cînd Ștefan pornea cu oastea sa
împotriva turcilor, poporul se regăsea timp
îndelungat în post și rugăciune. Erau uniți, strînși
laolaltă doar pentru a se ruga pentru țara lor.
Uitîndu-ne împrejurul nostru astăzi, vedem
risipire și dezbinare, oameni împrăștiați în zări de
unde așteaptă să vadă pîlpîind lumina de la
capătul grijilor lor. O lumină de unitate, de
identitate și călăuză spre a pune binele în locul
răului. Autorul scrie că sîntem toleranți, și că
această toleranță, uneori cu chip slugarnic, este
dusă la extrem. Și ne îndeamnă prin rîndurile sale
să mergem unul lîngă celălalt cu fruntea sus în
aceste momente de cumpănă și să ridicăm
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capetele plecate. Să dezbrăcăm straiele umile și să
ne îmbrăcăm în români cu adevărat iubitori de
Hristos și de țară. Respectul pentru strămoși,
pentru valorile naționale, pentru bunicii și
străbunicii noștri care au sărutat glia să prindă
rădăcini adînci în sufletul nostru, scrie Andrei
Breabăn. 

Ne tragem din cea mai veche civilizație a
Europei. Să fim mîndri că sîntem români. Autorul
scrie: „Europa a fost populată în mare parte de
geto-daci... și vatra milenară a strămoșilor noștri
nu a fost ocupată niciodată”. Și așa cum daci
aveau ceva de apărat, o Sarmisegetuză care era
inima lor, a tuturor, așa și noi să căutăm acea forță
interioară pentru a păstra acest pămînt și locurile
sacre strămoșești.

Să nu fim lipsiți de dragoste, ne îndeamnă
autorul. Unii nu L-au înțeles pe Iisus cînd predica
despre iubirea vrăjmașului spunînd să îi iubim pe
vrăjmașii noștri. Nu Îl înțeleg nici astăzi și omul
orgolios poate răspunde cu furie la aceste cuvinte.
Asta poate și pentru că există o oarecare
neînțelegere a simbolisticii prin care s-a exprimat
Iisus. Nu s-a întrebat nimeni cine este vrăjmașul
pe care Iisus ne spune să îl iubim. Poate fi mama
sau tata atunci cînd îl ceartă vehement pe copil
pentru ce a făcut sau poate fratele, vecinul,
colegul nostru? Iisus încearcă să reducă din
agresivitate și să îl facă pe om să înțeleagă că
răspunsul răului cu rău nu duce la împăcare.
Golul primordial din Geneză poate fi în unii
oameni. Acel pustiu de nesiguranță, întuneric și
teamă care îl face pe om rău. Doar prin credința în
Dumnezeu, omul poate sta în lumină. Prin
rugăciune, bunătate și dragoste poate găsi calea
luminoasă. Sigur că omului îi este frică de
dispariția pămîntului și a tuturor locuitorilor de pe
această planetă. Dar e bine să se gîndească mai
mult cum își trăiește viața și cîtă dragoste
împărtășește celor din jurul lui. Spațiul este o
ecuație a lui Dumnezeu, pămîntul ne-a fost dat
nouă oamenilor spre folosință, și e în matricea
noastră să creăm continuitate prin dragoste.
Lumina e bună, dragostea e bună, și atunci și
omul trebuie să fie bun. Asta este viziunea
autorului atunci cînd ne vorbește despre cer și

Dumnezeu. Să facem loc dragostei și răul se
disipează. Condiția este că dacă am venit curat la
naștere, tot așa să ne străduim să plecăm sus în
cerurile Tatălui.

În linii mari, cam acestea sunt lucrurile pe care
dorește să le transmită Andrei Breabăn, uneori cu
accente poate mai „apăsate”, dar venite, se vede,
din suflet, după cum scrie, fie că se referă la
subiecte istorice, care țin de cultură sau de
credință, ori de aspecte ale vieții noastre de azi, cu
politicieni care au „uitat” că trebuie să își
slujească țara și nu propriul interes sau, poate mai
rău, pe al străinilor, dar și oameni obișnuiți care
au „uitat” de demnitate. Sunt texte scrise în
general într-un limbaj accesibil, pentru a fi,
probabil, la îndemâna oricărui cititor, iar temele
sunt alese și pentru a aduce aminte, dar și pentru
a îndemna la reflecție, căci, ne spune el, trăim cu
adevărat vremuri complicate, în care se aleg și
„drumurile”, dar și caracterele. 

Andrei Breabăn, Și dacă mâine va veni, Editura
Timpul, Iași, 2021, 414 p.
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Născută, nu neapărat ca experienţă cunoscută,
dintr-o aripă nexplorată a himerismului reinventat
de un atipic poet al unei promoţii neprofilate
suficient la noi, ca într-un fuzzy al marginii unui
areal bine definit, poezia lui Luca Ştefan Ouatu
din volumul său de debut – Cinematic, Editura
OMG,  a patra în seria OHMYGODPOETRY,
2019 – se înscrie bine în proiectul acestei edituri
ambiţioase, care, nu numai în acest caz, reuşeşte
să se profileze ca o demnă de urmat încercare de
profil nou al poeziei tinere de la noi. Himerismul
de care am amintit, ca maladie mai mult a
spiritului decît ca formă estetică, la debutantul
despre care scriu acum, este doar tangenţial, mai
ales prin falsa călătorie sau existenţă în spaţii
reale devenite imaginare sau ficţionale. Astfel de
incursiuni se transformă la Luca Ştefan Ouatu în
motive de text apoetic, în eşantioane sau bruioane
lexicale hibride, de cele mai multe ori greu de
digerat. Totuşi fiecare text are un tipar original, o
amprentă ce se impune, deşi indefinibilă încă, în
manieră proprie. Cum paradigma pe care o caută
în fiecare carte cei de la editura amintită, aici ea
pare a fi existentă, chiar şi în intenţie, uneori cu
asupra de măsură. De la texte incoerente, prolixe,
de dicteu, se ajunge la naraţiuni ce ţin de un ax
logic al conceperii textului. De cele mai multe ori
pare o cochetare cu titluri hibride, de împrumut
lexical, de regulă din engleza cibernetică, în
fondul poemelor explicate sau nu, definibile sau
nu. Iată un titlu de acest fel – riverflow (una apare
în cuprins, riferflow (sic!), care nu înseamnă
nimic, şi riverflow, ca titlul celui de la treilea
poem din carte, care înseamnă, luat ad litteram,
„rîul curge”) –, care este o aglutinare a două
cuvinte, un substantiv şi un verb intranzitiv, titlu

ce atinge vag ideea de curgere, spre final,
din ceea ce este cu adevărat fondul textului
poetic: „sunt dimineţile astea însorite/ şi
ultimile ţigări rămase/ trecătorii de pe
stradă/ câinele din faţa blocului vecina/ de la
balcon/ copiii din parc/ care mă bucură// mă
fac să simt că trăiesc/ printre ei cu atâta
acceptare/ şi conştiinţă colectivă// cu
sufletul meu printre ei/ o bucată de plastic
aruncată în ocean/ atât de liberă şi de nocivă
şi totuşi/ atât de longevivă şi vulnerabilă/
aruncată de un om fără remuşcare/ răscoala
interioară/ cu triburile indigene/ în plin război
moral/ pregătit la rândul lui/ să devină plastic
aruncat în larg/ poate într-o pădure/ sau un
părculeţ/ suntem doar oameni şi plutim/ când
oceanul ăsta/ încearcă să ne vorbească” (p. 12)
Este evident aici mesajul transmis, dar şi ideea cu
„plasticul”, ce pare a veni dintr-o imagine a
scriitorului rus Vodolazkin, care spunea, într-o
explicaţie la romanul Laur, că, într-o cercetare a
unor arheologi s-a descopeit într-un rîu din Evul
Mediu un pet de plastic, un paradox existenţial
posibil doar în literatură. Aceeaşi idee sau stare o
depistăm şi în următorul poem, summerise, care
se încheie cu o localizare în timp referenţial în
ceea ce se aştepta a fi schimbarea de mileniu:
„sunt tot puştan de 2000/ pe focus slab şi vise
mari/ cu fericire în colţul gurii ca băieţii după
şaormă/ un trip pe viaţă şi toată viaţa în trip” (p.
16) Şi poate din această „linie de cocaină”, poetul
să tragă pe nări aerul extravagant şi exotic al unei
irealităţi devenită realitate, a unei realităţi
devenită ficţiunie. La fel şi în hunt (p. 17).

De fapt în proporţie de peste 90%, sumarul
cărţii, la nivelul titlurilor date textelor, este format
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din acest hibrid lexical, epatant de cele mai multe
ori, titluri din care în puţine cazuri reiese şi
fondul, care de altfel este unul dens, substanţial,
cu un bogat conţinut de limbaj inovator. Dar nu
este suficient doar atît. Limpezimea unor poeme
arată contrastul în care încă se află autorul, de la
un nivel în care doreşte să spună foarte multe,
complicat, pînă la clarităţi ce ţin de un epic direct,
simplu: „mă simt înghesuit după 10 ore de mers
cu trenul/ de femeia care s-a aşezat lângă mine/
dinamica se bate cap în cap cu timpul de prea
multă vreme timpii se pierd// poate de asta în căşti
se aude un trap expira/ nu ne mai flexăm/ de fapt
nu am făcut-o niciodată/ şi nici că i-a păsat
cuiva//(...)/ o gaşcă de renegaţi/ ne tatuăm câte un
papagal pe buca stângă/ trebuie să-l vezi pe al
meu/ dă chinuit din aripi şi e lipsit de culoare//
când eram mic am/ avut un papagal albastru/
acum îmi pare rău că/ l-am învăţat să zboare”
(orice simbol al repetiţiei sau al timpului e uzat,
p. 49).

De la început cartea anunţă un personaj –
pornhub –, care ar putea defini un alter ego al
poetului, o altă imagine a lui reflectată într-un
interior ce se expune fără jenă, care pare a fi şi
real, care „...plantează un copac/ pentru fiecare
100 de clipuri văzute” (p. 9). Se vede aici intenţia
unui profil real, unei imagini concrete: „acasă am
învăţat că nu e frumos/ să vorbesc despre
intimitatea mea în public/ în public am învăţat că
nimic nu/ e mai frumos decât intimitatea/ expusă
mama va citi şiu se va convinge/ că sunt activat
pentru natură// singura persoană/ pe care o mint
mai des decât mă mint pe/ mine e mama şi asta
din speranţa că/ într-o zi voi putea să vegetez din
nou în uter// mă protejez şi în jur/ toate sicriele
sunt sparte/ mă protejez şi aici/ nu e nimic de
salvat”. Pornhub, pe parcursul cărţii, mai face şi
alte destăinuiri, alături de alte personaje ce fac din
cartea lui Luca Ştefan Ouatu un soi de
microroman al unei lumi ce se naşte şi moare în
pagină, adică în inimitatea expusă a autorului.
Unele sunt obsesii ale poetului, ca în poemul tipa
tripa tripla-ţipla, altele sunt note de jurnal ca în
poemul 10 februarie: „din discuţii în cafenele/
îngtre cadre şi atmosferă/ lumea deconstruită în

baraje şi lumină neon/ panouri publicitare şi
muzică la stare// ne trezim într-o cameră de hotel/
rupţi după miniraveuri off the domeuri discuţii
mult prea sincere/ fratele meu mai mic/ mă roagă
să mă cuminţesc// prietenul meu cu nume iernatic
cu/ ochi mari şi barba îngrijorată cearcăne/ cu
idealuri şi conştiinţă mă învaţă/ reacţii situaţii din
codul penal şi/ cum să zâmbesc mai des// înţeleg
mai greu rutina mă sperie/ în nopţile în care sunt
singur ascult kokoroko/ prietenul meu cu
ochelari/ păr lung mema şi corporaţia în sânge/
mi-ar spune că e gay// zile similare mă găsesc
prins/ între hotărâre şi vulnerabilitate/ între
emoţie şi conştiinţă/ iar eu dorm neîntors pe o
canapea/ încercând să mă bucur” (p. 46).

Pornind de la ideea unei cinetici, în interiorul
căreia mişcarea în sine ţine de o fluidizare a
conceptului de poezie, aşa cum crede autorul că ar
trebuia aceasta să fie, fără să ţină cont de un
parcurs istoric al acesteia, Luca Ştefan Ouatu se
expune prin personajul său şi lumea sa interioară
în contextul unei lumi reale pe care, deşi nu o
detestă, îi arată defectele sau rutina de care el
fuge, ca fierul dat cu feruginol împotriva ruginirii.
Anxios şi relaxat, depresiv şi liniştit, crispat şi
logvace, trist şi fericit, iubit şi neiubit, poetul se
simte în pielea lui ca într-un ospiciu în care dacă
îi este aşezată pe masă „tripa”, viaţa poate deveni
rai, un rai al pierzaniei, al fugii prin sine de sine.

Original în oarecare măsură, cu acele iflexiuni
în himerismul hibrid de la noi, nexploatat pînă la
capăt nici de poetul care l-a definit, după ce acesta
exista în concept de ceva decenii în urmă, Luca
Ştefan Ouatu debutează convingător la o editură
care are în program un proiect de revigorare a
poeziei de la noi. Un pas mic pentru un mers
îndelungat!
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Pia Pillat a fost primul copil al poetului Ion Pillat
și al acuarelistei Maria Pillat-Brateș. Născută la 18
octombrie 1916, cu puțin înainte de mobilizarea
tatălui său pe frontul din Moldova, va avea neșansa
(ea ar fi spus la senectute, șansa) de a traversa toate
evenimentele alienantului secol XX și, longevivă
fiind, își va vedea plecând, pe rând, aproape toate
rudele și cunoștințele. Foarte frumoasă, talentată, cu
o personalitate puternică și provenind dintr-o
familie de vază, atât din punct de vedere politic, cât
și literar, Pia Pillat părea să aibă toate datele pentru
o carieră strălucită și pentru o viață lipsită de griji.
N-a fost să fie așa, deși, urmărindu-i destinul cu
toate încercările și provocările lui, se poate spune că
a stors de la viață tot ce aceasta îi putea da, făurindu-
și, astfel, pe neștiute, romanul mereu dorit, însă
nescris.

Copilă fiind, scria poezii și desena, dintr-un
imbold lăuntric ce împletea date din ADN-ul
ambilor părinți. Pe la vreo șapte ani, inventa povești
fascinante pentru fratele său mai mic cu cinci ani și
mai vulnerabil, alintat Dinuț. Mai târziu, pe la
începutul anilor ʼ30, va începe să scrie proză,
descriind în scrisorile către tată și bunici,
experiențele estivale, petrecute cu fratele și cu vărul
ei. Astfel, la începutul lunii august 1933, Ion Pillat,
aflat la Miorcani, îi scrie soției, retrasă cu copiii la
Predeal după vacanța de la Eforie, despre senzația
pe care o făcuse în familie o scrisoare a Piei. Se pare
că toți cei trei copii fuseseră puși să descrie o
excursie, probabil la muzeul din Constanța, unde
văzuseră sarcofage. „Am găsit-o foarte bine și de un
stil ușor, natural, cu puțin umor, adevărat epistolar.
Felicit-o, te rog, din parte-mi.”2, scrie entuziasmat
tatăl Ion Pillat, și „După a lui Pia, a fost rândul
scrisorii lui Gheorghe și a doua zi a lui Dinu.
Câteșitrele sunt foarte bine. Nu mai vorbesc de a lui

Pia declarată hors concours. M-a amuzat mult cum
fiecare, pe aceeași temă, și-a vădit personalitatea:
mai artistă, mai fantezistă, cu un grăunte reușit de
umor, la fetiță (despre stil nu vorbesc, căci e natural
ca la vârsta ei să nu mai poată fi comparat cu al
băieților) […]”3. „Fetița”, cum încă o vedea tatăl
său, învăța la Liceul Regina Maria și avea să
împlinească peste două luni 17 ani, vârstă de la care,
pentru următorii cinci ani, va fi subjugată de scris,
nu din dorința de literaturizare a vieții, ci din aceea
de a înregistra pe foaia de hârtie straniile experiențe
ale captării unor energii necunoscute, care se
materializau prin condeiul ei, ca într-un soi de dicteu
automat. 

A debutat în revista „Vlăstarul”4 a Liceului Spiru
Haret, cu o fantezie istorico-literară intitulată O
seară petrecută în Cercul Junimii (după Panu și
Negruzzi), în care detaliile extrase din amintirile
celor doi junimiști sunt topite și prelucrate într-o
povestire cadru, scrisă la persoana întâi, vocea
narativă aparținând unui tânăr cu propensiuni
literare, asimilat Caracudei din 1872. Textul, relativ
extins pentru spațiul alocat de revistă, indică
aptitudini de povestitoare și abilități în crearea unei
atmosfere veridice. În același an 1934, aflată în
vacanță la Miorcani, compune un ciclu de povestiri
poematice intitulat Fata cocorilor. Într-o odăiță
complet albă pe care o adora, cu gratii la ferestre și
atât de mică, încât nu aveau loc decât un mic pat și
o măsuță, separată de restul casei și de restul
familiei, Pia scria hipnotic, evadând într-un soi de
„visuri treze”, cum singură încerca să le definească:
„Căci există în mine extraordinar de vie memoria
acelei stări când, așezată pe pat și scriind pe
genunchi, îmi deschideam gândul nu unor lucruri
precise, pe care să le pun pe hârtie, ci îl lăsam total
disponibil, ca alte gânduri, captate de nu știu unde,
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să-și găsească albia și să curgă, prin el, pe hârtie. Era
ca un fel de transă, dar eu și vedeam și simțeam;
totul venea din afară, parcă, și mi se suprapunea
mie, cea total deschisă, total receptivă și, într-un
sens, total posedată”5. Cele patru povestiri
poematice, captate astfel din străfundurile sinelui,
au o certă valoare literară, dar și una profetică, de
adulmecare neobișnuită a viitorului. Ca pagini de
proză lirică, amintind vag de poemele în proză ale
tatălui și anticipând textele fratelui publicate în
revista „Vlăstarul”, bucățile Piei au afinități ciudate
cu proza simbolică, a supra-realității, practicată de
Dino Buzzati exact în acei ani și, prin lipsa
contururilor realității și ale personajelor, trimit spre
fluiditatea cadrelor din filmele lui Aleksandr
Sokurov. 

Scuturate de fixarea în timp și spațiu, despuiate
de orice balast stilistic sau narativ, Fata cocorilor,
Sera din mlaștini, Corabia mântuirii și Strigoiul
urmăresc și descriu vag, eluziv, numai esența
stărilor, emoțiilor, aproape neconcretizate încă în
gând, experimentate de protagonista Iva, lesne
asimilabilă Piei, nu numai prin scurtimea trinitară a
numelui, ci și prin suprapunerea vârstei, prin acea
nedeslușire adolescentină, a autoarei și a
personajului zămislit. Am numi-o proză
existențialistă, autenticistă, în cel mai adevărat sens
al termenilor, dacă ele nu ar fi atât de demonetizate
de uzul critic. Și, de asemenea, o proză
psihanalizabilă. Iva, ca și Pia, are, în trupul de
femeie ce se trezește la viață, o fire masculină, în
sensul unui tumult și al unui curaj, al riscurilor pe
care și le asumă cu frenezie, al setei de aventură, al
înfruntării temerilor cu dârzenie, al pasiunii
pătimașe ce simte că îi fierbe în vine. Profetice și
emblematice rămân atât jertfirea Ivei pentru Manuel
(Corabia cu minuni), cât și întâlnirea strigoiului cu
vioară, care, obosit de viață, dincolo de moarte, îi
declară iubire veșnică celei pe care n-a întâlnit-o în
fapt (Strigoiul).

Nu știm ce lecturi avusese Pia Pillat până la
revărsarea talentului ei scriitoricesc, aidoma
petrolului care țâșnește artezian, însă modul inedit
de a pune în pagină stările trăite și capacitatea de a
nara fără narațiune, strunind atât de bine acele
nedefinite ceva sau cineva, plăsmuite din substanța
visului, dau măsura talentului ei și indică marea
prozatoare ce ar fi putut să fie, deopotrivă în familia

sa și în literatura română. 
Continuându-și experiența onirico-literară,

autodidactă, căci renunțase la Facultatea de Litere
după un an, pentru că se căsătorise, Pia Pillat va fi
tentată și de poezie în anii 1937-19386, finalizând în
aceeași perioadă primul roman, intitulat Zilnic
începe viața. Ca și Fata cocorilor, va circula numai
între prieteni, rămânând în manuscris și, aflat în
posesia familiei după fuga ei din țară, va fi confiscat
de Securitate după arestarea fratelui7. Romanul, încă
nepublicat, va fi ars în februarie 1960, cu puțin timp
înaintea începerii procesului intelectualilor,
împreună cu toate materialele neinteresante pentru
mersul anchetei, ridicate la perchezițiile celor 25 de
inculpați. În lipsa textului propriu-zis, nu putem
decât să cităm dintr-o scrisoare a fratelui Dinu,
datată 14 iulie 1952: „Ți-am recitit zilele trecute
romanul, de care am dat odată cu mutatul. Și-am fost
încă o dată atât de emoționat mândru de tine! Cartea
rămâne majoră”8.

De ce Pia nu și-a publicat povestirile și romanul,
cu tot talentul conținut în ele și cu toate relațiile
ilustrului său părinte, este o întrebare la care ea
însăși va răspunde peste ani, în scrisori. Scrisul era
pentru ea un act firesc, fără să implice finalitatea
publicării, și, mai mult decât atât, la toate vârstele
preferase să își trăiască din plin viața, spre deosebire
de fratele ei care mărturisea că și-o trăise pe a lui
multă vreme prin vitraliul literaturii: „De-a lungul
întregii mele vieți, am fost pusă în acea oribilă
cumpănă de angajare a ființei: alegerea între a trăi
total sau a crea total. […] Cum să nu fi ales viața? Și
nu literatura? Ca și cum s-ar fi pus vreodată pentru
mine problema alesului? Nu exista – și probabil că,
de fapt, nu există pentru mine nici acum – decât o
singură realitate, cea a vieții, cea a oamenilor, a
animalelor, a tot ceea ce viețuiește. […] N-ar fi un
mare păcat să negi viața? Dar asta nu se face în mod
logic, rațional. Este o reacție viscerală. Probabil că
am avut-o întotdeauna, dar, evident, fără s-o știu.
Îmi pare însă mai rău decât îți poți imagina, că nu
sunt în stare să scriu, căci și pe asta am nevoie s-o
fac, dar evident nu am vocația, perseverența,
disciplina, voința etc.”9. La această trăsătură
vulcanică a temperamentului său, se va fi adăugat și
ceea ce i se părea a fi eșecul păstrării vii, pe hârtie,
a crâmpeielor de viață experimentate, aureolate de
magia clipei dilatate în amintire: „Am retrăit magia
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niciodată ștearsă a unui moment de viață petrecut
într-o noapte ninsă, de revelion, pe străzile pustii și
molatice ale unui București din tinerețea mea. Și
magia acelei plimbări în doi, cu toate ecourile și
rezonanțele adânci din noi – cei de atunci – nu s-a
șters niciodată. Odată, când am încercat să scriu o
carte, demult, am încercat s-o pornesc de la acea
noapte – să pun în cuvinte tot inexprimabilul, în
toată sfâșietoarea poezie a acelui moment de viață
absolut unic. Și n-am putut, căci simțeam cum se
destrăma trama aceea misterioasă din care se țes
asemenea trăiri intense, plăpânde ca cea mai fragilă
viață nouă, și cum cuvintele ar fi transformat-o și
probabil ar fi ucis-o în amintire”10.

Frumusețea ei fizică și lăuntrică, cultura,
talentul, rafinamentul, agerimea minții, dăruirea
totală către semeni, amestecul ciudat de fragilitate și
de cutezanță, modestia, fascinanta ei vitalitate au
făcut ca Pia Pillat să fie curtată și iubită de timpuriu.
Se știe că, aflată într-o călătorie cu tatăl său, la
Istanbul, pe când încă nu împlinise 18 ani, remarcată
la primul ei bal, unde avusese un succes deosebit,
primise o cerere în căsătorie de la un turc mult mai
în vârstă, prilej de indignare pentru severul Ion
Pillat, dar și de tăinuită mândrie părintească. După
mai puțin de un an, se mărita cu aviatorul Ilie Arapu,
însă căsnicia lor nu avea să dureze prea mult. La
scurt timp, îl cunoștea pe Mihai Fărcășanu, care, mai
în vârstă decât ea cu aproape un deceniu, o fascinase
în asemenea măsură, încât hotărâse să-și părăsească
soțul și să se mute cu iubirea vieții ei. Această
decizie dusese la ruperea relațiilor cu familia, Ion
Pillat interzicându-i accesul în casa părintească și
interzicându-le celorlalți membri ai familiei să o
viziteze. După un timp, tatăl se mai înmuiase și o
reprimise pe fiica rătăcitoare, alături de logodnicul
ei, care îi fermecase curând pe toți, ceremonia nunții
lor având loc apoi chiar în casa familiei Pillat. Mihai
Fărcășanu era – așa cum îl descrie Cornelia Pillat11

– „frumos, liniștit, definitiv. Îi privesc fotografia pe
care Pia i-a făcut-o în acea iarnă [1944-1945, n.n.].
Capul îi este văzut pe trei sferturi, profilat pe
zăpadă. Vântul îi răsfiră părul des care pe atunci
încărunțea și care îi mărginea fruntea înaltă,
bombată. Apar, desenate perfect, sprâncenele
piezișe, deasupra ochilor mari – cu pupile de
culoarea  alunei – și nasul ușor acvilin, bărbia
puternică, dar nu voluntară. În colțul gurii strânge

luleaua. Privirea îi era întotdeauna tandră cu cei
familiali, iar zâmbetul timid ne înștiința discret că ne
stă la dispoziție”. Cânta la vioară și la violoncel,
vorbea bine englezește, scria articole în care
polemiza cu „bătrânii” liberali și îi mobiliza pe
tinerii care îl priveau ca pe un model (așa s-au
născut Scrisorile pentru tineretul român), se
documentase în bibliotecile din Londra și Berlin
pentru teza de doctorat cu titlul Monarhia socială,
dar cocheta și cu literatura. Scria romane, dintre care
a publicat unul în 1946, de factură montherlantiană,
intitulat Frunzele nu mai sunt aceleași, semnat cu
pseudonimul Mihail Villara, pentru care a primit
Premiul „Culturii Naționale”. Cel de-al doilea soț al
Piei a ajuns, după 23 august 1944, directorul
„Viitorului”, organ al Partidului Național-Liberal și
președintele organizației Tineretului Liberal. Era
firesc să fie vânat, la scurt timp, de comuniștii care
începeau să acapareze puterea. Pe zidurile unor
clădiri din București și pe tramvaie apăruseră afișe
cu textul „Moarte lui Mihai Fărcășanu, dușman al
poporului!”, apoi, când Securitatea se mai
consolidase, începuse să fie căutat, nu fără unele
aspecte hilare. Iată ce povestește Cornelia Pillat12:
„Într-o zi se afla chiar la el acasă, în momentul în
care s-a sunat la ușă. S-a dus să deschidă și
securiștilor care-l căutau le-a spus că Mihai
Fărcășanu nu locuia acolo. Aceia au plecat.
Securitatea nu era încă bine instruită. În acel timp,
de teama unor descinderi, Pia i-a ars romanul, scris
de el în Georgia, unde fusese trimis pe front ca
simplu soldat. Când a aflat, Mihai i-a spus: Mai bine
mă ucideai pe mine”. 

La începutul lui 1945 își lăsase mustață,
încercând să-și schimbe înfățișarea, pentru a scăpa
de urmăritori (astfel „deghizat”, venise în noaptea
de 17 aprilie la catafalcul socrului său, pentru a-i
aduce un ultim omagiu), apoi a început să se
ascundă pe la prieteni, la via de la Izvorani a socrilor
săi, în casa Piei Alimăneștianu de la Predeal sau
chiar în mansarda apartamentului familiei Pillat.
Curând a devenit limpede tuturor, dar mai ales soției
sale, că mai devreme sau mai târziu tot va fi prins și
va înfunda pușcăria, împreună cu toți cei din familie
și cu prietenii care îl ajutaseră să se ascundă. De aici,
încercarea disperată a Piei de a găsi o modalitate
prin care să-l poată scoate din țară.

De la aceste date reale, fără a le preciza, pornește
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romanul Piei Pillat Edwards, Zbor spre libertate,
scris pe la sfârșitul anilor ʼ60 în Anglia și apărut în
1972 la Editura Leo Cooper Ltd. din Londra, sub
pseudonimul Tina Cosmin. El descrie amănunțit și
într-un ritm alert aventura, la nivel romanesc,
eforturile și primejdiile, la nivelul realității, pe care
și le asumă o tânără soție, în vederea pregătirii
evadării ei și a soțului ei dintr-o imensă închisoare în
care se transformase România acelor ani. Dar se
cuvine subliniat faptul că romanul pe care îl citim
noi astăzi nu este conceput și construit ca roman, ci
ca o povestire epistolară a fabuloasei aventuri din
1946. La data scrierii ca atare, Pia Pillat Edwards se
dedicase total vieții, rămânând doar cu o nostalgie a
scrisului și cu un regret pentru lipsa de timp și de
organizare, de care suferea. Astfel încât, o bună
prietenă aflată în altă localitate, Mary Whitehouse,
„impresionată de destinul, dar și de talentul de
povestitoare al Piei […], a rugat-o să-i istorisească
în scrisori aventura plecării ei în exil, iar la sfârșit, a
luat toate paginile de corespondență, le-a pus cap la
cap, le-a bătut la mașina de scris și i-a cerut autoarei
îngăduința de a le da spre publicare. […]
Manuscrisul, conceput în limba engleză, a stârnit
interesul editorului Leo Cooper, care a anticipat
succesul de public al cărții”13. Din păcate, acesta i-a
cerut să renunțe la descrierile și portretizările care
nu spuneau mare lucru unui cititor britanic, mizând,
ca orice editor, pe latura oarecum schematică a
romanelor de acțiune. Astfel s-au pierdut
introspecțiile personajelor, spre care Pia Pillat era
înclinată, precum și întreaga atmosferă a
Bucureștiului anilor patruzeci, realizată în prima
versiune prin descrierea interioarelor, a străzilor, a
cartierelor. 

Apărut la Londra, în 1972, cu titlul The Flight of
Andrei Cosmin, romanul a fost apreciat de critici și
de cititori, într-un rând propunându-i-se autoarei să
fie ecranizat. Refuzul categoric avea în spate teama
de a nu periclita situația rudelor rămase în țară, care
trecuseră deja prin experiența anchetelor, a
încarcerării și a domiciliului forțat. După exact
șaizeci de ani de la evenimentele narate și treizeci și
patru de la publicarea în Occident, romanul a fost
recuperat și în țara pe care Pia Pillat a fost nevoită să
o părăsească, recuperare datorată nepoatei sale,
Monica Pillat, îngrijitoarea ediției, și a traducătoarei
Mariana Neț. Prima ediție, din 2006, a inclus și setul

de povestiri din adolescență, Fata cocorilor. Cea de
a doua ediție, din anul următor, renunțând la
povestiri, a întregit profilul scriitoricesc al Piei Pillat
cu câteva scrieri din exil, de la începutul anilor ‘50:
trei articole politice polemice, antireperiste, trei
poeme și o povestire oarecum anti-propagandistică,
intitulată Poveste de Crăciun. Deși prețioase
documente de istorie literară, textele au totuși o
valoare scăzută, nefiind în măsură să marcheze o
importantă evoluție auctorială, cât mai degrabă o
dorință de implicare în propagarea unor idei și
idealuri de libertate, către un public rămas într-o țară
captivă. 

Practic, constatăm că, după episodul american al
vieții și al „operei”, după divorțul de Mihai
Fărcășanu (1955) și recăsătorirea cu medicul militar
Anthony Edwards (1956), Pia Pillat nu mai scrie ca
în trecut. Ea se dedică altor cauze, precum salvarea
fratelui din detenție, susținerea, materială și
sufletească, a familiei acestuia, îmbărbătarea lui
după eliberarea din închisoare, traducerea textelor
nepoatei (practicând astfel o kenoză rară, adică
micșorându-se ea, spre creșterea celeilalte),
ajutorarea semenilor, prin implicarea în muncă de
voluntariat pentru cei defavorizați. Toate acestea,
făcute cu un altruism genuin și cu o disponibilitate
absolută, nu îi mai lasă timp pentru creație. După
câteva încercări, probabil de la sfârșitul anilor ʼ60,
când încă mai spera la o revenire în fața foii albe
(„lucrez la o carte (pentru mine)”; „un început de
roman […] lăsat baltă după trei capitole”), Pia Pillat
Edwards, deși mereu ademenită de mrejele creației
ca de o Fata Morgana și îmboldită de toți
corespondenții bucureșteni spre sublimarea vieții în
pagini de roman, nu va mai scrie literatură propriu-
zisă. Va purta, de aceea, în suflet, după propria
mărturisire, o „melancolie a operei în creație,
întreruptă și moartă. Melancolia în fața unui zbor
neîmplinit împușcat în aer”14, acea latență a
talentului („ce tezaure dorm în mine”; „simt că
atâtea în mine cer să iasă la lumină”), aidoma
sentimentului blagian de păduri ce ar putea să fie și
niciodată nu vor fi. Sesizând mereu, într-un soi de
ieșire din sine obiectivată, o lipsă de organizare a
timpului și o nedisciplinare, absolut necesare
scrisului, va tot amâna și va spera că, la bătrânețe, va
găsi timpul și înțelepciunea să scrie „o singură carte
așa cum aș vrea-o să fie”: „Dacă vreodată aș ajunge

136136 CONVORBIRI  LITERARE



să pot scrie o carte, poate că asta ar fi tema ei
subterană: soarta fiecăruia și inevitabilitatea
întâmplărilor – care nu sunt predestinate, ci cursul
lor e întipărit în fiecare om și-și împlinește ciclul,
așa cum este, pentru că fiecare om își parcurge
drumul potrivit impulsurilor și caracterului lui,
potrivit propriei sale structuri interioare”15. 

O idee neobișnuită îi încolțește în minte pe
parcursul corespondenței cu nepoata poetă, aflată în
plină ascensiune și vitalitate creatoare: să îi
povestească, ca o Șeherezadă, scrisoare după
scrisoare, viața așa cum o trăia, urmând ca
prelungirea ei spirituală, cum o percepea simbolic
pe Monica, să monteze, la un moment dat, toate
piesele într-o carte, precum făcuse odinioară
prietena Mary cu experiența fugii ei din țară.

Încă participantă la aventura existenței, Pia nu
întrezărise atunci ceea ce este evident pentru toți cei
care citesc densul volum, numai aparent de
corespondență, intitulat cu o sintagmă de-a ei,
Sufletul nu cunoaște distanțele, că marele roman pe
care l-a visat preț de o jumătate de veac a fost însăși
viața ei, în desfășurarea-i spectaculoasă. 

Aș vrea
de Pia Arapu

Aș vrea să fiu un pom clătinat de vânturi,
mângâiat de ploi,
adormit de toamnă.
Aș vrea să fiu o apă cu netezi suprafețe,
cu nuferi liniștiți,
cu pești tăcuți în fund.
Aș vrea să fiu ca stuful,
ca papura din baltă
în care foșnesc grauri,
în care trec lăstunii,
în care plânge broasca ieșită din adânc.
Aș vrea să fiu un cântec uitat de trubaduri,
pierdut de cântăreți,
cules de un copil.
Aș vrea să fiu o barză cu pasul măsurat
ce vine de departe
și pleacă mai departe,
o barză călătoare cu zborul nemișcat.
Aș vrea să fiu un câmp dogoritor în soare,
în care iarba nouă înfige rădăcini,
în care sapă râme,
în care orbesc cârtiți,

în care trec alene împovărații melci.
Aș vrea să fiu un clopot cu glas adânc și blând,
ce sună dimineața
și câteodată seara,
ce cheamă în biserici cucernice măicuțe
și plânge în clopotniți pe somnul lor de veci.
Aș vrea să fiu o ceață a toamnelor târzii,
ce cade peste oameni ca visele pustii,
ce-acoperă copiii cu vagi melancolii
și-atârnă la ferestre ca pânze cenușii.
Aș vrea să fiu ca focul, ca vântul și ca marea,
aș vrea să n-am hotar.

Note:
1. La origine, o conferință susținută la Conacul

Brătianu din Ștefănești (Argeș), cu ocazia centenarului
nașterii, o primă formă a acestui articol a apărut, în același
an, în revista „Algoritm literar”.

2. Scrisoare către soție, datată 4 august 1933, în Ion
Pillat, Scrisori, ediție îngrijită de Cornelia Pillat, Editura
DU Style, București, 1998, p. 289.

3. Scrisoare către soție, 7 august 1933, ibidem, p. 290.
4. Nr. 9-10/1934.
5. Pia Pillat, Sufletul nu cunoaște distanțele. Pagini de

corespondență cu familia Pillat, Editura Humanitas,
București, 2009, p. 241.

6. Parcurgerea sistematică a revistei „Gândirea” din
anii 1930-1941 a scos la iveală, în numărul 1, din ianuarie
1939, o poezie semnată Pia Arapu, pe care o reproducem la
sfârșitul articolului.

7. În urma unei percheziții la domiciliul Corneliei
Ștefănescu, colegă de Institut a lui Dinu Pillat, căreia acesta
îi încredințase spre păstrare și alte scrieri compromițătoare
pentru acele vremuri.

8. Pia Pillat, op. cit., p. 54.
9. Ibidem, pp. 243-244.
10. Ibidem, p. 247.
11. În Eterna întoarcere, Ed. DU Style, București,

1996, p. 169.
12. În Exilul lui Mihai Fărcășanu, „România literară”,

nr. 7, 20-26 februarie 2002, p. 12.
13. Monica Pillat, Întoarcerea romanului din exil,

prefața volumului Zbor spre libertate. Fata cocorilor,
Editura Vremea, București, 2006, pp. 10-11.

14. Pia Pillat, op. cit., p. 247.
15. Ibidem, p. 249.

137137CONVORBIRI  LITERARE



În Scaunele și în Regele moare, Ionesco
imaginează relații de cuplu similare celui format din
Amedeu și Madeleine, însă niciodată duse la un abis
material de referențialitate similar cadavrului care îi
ține în casă pe cei doi, atât de izolați, încât se simt
chiar jigniți că poștașul le aduce o scrisoare. În acel
moment, aceștia o refuză (deși aceasta poartă numele
lui Amedeu) sub pretextul că o treime din Paris
poartă același nume: Amedeu Buccinioni. Felul în
care Ionesco creează iluzia spațialității statistice,
precum, altădată arhitectura o făcea prin oglinzi și
coloane, mută dramaticul spre tragic și iluzia în
fundăturile fatalității, aproape de mit. Un pas în plus,
față de confuzia din Căldură mare1, de I.L.
Caragiale, dintre strada Sapienții și cea a Pacienții, îl
realizează Ionesco în fragmentul:

„AMEDEU (precipitat):  Cum vă spun, e o
greșeală, doimnule. Eu nu sînt Amedeu Buccinioni, ci
A-me-deu Buccinioni și locuiesc nu la numărul 29 pe
strada Generalilor, ci pe strada Generalilor la
numărul 29... Și, uitați-vă, pe plic, A-ul de la Amedeu
e o majusculă cursivă, pe cînd numele meu se scrie
cu un A drept...

MADELEINE: Au vrut cu tot dinadinsul să-i dea
prenumele nașului lui, așa că, vedeți, e o eroare”.

Organicul absurdului, aici, este intermediat
(cauționat chiar) de o chestiune fie de topică, fie de
caligrafie. Ambele sunt, ca în Jacques sau Supunerea,
mărci ale livrescului. Iar ele dau dovadă pe porțiuni
mici de un absurd al cititorului de romane din Don
Quijotte, nu existențialist. Absurdul devine
existențialist în momentul în care se produce osmoza
organică dintre decorativ și filozofie. Sau când se iese
din convenția dramatică, fără a renunța la tragic.
După cum urmeză într-o altă imagine a deriziunii, din
Căutarea intermitentă2, de această dată, când
momentul constipației este trecut prin Augustin:

„Plictisitor este faptul că, la temperamentul meu,

aceste dificultăți îmi provoacă adevărate, penibile
angoase:înainte de a introduce supozitorul în anus,
aștept pînă la ora zece-zece și jumătate, ca să las
oamenilor timp să-și facă nevoile. Iar în așteptare,
nu pot citi Confesiunile Sfîntului Augustin, pe care le-
am adus. Aceste angoase ale Trupului mă împiedică
să gîndesc, îmi împiedică libertatea. Aceste angoase
atît de materiale...sînt adevăratele angoase. Să te
gîndești la propriile intestine, în loc să reflectezi la
problemele Spiritului! Azi, m-am «slobozit»...”.

În aceste rânduri, Ionesco se suprapune lui
Amedeu în deriziunea totală a măștilor și scriiturii
intime (la care Amedeu sau Cum să ne debarasăm,
prin erorile de notație evidențiate mai sus, aproape că
tinde). E semnificativ faptul că tocmai  grija pentru
ceilalți fiind augustiniană (îi așteaptă pe toți să își
facă nevoile) Ionesco nu îl poate citi pe Augustin.
Trăindu-l, nu îl poate citi. Avem aici inversarea
raportului din Amedeu sau Cum să ne debarasăm
prin aceea că, dacă în piesă primează literatura, în
viață se acumulează toate angoasele ei, convenția
nefiind reprezentarea, ci viața. Raportul vine cumva
direct din teatrul Evului Mediu catolic, probabil și ca
formă de luptă cu materialismul pătruns în teatrul
anilor 1950, prin perspectiva marxistă. În epocă,
lupta cu materia e, subliminal, și o luptă cu marxis-
mul. Opera lui Ionesco e una de reacție la modul inte-
ligent. Articolele3 sale de dezacord față de Bertolt
Brecht (și față de brechtieni) conturează un întreg
ionescian al concepției artistice:

„Nu-mi place Brecht pentru că este didactic,
ideologic. Nu e primitiv, ci primar. Nu e simplu, ci
simplist. Nu propune teme de meditație, ci reflectă,
ilustrează o ideologie; nu mă învață nimic, nu face
decît să repete. Pe de altă parte, nefiind decît social,
omul brechtian e plat, are doar două dimensiuni, cele
ale suprafeței, îi lipsește profunzimea, dimensiunea
metafizică. [...] Oricum, omul brechtian este infirm,
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deoarece autorul îi refuză libertatea interioară,
adîncă; este și fals, deoarece autorul îl înstrăinează
tocmai de ceea ce îl definește. Nu există teatru care
să nu reveleze o taină; nu există artă fără metafizică,
după cum nu există social fără substrat extrasocial.”

E important de menționat faptul că Ionesco nu e
împotriva materiei și a corporalității în sine în teatru,
ci împotriva materialismului și a ideologiilor politice.
Inclusiv rapsodismul Cântăreței chele trebuie citit ca
o formă de a se sustrage nu doar teatrului de
bulevard, ci și noului teatru de tip ideologic.
Rapsodismul lui vine nu din angoasa disperării de a-
și găsi un loc, ci din insticntul artistic de a evita
locurile comune și a satiriza de aproape realitatea, în
simptomatic miniatural, apoi în coerentizarea în
structură. Ceea ce ulterior s-a numit teatru modular
derivă într-o oarecare măsură din ceea ce Eugène
Ionesco realizase la modul organic auctorial (nu
regizoral) în Cântăreața cheală. S-a petrecut un
transfer genetic de optică în momentul când atu-urile
autorului dramatic i-au fost transferate regizorului,
iar de atunci textul dramatic a început să devină
oarecum secundar, în numele unui anumit
sindicalism al breslei. Ionesco e promotorul teatrului
de concepție, adică al teatrului ca literatură înainte de
toate. Jacques sau Supunerea, Viitorul e în ouă și
Amedeu sau Cum să ne debarasăm sunt toate trei
piese cu un puternic substrat anti-materialist în sens
politic. În prima piesă, limbajul parazitează
naturalismul producând o mixtură indisociabilă pe de
o parte pentru a contrabalansa livrescul și pe de alta a
angrena în limbaj socialul: livrescul e un inadaptat
plin de pulsiuni frustrante. În cea de a doua, limbajul
se acutizează ca semnificație, scrierile cu teză sunt
luate în derâdere și subminate prin însuși genul
farsei, precum făcuse I.L. Caragiale în Conu’ Leonida
față cu reacțiunea (1880). Piesa Viitorul e în ouă (ca
apendice rezonabil și semnificativ la Jacques sau
Supunerea) nu e mai puțin o farsă decât piesa
caragialeană, cu care seamănă ca structură nu numai
prin reducerea morfologică la un act, ci și prin cea
politică, Ionesco însuși plasându-se de partea
„reacționarilor” prin aceeași perspectivă a criticii prin
teatru: paranoicul cuplu din piesa lui I.L. Caragiale
(revoluționar și el în cadrul comod al familiei) nu e
departe de optimismul progresist al celor care cer
„Producție! Producție! Producție!” inclusiv prin
reducerea omului (via ouă) la omelette (omofonul
care în traducere ar însemna omuleț), care e un fel de

om brechtian, așa-zis revoluționar. I.L. Caragiale
dinamitează teza piesei sale prin faptul că zgomotele
de pistoale de afară, care îi speriau pe cei doi soți
revoluționari baricadați nu sunt ale
contrarevoluționarilor, ci ale unei sărbători populare.
Astfel, toată construcția se prăbușește din orice
angajament. În cazul piesei Viitorul e în ouă sau Îți ia
totul ca să faci o lume, teza se prăbușește prin
mașinism și caracterul ovipar al obiectelor aluzive
(ouăle), toate în acord cu cele două titluri (ambele
teziste, al doilea, în general ocultat sau impropriu
tradus4, aproape de manifest). Numai ideea de teză
(titlul și replicile cu formă de  lozinci) sunt cele care
pot induce caracterul de farsă, omul devenind, după
învârtirea în malaxor, post-uman: omuleț (Arbustul
lui Samuel Beckett, din Așteptându-l pe Godot, care
genetic nu va putea fi niciodată arbore, poate fi privit
similar, cu toate că la Ionesco avem de a face cu o
devenire, iar nu cu un dat). E, desigur, un aer de
tristețe și de condescendență reabilitat poetic printr-o
replică la piesa lui I.L. Caragiale, dar mai e ceva ce
plusează în piesa lui Ionesco altfel decât în cea a lui
I.L. Caragiale, și anume repetarea unor lozinci care ar
putea avea și caracter de mantre, mizând pe funcția
autosugestiei în progresie – fie că personajele băltesc
în substratul lor politic, fie, precum la I.L. Caragiale,
le place să se audă în fața unei audiențe supuse.

Revenind la fizicitatea paradoxală, la anti-
materialismul obioectelor ionesciene, care sunt
pretexte de metafizică cu cât înaintăm în succesiunea
acestei tetralogii, ele își găsesc un puternic urmaș în
Betrayal de Harold Pinter, unde sunt drenate mai
apropiat de felul lui Ionesco decât de cel al lui Brecht
prin faptul că trădarea contravine cutumei sociale,
dar e justificată prin reacția memoriei afective a
personajelor. Antimaterialismul pinterian e la fel de
absurd precum cel al lui Ionesco, cel puțin printr-o
mișcare umorală după cum urmează:

Social vorbind, cuplul e limitat de jure la două
persoane. Iar noi avem de a face cu o plusare spre
trei. Însă, cu cât plusarea spre trei a cuplului se
legitimează de facto, cu atât succesiunea scenelor  nu
e cea a timpului care merge înainte, ci a celui care
merge înapoi. Avem de a face tot cu un contrasens
anti-brechtian salvat prin memorie afectivă și o
metafizică a persistenței memoriei.

Noul locatar e piesa ionesciană care închide
această tetralogie, fizicitatea exacerbată atrăgând
atenția încă de la început, din decor:
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„[...] La început, jocul trebuie să fie foarte realist,
la fel decorul și mobilele ce urmează a fi aduse. Apoi,
aproape insesizabil, ritmul va conferi jocului un
anume caracter ceremonial. În ultima scenă,
realismul va prevala din nou. [...] ”

Așadar, jocul trebuie să fie „foarte realist”, nu
realist, dar, ce e chiar mai interesant în didascalia de
început, e faptul că ritmul determină „un anume”
caracter ceremonial. Avem de a face cu un
maximalism de interpretare care va da naștere unui
minimalism de reprezentare și unui anumit ritm, mai
degrabă unui temperament cronicizat. Portăreasa,
care facilitează mutarea, joacă fie rolul lui Charon,
fie al Sfântului Petru, în funcție de intrerpretarea
acestui foarte fin spațiu ca fiind al terorii infernale a
potențialității obiectelor sau al evanescenței și
purgației paradisiace. Piesa e o cosmogonie și este
primul pas spre Căutarea intermitentă și spre
Maximilian Kolbe. Cele două dimensiuni ale
Portăresei cauționează o schimbare de polaritate a
luminii personajului, cel mult una de abordare. Dacă
vorbim despre ritm, e vorba, desigur, despre un ritm
interior. În partitura piesei Viitorul e în ouă, unde
chiar avem de a face cu un ritm accelerat, cuvântul nu
apare. Apare, în schimb, în Noul locatar, cea mai
metafizică piesă ionesciană, tocmai în cea mai lipsită
de ceea ce în înțelesul cel mai comun s-ar putea numi
ritm. Portăreasa începe să devină cicălitoare, dar e de
luat în seamă faptul că nu știm unde se termină
disponibilitatea ei fățișă de a-l servi pe noul locatar și
unde începe grija sau panica de a rămâne fără
suprainterpretarea locului ei de muncă, adică aproape
ca un obiect dintre acelea pe care le cară hamalii. La
un moment dat, Ionesco începe în filigranul textului
să insereze niște unde de circumstanță atenuantă cu
caracter reglator și funcție de situare în raportul
scenic: când Primul Hamal intră (prin stânga, unde
fusese, în Amedeu, camera cadavrului) cu touă
taburete foarte mici, făcând zgomot, acesta îi spune
Domnului: „Asta, pentru început!” Replica e menită
să evidențieze disproporția dintre hamal și obiect,
comprimând reprezentarea și reprezentativitatea,
lumea fiind in nuce tocmai când piesa e la început.
Aici se poate observa raportul asimetric dintre jocul
„foarte realist” din prima didascalie și faptul că, pe
măsură ce piesa înaintează, obiectele devin tot mai
mari și mai ușoare. Avem realmente parte de o
debarasare de încrâncenare (chiar una de postură)
precum în piesa anterioară (la nivel de problematică)

de cadavru. Până să ajungem la amplitudinea maximă
a piesei, trebuie remarcate didascaliile, nu doar mai
importante decât replicile, dar aproape că putându-se
lipsi de acestea din urmă:

„Cei doi Hamali apar cu totul, cărînd din greu un
al doilea vas gol, identic cu primul, evident extrem de
ușor; efortul lor conjugat trebuie să pară însă foarte
mare; se poticnesc de efort.”

Vedem aici întreaga filozofie a purgatoriului și a
hotărârii direcției ulterioare a sufletului în raport cu
fizicitatea (obiectuală) a trupului. Raportul însă nu e
doar cu obiectul actual (identic) față de precedentul,
ci și cu al doilea hamal. Aproape că acustica
apartamentului gol în curs de umplere se bazează pe
raportul dintre cei doi hamali și de efortul lor
conjugat. Abolirea legilor fizicii reclamă din start
existența altora noi. Iată deci cum psihicul e anturat
prin paradox. Senzația de hău, de vortex psihic a
acestei piese  nu a mai fost atinsă la un nivel apropiat
decât de Harold Pinter în Stația Victoria (Victoria
Station), piesa scurtă în care un taximetrist aflat în
legătură cu dispecerul său nu știe unde se află cel mai
banal loc din Londra, traversând un episod ciudat, de
panică aproape mistică. Acest foarte fin limb  dintre
cele două există și în piesa lui Ionesco, astfel încât
enigma, misterul celor două piese rezidă tocmai în
forța extraordinară a celor doi autori de a nu tranșa
situația, de a nu bascula în explicit. În piesa
ionesciană, câteva didascalii mai încolo, avem proza
situației pe care cei doi hamali trebuie să o sublimeze
sub pretextul unor replici menite mai degrabă să
învalideze pantomima, decât să spună ceva:

„Pe măsură ce obiectele aduse vor fi mai mari și
vor părea mai grele, Hamalii vor lăsa impresia că le
cară cu mai multă ușurință; în cele din urmă le vor
aduce ca în joacă.”

Încet-încet, în fața cititorului (explicit) și
spectatorului (neexplicit) se acreditează ideea că
obiectele se măsoară în oameni. Pare că
materialismul cu care polemizează Ionesco în
precedentele piese e depășit printr-un teatru post-
uman, dar care nu e ideologic, ci care sugerează
sacrul sau măcar superstiția lui. Simetria și
conștientizarea golului care îl panichează sunt
rămășițe de clasicitate care disjung, devenind
recurențe și particularități ale unei lumi ezoterice.

„PRIMUL HAMAL: Și pe-astea, domnule, unde le
pun?

DOMNUL, arătând în stînga și în dreapta ușii din
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dreapta: Acolo și dincolo, bineînțeles, simetric cu
celelalte!

PRIMUL HAMAL: Trebuia să-mi dau seama...
(Se duce să așeze obiectele la locurile indicate.)
Uff!... Mai e loc?

Se oprește o clipă, cu mîinile goale, în mijlocul
încăperii, apoi iese prin stânga.”

Primul Hamal pare supus inițierii Domnului,
pedagogia din Lecția revenind aproape mistic atunci
când Primul Hamal „se oprește o clipă, cu mîinile
goale, în mijlocul încăperii” (asta dacă concedem că
această didascalie se referă la el, întrucât, fiind
plasată la margine și fiind nenominală, i s-ar putea
adresa și Domnului, fapt puțin probabil). Oprirea
Primului Hamal e conștientizarea problematicii prin
observarea mâinilor goale, frizând legea lui
Arhimede, de după scufundarea corpului într-un fluid
– a se citi aducerea obiectelor în casă – și care s-ar
presupune că ar trebui să reacționeze cu o forță egală
cu greutatea volumului dislocuit. Cu toate acestea,
ieșirea, supapa nu sunt de găsit cu ochiul liber, ele
transcend fizica și ajung metafizică prin ușurarea
ultimelor obiecte și creșterea lor în volum, altfel spus
prin imponderabil (care poate fi citit și ca o formă de
dinaintea nașterii, uterină). Neantul mâinilor goale și
disperarea cu care Portăreasa cicălește noul locatar
sunt două nuanțe ale aceleiași temeri aproape mistice
față de profesie și pierderea ei eventuală. Ele
continuă polemica ideologică a materialismului,
foarte consumat în epocă, dar ca să o contrazică și să
o deturneze spre mistic. Misticul nu devine religios
(deși sugerează religiosul), dar cel puțin materia e
scoasă din paradigma marxistă a timpului său și
sublimată asemănător esteticii lui Tudor Arghezi,
despre care Ionesco scrisese în Nu. Nu numai
Jacques sau Supunerea, cu fecunditatea ei rustică, ci
și în Noul locatar păstrează din poezia lui Tudor
Arghezi (dar și din piesa Seringa, unde medicina
joacă superstiția sacrului) incapacitatea misticului de
a deveni religios. Această incapacite pare smerenie,
de aici și confuzia dintre sugestie și realitate, dintre
ezoteric și religios. Ionesco nu e religios (în sensul
canonic) nici măcar în Maximilian Kolbe în aceeași
măsură în care Tudor Arghezi nu e religios nici chiar
în Psalmi. Didascaliile sunt mai vii decât hamalii,
folosindu-i pe aceștia ca pe un fel de figuranți, deși,
metafizic vorbind, au rolul lor precis. Ionesco nu
individualizează aici personajele, întrucât nu are de a
face cu o poveste, ci cu o situație, cu o expunere de

lume. E, probabil, transgresând polemica sa virulentă
cu viziunea marxistă asupra lumii materiale, și o
aluzie la situaționism și la Internaționala
situaționistă, parte a avangardei și a politizării artei.
Critica sa implicită răspunde prin metafizică, fără să
adâncească această metafizică. Totuși, Noul locatar
nu e o piesă de atmosferă, ci una a purgației spre
Paradis, dar fundamental una din care nu știm dacă
am plecat sau am ajuns, a unui Paradis îndoit.
Siguranța demersului e cea care coerentizează
acțiunea piesei aproape ca o credință. Ea nu exclude
științificitatea, ba chiar, ca într-un simulacru
copernician, se bazează pe ea:

„DOMNUL, arătînd la stînga gheridonul
precedent: Aici, te rog.

AL DOILEA HMAL, așază gheridonul, apoi: Păi
n-o să mai aveți loc de farfurii.

DOMNUL. E prevăzut totul, e calculat.
AL DOILEA HAMAL, privind pe scenă: Nu prea

văd unde.
DOMNUL: Ba da.
AL DOILEA HAMAL: Mă rog, cum ziceți.”
Aici, dialogul științific nu mai e precum între cei

trei Bartholomeus din Improvizația de la Alma, ci
unul care se apropie de o finalitate mai înaltă decât
simplul gag cu trimitere la polemici contemporane.
„Calculul” nu reduce credința, ci o sporește (atât prin
potențialul divin, cât și prin partea comprehensibilă,
de om). La fel, la nivelul întregii piese, relevanța
didascaliilor conferă un fel de interiorizare de eremit
priveliștii obiectelor, acestea fiind toate un paravan
pentru indicibil. Apoi, putem observa cum
predeterminarea naște un conflict între
potențialitatea obiectului (așteptarea sa) și obiectul
în sine:

„Apoi, în timp ce Primul Hamal așază gheridonul
și iese, iar al Doilea Hamal intră tot pe ușa din stînga
cu alt gheridon, Domnul trasează cercuri cu creta pe
podea, între care unul mai mare în mijloc; Domnul se
întrerupe și se ridică, pentru a-i indica celui de-al
Doilea Hamal amplasamentul noului gheridon.”

Vedem cum locurile își așteaptă obiectele,
predeterminarea devenind predestinare. În spatele
fiecărei mișcări se află un întreg harnașament
conceptual și de erudiție, direct proporțional cu
banalitatea replicilor. Ne aflăm într-un raport de
limbaj teologic, a cărui dimensiune Ionesco o
dezvăluie mai profund și cu mai mare artă decât
oriunde. Smerenia (sărăcia) replicilor de aici va mai
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fi atinsă doar în Maximilian Kolbe. Hamalii, după
cum se poate observa din didascaliile următoare, își
încrucișează drumurile mereu, verbul „a încrucișa” –
semnul crucii, prin urmare, apărând de mai multe ori,
concomitent cu tablourile cu „bătrîni monstruoși”,
strămoșii Domnului, după cum putem afla din
schimbul de replici. Prin aceștia, anume monstruoși,
Ionesco plasează începutul piesei în Vechiul
Testament, având așadar de unde să se
descongestioneze cu o anumită serenitate prin
schimbarea obiectelor mici și grele cu cele mari și
ușoare. Până acolo, însă, paradoxurile (ereziile de
parcurs, chiar) apar la tot pasul:

„AL DOILEA HAMAL, urcînd pe scară cu tabloul
în mînă, la peretele opus: Nu-i deloc ușor, cu
cercurile astea ale dumneavoastră. Mai ales cînd om
aduce lucrurile grele. Nu poți să le vezi pe toate.”

„Erezia” acestui fragment este dereglarea
simțurilor, care poate induce un fel de transă semi-
conștientă, aproape de starea de trezie, însă cu o
puternică dimensiune laică prin faptul că încă își
oferă perspectiva, nu o împlinește (cercurile nu sunt
deocamdată umplute de obiecte). Al doilea hamal nu
riscă să nu vadă cercurile de obiecte prea mari, care
i-ar acoperi drumul, în timp ce le cară, ci de obiecte
prea grele. Acest nonsens e mai mult decât retoric, e
o stare de hybris creată de pedagogia calculatului pe
care Domnul o are față de cei doi hamali. Ezoterismul
semi-laic e reluat cât se poate de clar  în scene
precum următoarea, semn că avem de a face cu trepte
de inițiere:

„AL DOILEA HAMAL, înaintînd puțin spre
centrul scenei: Unde?

DOMNUL, cu spatele la public, cu mîna întinsă
spre fereastră: Hmm...acolo!...

PRIMUL HAMAL: N-o să mai aveți lumină.
DOMNUL: E lumină electrică.
Primul Hamal împinge bufetul la fereastră;

bufetul o astupă dar nu complet; nu e destul de înalt;
al Doilea Hamal se duce la una din uși, răsucește
comutatorul, lampa din tavan se aprinde; ia o pînză
înfățișînd un peisaj de iarnă; pînza s-a strecurat
singură printre batantele ușii; se duce s-o așeze
deasupra bufetului; de data asta, fereastra e
acoperită în întregime;Primul Hamal deschide
bufetul, ia o sticlă, trage o dușcă, o întinde celui de-
al Doilea Hamal, care trage și el o dușcă, apoi i-o
întinde Domnului.

DOMNUL: Nu. Nu obișnuiesc.”

Semi-laicismul acestui fragment se află într-o
continuă desfășurare de forțe și într-o perpetuă
cromatizare semantică, alunecând spre polemică. Cei
doi hamali acoperă cu un tablou posibilitatea de a
intra lumina naturală. După cum vedem, ea e opusă
luminii electrice. Doar că demersul celor doi hamali
nu e unul precis raționalist, ci, scoțând o sticlă și bând
din ea, am putea spune că acoperă lumina naturală
pentru a-și acoperi viciul, oarecum să nu îi vadă
Dumnezeu. Pe de altă parte, acoperind restul ferestrei
cu „o pînză înfățișînd un peisaj de iarnă”, se poate
interpreta și că cei doi beau de frig, de frigul unei
ierni abstracte, realizată de mâna omului (pânza).
Aici putem duce interpretarea până la un abis
ekfrastic, dar marea versatilitate ionesciană e aceea
de a se afla relativ în toate aceste interpretări și
absolut în niciuna. Alunecă orice încadrare precisă și
orice căutare a unei posibile teze. Nivelul din Noul
locatar e, din acest punct de vedere, superior (prin
contrapunct) celui din Viitorul e în ouă, ca legatară a
piesei Jacques sau Supunerea. Se depășește farsa
caragialiană și se ajunge la o plenitudine a artei
compoziției care nu va mai fi depășită nici chiar de
Ionesco. Rinocerii (care, în spatele parabolei, chiar e
o piesă cu teză) e mult mai plată și mizează mai
degrabă pe instituția tabloului (adică pe un teatru
expozitiv) decât pe negocieri intrinsece și metafizice.
Regele moare e oarecum o piesă mai izbutită, dar
previzibilă, fără grația mută a Noului locatar, care
închide un ciclu cum Ionesco nu va mai scrie. Setea
și Foamea sau Călătorie în lumea morților sunt fie
prea superficial parabolice, fie excesiv construite din
module (limitate fiind, astfel) pentru a se vedea un
liant fiziologic și nu doar unul tematic. Până și faptul
că, ulterior, cei doi hamali întorc tabloul are legătură
cu încercarea lui Ionesco de a-și ascunde urmele
preferințelor și asocierilor, ca să și le contrazică, să
nu le lase deschise, procedeu asemănător stricării de
tot a unui cub Rubik terminat. Când cei doi hamali
termină de băut lichidul din sticlă, Domnul constată
că vecinii nu se mai aud. Așadar, avem altă dereglare
a simțurilor în proiecție, însă în alt sens. Post hoc
ergo propter hoc e logica anume care doar sub
presiunea contextului metafizic al piesei reușește să
salte ca sens de la superstiție la mistică. Apoi, când
mobilele apar pe jumătate în scenă, rămânând cu
cealaltă jumătate în culise, autorul mărește spațiul
printr-o iluzie scenică, al cărei scop nu e disiparea, ci
tocmai transformarea cutiei de rezonanță a scenei
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într-o sală cu acustică propriu-zisă, a teatrului total (și
a lumii ca teatru), primul hamal așezând fotoliul adus
în interiorul cercului. Această formă de heliocentrism
însoțit de lărgirea spectrului nu e numai o sugestie de
divinitate (fotoliul fiind un potențial Tron), ci o formă
subtilă de realism și de simț al ridicolului. Fără
lărgirea spectrului, așezarea fotoliului în cerc nu ar fi
putut să-și aroge măreția divină, ci cel mult proiecția
umană, vinovată de propria ei micime și de o adorație
neolitică. Ordinea lumii rămâne în mâinile
Domnului, a cărui umbră pare a căpăta majusculă,
acesta fiind „înghesuit” de hamali în centrul scenei:

„DOMNUL,în vreme ce Hamalii aduc mereu
mobile, îi pun întrebarea din priviri, în vreme ce se
văd mobilele intrînd, împinse din afară etc., se află în
centru, cu o mînă pe spătarul fotoliului și cu cealaltă
indicînd:Acolo...acolo...acolo...acolo...acolo...acolo.
..acolo...acolo...acolo...[...]”

Apoi, jocul celor doi hamali devine lent și mut, ca
și reacțiile Domnului, în surdină. Când e, printre
mobile, momentul ca hamalii să aducă un pendul,
Domnul îl refuză, evacuând timpul din ecuația
scenică și, în fond, din lumea la care personajul
ionescian a ajuns prin epure succesive. Apoi, acesta
se răzgândește și primește pendula (la a doua venire,
însăși această a doua venire fiind problematică),
personajul rămânând dominat de un liber arbitru
circumscris semnalmentelor divine. A fi sau a nu fi un
Dumnezeu autoritar e negociat aici de către Domn în
fața mișcărilor simetrice ale hamalilor. După ce
autorul a marcat semnalmentele potențial divine ale
Domnului, se întoarce la mobilele intrate pe jumătate
în scenă, lăsând suprasaturația și blocajul să intervină
prin sugestia că mobilele sunt atât de multe în
așteptare la ușa sa (blocând întreg orașul, Sena
nemaicurgând etc.) încât îl blochează chiar pe Domn
într-un fel de țarc. Ionesco reia aici, printr-o foarte
potrivită sugestie a presiunii spațiului (altfel decât o
face Jean-Paul Sartre în Cu ușile închise), dată fiind
erudiția situației, tema păcatului originar, inculcată
încă de la începutul acestui ciclu nedeclarat, lăsându-
ne să înțelegem că toate aceste mobile în așteptare,
care au blocat orașul întreg, sunt păcatele noastre
așteptând Judecata de Apoi. Perspectiva deschiderii
plafonului, pentru a intra mobile și de sus, întărește
umanitatea divinului, aducând realitatea scenică la
perspectiva Noului Testament: aceea că Iisus, fiul lui
Dumnezeu, era om. Nicio metaforă din teatrul
secolului XX nu reușește să fie atât de subtil

împotriva materialismului dialectic precum aceasta:
păcatele noastre (trupești, înainte de toate) au devenit
atât de trupești, încât sunt obiecte și, de banale prin
număr, devin mobile. Teologia alunecă în filozofie
spre finalul piesei, când primul hamal îi aruncă
Domnului, aflat în țarc (sub presiunea aglomerării
păcatelor), „un buchet de flori, pe care încearcă să-l
ascundă publicului”. Cum altfel poate fi explicat
momentul, decât prin aserțiunea lui Friedrich
Nietzsche, conform căreia Dumnezeu este mort sau
prin aceea că elevul își depășește (sau cel puțin crede)
maestrul? Într-o oarecare măsură (totuși, sumară), dar
mai cu seamă prin faptul că Ionesco crede de cuviință
să termine astfel această piesă (și, totodată, ceea ce
considerăm a fi tetralogia sa majoră), acesta se
apropie de eminescianism. O undă din acest reflex va
răzbate ulterior și în Regele moare, printr-un soi de
Paradis scufundat, inaccesibil, dar amintit.

Conchizând, putem observa următoarea
transformare (metamorfozare chiar) a personajelor în
raport cu societatea și cu obiectul: În Jacques sau
Supunerea avem de a face cu familia mic-burgheză
oarecum standard, acutizată caricat, această piesă
fiind mai degrabă un pamflet decât o comedie (iar
faptul că Ionesco a simțit nevoia să o numească
naturalistă are de a face mai mult cu excepția decât
cu regula). În Viitorul e în ouă, Ionesco ne arată
dezmembrarea ei prin grăbirea ritmului, prin
bistroizarea mentalității pe fondul unei psihoze
(posibil revoluționare, în sens comunist) sau a unui
urban aproape tribal. Amedeu sau cum să ne
debarasăm extrage din această familie, împuținată
prin centrifugare istorică, direct sfârșitul cuplului,
impotența. În Noul locatar, împuținarea se rezumă la
un singur om, în urma stricării ordinii sociale și
însingurării omului. La un moment dat, pe acesta
pare că îl depășesc obiectele, având mai multă
relevanță și comunicând mai mult decât el. Din
marea însingurare a acestuia, apare ideea că
„domnul” ar putea fi „Domnul”, adică Dumnezeu.
Singurătatea nu smintește personajul, ci aproape că îi
conferă o mucenicie, o virginalitate de început.
Credința apare în singurătate și ea devine familie de
avarie. De asemenea, deschiderea plafonului  poate fi
interpretată ca o posibilitate de înviere la fel cum, pe
scenă, cercul în așteptarea fotoliului însemna
Dumnezeu potențial. Ce leagă fundamental aceste
patru piese mai mult decât oricare altele din
dramaturgia lui Eugène Ionesco e faptul că pun în
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discuție materialitatea, însingurarea treptată a omului
și, finalmente, credința. Distanța fenomenologică
dintre personaj și obiect e oarecum similară cu
decalajul pe care îl pierde percepția noastră de azi
față de teatrul din perioada Renașterii, când  „Intră”,
apărut în partitura unei piese de teatru, înseamna că
personajul începe să vorbească, nu că intră propriu-
zis pe scenă, personajul fiind deja acolo – cu alte
cuvinte că devine relevant. Obiectele și personajele
sunt pe scenă, dar devin relevante printr-o rețea de
negocieri cantitative și a felului cum se poziționează
unele față de altele. În Noul locatar, următoarele
două taburete le fac relevante pe primele și, în funcție
de ele, semnifică precum în funcție de un criteriu.
Avem de a face cu un principiu de frazeologie, dar și
cu niște obiecte care transhumanează și se comportă
ca niște voci în contrapunct. Aceste legi ale Noului
locatar nu sunt tranșate strict ca fiind legi ale unei
lumi, pot fi și legi ale limbii, într-o aluzie ordonatoa-
re, de sinteză, de la desfrâul erotic și social din
Jacques sau Supunerea la singurătatea din Noul loca-
tar, numit nou inclusiv ca o ironie amară la omul nou,
de tip ideologic. Privite în ansamblul tetralogiei,
aceste legi se transmit de la o piesă la alta și vin în
întâmpinarea așteptării sau chiar a mentalității dra-
matice. Abia relația dintre ele și felul cum o succesiu-
ne de piese pot întreține un scenariu al unei lumi în
disipare fac din Ionesco un dramaturg matur și versat.
În fond, vorbim despre aceeași piesă privită din
unghiuri diferite, de aceea curgerea dintr-una în alta
pare mai mult un joc de perspective (în cadrul ace-
luiași epos dramatic) decât existența a patru piese dis-
tincte. Astfel încât putem vedea cum fiecare piesă se
justifică prin precedenta ei morfologică, până la
singularizarea totală a omului și, cum va avea să
spună ulterior Marin Sorescu, „ieșirea prin cer”.
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1. Eugène Ionesco, Teatru IV. Teatru scurt,

Traducere din franceză, prefață și note de Vlad Russo
și Vlad Zografi, București, Humanitas, 2017

2. Eugène Ionesco, Teatru VI, Noul locatar,
Rinocerii, Traducere din franceză și note de Vlad
Russo și Vlad Zografi, București, Humanitas, 2003

3. Eugène Ionesco, Teatru I-V, Traducere și note
de Dan C. Mihăilescu, București, Editura Univers,
1994-98

4. Eugène Ionesco, Căutarea intermitentă,
Traducere din franceză de Barbu Cioculescu,
București, Humanitas, 2004

b) corpus critic
1. Matei Călinescu, Eugène Ionesco: teme

identitare și existențiale, Iași, Junimea, 2006
2. Eugène Ionesco, Antidoturi, Traducere de

Mariana Dimov, București, Humanitas, 1993 

În limba franceză:
a) corpus dramatic
1. Eugène Ionesco, Théâtre complet, Édition

présentée, établie et annotée par Emmanuel Jacquart,
Paris, Gallimard, 1990

2. Eugène Ionesco, Théâtre VIII, Paris,
Gallimard, 2002

3. Eugène Ionesco, Le Solitaire, Paris, Mercure de
France, 1973

b) corpus critic
1. Martin Esslin, Théâtre de l’absurde, Paris, Édi-

tions Buchet/Chastel, 1977
2. Emmanuel Jacquart, Le Théâtre de dérision

Beckett, Ionesco, Adamov, Paris, Gallimard, 1998
3. Jean-Pierre Sarrazac, L’avenir du drame,

Belfort, Circé, 1999
În limba engleză:
Harold Pinter, Plays I-IV, London, Faber and

Faber, 1991-93

Note:
1. Eugène Ionesco, Théâtre VIII, Paris, Gallimard,

2002, p. 99 (Cităm traducerea lui Ionesco din I.L. Caragiale
pentru a întări și marca influența.)

2. Eugène Ionesco, Căutarea intermitentă, ed. cit., p.
80.
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4. Il faut de tout pour faire un monde a fost tradus, în
ediția românească a lui Vlad Russo și Vlad Zografi, prin
Mare e grădina Domnului!, care denatureză tocmai sensul
aprioric tezist al piesei, indus pentru a justifica ulterior
farsa. Varianta aleasă de cei doi traducători e, oricât de
plastică, nepotrivită caracterului piesei și funcției ei în
cadrul ansamblului, întrucât exprimă stupoarea,
perplexitatea, nu angajamentul cu iz militant care ar
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Victimele datoriei, București, Editura Univers, 1994), unde
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faci o lume, e nevoie de tot.
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Octavian Paler, de la a cărui naştere au trecut, iată,
95 de ani, este mai degrabă un performer al drumurilor
imaginare, al „călătoriilor interioare” și nu atât al celor
reale. Autorul Drumurilor prin memorie e un „seden-
tar”, un „imobil” care introspectează lumea de la un
ţărm al său, deși – observă el – „într-un fel toată viaţa ne
aflăm în larg”, inclusiv în largul memoriei. Memoria
care e „singura cale pentru a fi tu însuţi”. Călătoriile,
reale sau imaginare, sunt pentru Octavian Paler  înainte
de toate dramatice confruntări sau „gâlcevi” cu sine. „La
urma urmelor – notează el în Caminante. Jurnal (şi
contrajurnal mexican) – în Mexic, ca şi aiurea, nu vom
găsi sub pietrele ruinelor decât adevărurile pe care noi
înşine le-am ascuns acolo. Sau de care aveam nevoie”.
Iar în altă parte: „E drept că între ruinele labirintului
violate de soare imaginaţia n-ar izbuti să evite o întreba-
re decepţionată: acesta să fie celebrul labirint? Nu, el nu
e acolo. Labirintul există în noi sau nicăieri”.

Dar a scris Octavian Paler literatură de călătorie în
înţelesul consacrat al sintagmei?! Nici Drumurile prin
memorie (1972 şi 1974), nutrite de călătoriile în Egipt,
Grecia şi Italia, nici amintitul Caminante (1980), nici
Aventuri solitare, Două jurnale şi un contrajurnal
(1996), toate editate postum la Polirom în seria de autor
coordonată de Georgeta Naidin-Dimisianu, nu sunt nici
pe departe literatură de călătorie în sensul consacrat. În
Caminante, de pildă, călătoria reală pare mai mult pre-
text decât subiect, chiar dacă  notaţia se produce în tim-
pul observaţiei, fără nici un răgaz între ele, instant, cum
s-ar zice azi cu un barbarism din romgleza snobilor şi a
semidocţilor. Jurnalul, cu excepția unor contrapuncte
ulterioare inserate cu caractere diferite, este scris sur le
vif. O inedită experiență privind timpul trăirii și timpul
scrierii. Autorul îl începe în momentul decolării avionu-
lui de la București şi îl continuă până la întoarcere.
Incursiunile în istorie, filosofie, literatură, mitologie,
eleganţa frazei şi stilul impecabil – Octavian Paler este
un mare stilist – fac din lectura jurnalului şi contrajur-
nalului mexican, ca, de altfel, şi a altor cărţi ale sale,
precum Mitologii subiective, Scrisori imaginare sau

Autoportret într-o oglindă spartă”, o pasionantă
călătorie spirituală. Eseuri despre melancolie,
speranţă, iubire, violenţă, tandreţe, putere, ratare,
morală, destin şi, desigur, despre memorie, ele
sunt eminamente polemice. E vorba desigur de
polemici cordiale, cu o expresie dragă acestui
moralist din stirpea lui Cioran. Atipic, cum îl
caracterizează în prefaţa la amintita ediție Radu
Pavel Gheo, jurnalul mexican al lui Octavian
Paler propune şi o nouă paradigmă privind
condiţia memorialului de călătorie într-o epocă
de explozie a imaginii. Dar, în treacăt fie spus,
pentru că nimeni, oricât de silitor, n-a învăţat şi
nu va învăţa să scrie de la altcineva – fiecare
scrie şi moare singur! – un jurnal precum
„Caminante” nu poate eventual decât să inducă o bene-
fică inhibiţie celor care cred cu naivitate  şi suficienţă că
un peisaj natural, un monument, un sit arheologic, un
univers inedit nu aşteaptă decât redundantul, tautologi-
cul lor epitet „pictural”.  

În apropierea misterioasei jungle mexicane sau pe o
plajă însorită, pe o via Romană ori pe Acropole, lângă
coloanele Parthenonului atât de aproape de zei, ba chiar
şi într-un hotel new-yorkez, unde „singurătatea pândeş-
te cu ochi de cobră din aluminiu”, sau într-o capitală
nordică; la Veracruz ori la Florenţa, oraşul sfânt al lui
Michelangelo, oriunde te poţi simţi în centrul lumii
numai dacă ai certitudinea - sau măcar iluzia – unui ţărm
care este al tău și la care poți să te întorci ca la o Ithacă
de oriunde și de oricând. Octavian Paler crede în pute-
rea irepresibilă a iluziei. Memorabile sunt reflecţiile sale
despre iluzie: „Don Quijote nu suferă de ceea ce se
crede, de o iluzie optică. Dacă ar fi aşa, cazul lui ar fi o
problemă de oftalmologie. În fapt, don Quijote ştie că-şi
face iluzii, dar nu poate trăi fără ele. De aici sublima lui
încâpăţânare”.

Tot o călătorie este şi Apărarea lui Galilei. Galileo
Galilei, celebrul matematician, fizician şi astronom,
fondator al metodei experimentale, care la presiunea
Inchiziţiei retractează teza privind rotația Pământului în
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jurul Soarelui, e în această parabolă personaj literar, un
alt fel de personaj decât la alţi scriitori, precum, de
pildă, la Bertolt Brecht. Galilei pledează, apărându-se de
vina că a abjurat, într-un decor cosmic paradisiac, sub
bolta albastră a cerului italic, printre exoticii chiparoşi şi
măslini ce împăduresc colinele înverzite ale Florenţei.
Pledoaria sa devine însă pe parcursul procesului, al
„dezbaterii” judiciare, tot mai puţin convingătoare, şi
aceasta tocmai din perspectiva, altminteri inevitabilă, în
care savantul se situează consecvent, și anume cea a
adevărurilor vieţii. Paler imaginează, în fond, un dialog
al legendarului erou, care a abjurat pentru a „învinge”
rugul ce nu e altceva decât conştiinţa proprie care ia
diverse înfăţişări. Eşecul sau semieşecul discursului  îşi
au cauza şi explicaţia în memorie. Memoria care depo-
zitează întreaga aventură a vieţii (să nu uităm că Galilei
abjură la vârsta de 69 de ani) şi care îl „constrânge” nu
numai să abjure, dar şi să-şi poarte rugul în spate, un rug
veşnic neaprins, şi nu doar timp de nouă ani, adică până
la moartea sa fizică, ci veacuri de-a rândul. În conseci-
nţă, posteritatea lui se va dovedi mult mai problematică,
mai contradictorie şi totodată mai fascinantă decât a
altor mari figuri ale Evului Mediu şi ale Renaşterii.
Eroul lui Octavian Paler este o victimă a memoriei.
Zeiţa uitării încearcă să-l ademenească pe bătrânul soli-
tar să rămână în teritoriile ei, dar nu reuşeşte cu atât mai
mult cu cât tot ea îi adresează fatalul îndemn: „Priveşte
în tine!”. Galilei, apărându-se, încercând să-şi justifice
gestul abjurării, îşi aminteşte, provocat de misteriosul şi
intransigentul interlocutor, tot ce a trăit şi a simţit în faţa
inchizitorilor ai căror ochi „când te privesc, te pătează
cu moarte”, povestind de fapt o teribilă experienţă, o
aventură ce este chiar aventura conştiinţei sale. O
conștiință nutrită de o tiranică memorie care nu iartă. El
abjură alegând Viaţa, Natura, Cosmosul. În zadar i se
oferă uitarea și singurătatea. Rămâne în continuare
robul fericit al memoriei, al amintirilor, poate și pentru
că: „În faţa amintirilor suntem egali cu zeii”.  În fine,
refuzând sau neputând să accepte un anume tip de sin-
gurătate care i se propune, Galilei se instalează în singu-
rătatea sa - printre chiparoşi şi amintiri: „Cum vrei,
Galilei, a zis Zeiţa uitării cu o voce în care simţeam nici
aprobare, nici reproş. Cum vrei… Aici ai fi reuşit să uiţi
totul”. Dar a consimţi să uiţi totul înseamnă a muri ceea
ce ar fi cu atât mai absurd pentru cineva care a refuzat
să moară pentru o idee, abjurând, și a rămas totuși împă-
cat cu adevărul său de neclintit, exprimat în faimosul
dicton eppur,si muove, fiindcă „Pământul se învârte mai
departe chiar dacă nu vrea Inchiziţia…”. Memoria este
norocul şi nefericirea lui Galilei: „Scopul Inchiziţiei nu
era neapărat acela de a te omorî, ci de a aprinde în tine

un rug. Un rug care, arzând în inima ta, să te înconjoare
de singurătate şi să te facă să doreşti o fericire care nu
are decât ceea ce cer şi plantele. Scopul Inchiziţiei era să
te prefacă în plantă, Galilei. Cenuşa lasă urme şi com-
promite, în vreme ce o plantă trece neobservată. Şi nu
eşti prea departe de acest destin. Deocamdată ceea ce te
împiedică e memoria ta. Roagă-te să nu uiţi ce s-a
întâmplat şi să nu dai fericirii alt nume decât cele fireş-
ti”. Întrebat dacă nu-l apasă liniştea printre măslini şi
chiparoşi, Galilei răspunde: „Am ce să-mi aduc aminte.
Nu mă eschivez”. Altminteri, pentru el nici nu există alt-
ceva în afara memoriei. Dar memoria nu e numai şansa
lui, ci şi a umanităţii. Fusese doar avertizat: „Într-o zi,
Galilei, pământul se va învârti nu numai cu mormintele
noastre şi cu cenuşa pe care au răspândit-o inchizitorii în
lume, ci şi cu mormintele lor. Şi atunci, ceea ce contea-
ză este ceea ce vor ţine minte oamenii”.

În fine, memoria este întotdeauna epică. În fond,
Apărarea lui Galilei e o naraţiune în dialog ale cărei
voci sunt: cea a eroului care se „apără” și cea a misterio-
sului său interlocutor. Iată o admirabilă pagină ca un
poem în proză: „M-am visat copil, mă jucam în cenuşă,
cenuşă rămasă de la ruguri, dar eu nu ştiam ce este un
rug, nu ştiam nici ce este un om şi ce rămâne de pe urma
lui când arde un rug. Aşadar, mă jucam în cenuşă, dese-
nam acolo figuri de animale şi de oameni, pe urmă am
început să adun cenuşa şi să-mi fac păpuşi din ea, păpuşi
pe care le adormeam seara şi le apăram de frig, învelin-
du-le când ploua sau bătea vântul rece, păpuşi pe care le
invidiau alţi copii. Şi atunci au început să caute ruguri-
le, să strângă cenuşa, să-şi facă şi ei păpuşi, iar când nu
mai era ars nimeni se duceau lângă Palatul Inchiziţiei şi
aşteptau să mai fie judecat cineva, sperând că vor avea
peste puţină vreme cenuşă destulă pentru păpuşile lor.
Apoi, unde se înălţa rugul, alergau în urma convoiului,
veseli şi nerăbdători, rugându-se să bată vântul pentru ca
flăcările să se ridice tot mai mari, să ardă cât mai frumos
cel suit pe rug, după care vântul să stea, să nu împrăştie
cenuşa, s-o poată strânge ei, mulţumindu-le la plecare
inchizitorilor, care îi binecuvântau şi îi îndemnau să facă
păpuşi vesele…”

Octavian Paler este în literatura română un
(re)povestitor de mituri vechi cărora le conferă sensuri
noi, dar și de mituri noi pe care le încarcă de sensuri pro-
funde. În alte culturi există scriitori care au potenţat sau
au reîntemeiat mituri ale umanităţii, inclusiv pe cele
mari, fundamentale. Dacă ar fi să dau exemple, aş
menţiona doar două nume: Nikos Kazantsakis şi José
Saramago. Ca și aceștia, Paler se află mereu într-o
comuniune aş spune privilegiată cu miturile. El scrie cu
cel mai firesc ton: „Prima dată mi s-a întâmplat asta la
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Troia”, de parcă şi-ar aduce aminte de o întâmplare trăi-
tă aievea, în chiar timpul faimosului război cântat de
Homer.

Între „miturile subiective” ale lui Octavian Paler se
înscrie înainte de toate copilăria într-un sat din Făgăraș
care se termină brusc în seara când copilul de 11 ani
ajunge la Bucureşti, după ce – va rememora el:
„Străbătusem într-o jumătate de zi, fără să ştiu, trei seco-
le”. Lăsase în urmă – cum avea să constate destul de
repede – un tărâm unde „cerul nu ţinea de «cosmos», ci
era „o anexă tainică a lui, unde Dumnezeu se uita să
vadă dacă s-a uscat fânul pe Seaca şi a fost dus acasă, ca
să poată slobozi ploile”. Ajuns în marele oraş, își va da
seama că „doar în Lisa am văzut «cerul înstelat de dea-
supra noastră». Oamenii se culcau acolo devreme. Pe la
zece seara, uliţele erau pustii. Dacă ridicai privirea,
rămâneai amuţit, descoperind un cer adânc, fastuos,
cum n-am mai văzut în Bucureşti”. Dar, să nu uităm,
cerul este şi ceea ce se oglindeşte în el de aici, de pe
Pământ, poate în primul rând sufletul celor care îl
contemplă.

În mitologie, care e tot memorie, Paler vede „un fel
de a ieşi din istorie, de a scăpa de stressul istoriei”. O
spune ca unul care a trăit istoria sub mai multe forme. A
cunoscut, de pildă, în timp de pace, chiar din fragedă
copilărie, eroizarea istoriei. Războiul face însă ca istoria
să-şi piardă autenticitatea, să devină, paradoxal, pe cât
de concretă, o concreteţe tragică, pe atât de convenţio-
nală. E ca o prostituată ce-şi pune diverse podoabe
contrafăcute, care recurge la sulimanuri pentru a-şi
motiva condiţia mizerabilă şi reacţiile la o realitate
devastată. Pe deplin explicabil în fond, de vreme ce răz-
boiul este, s-a spus, un viol comis asupra umanităţii.
Omul, ca fiinţă raţională şi sensibilă, nu mai valorează
nimic, el fiind redus la un vierme pe care istoria îl stri-
veşte sub talpa ei. În Lisa copilăriei şi adolescenţei sale,
viaţa, timpul curgeau însă mai mult în afara istoriei: „O
grindină care nimicea vara într-un sfert de oră munca
dintr-un an întreg era mai importantă decît norii care se
adunau pe cerul Europei”. Toamna cu strălucirile ei cro-
matice de vis şi „cu sânii grei” (o metaforă a nu mai ştiu
cărui poet) se transforma, devenea hidoasă „într-un sfert
de oră”, căpăta un aspect funebru. Ce importanţă mai
avea în astfel de momente istoria?! 

Dacă în Lisa istoria era... boicotată de natură, la
Bucureşti elevul Paler Octavian avea să o ignore, căci
descoperise paradisul lecturii. Lectura, ca singura formă
de revoltă, chiar dacă probabil nu întrutotul conştienti-
zată, împotriva faptului că „războiul îşi luase sarcina de
a concura lecţiile de filosofie”. Spaţiul închis al lecturii
şi totodată deschis spre atâtea zări, ca să recurg la terme-
nii consacraţi de Valeriu Cristea, era unul mai securizat

decât orice adăpost, decât orice cazemată. Războiul
aproape nici nu exista: „Noapte de noapte, cărţile au
jucat pentru mine rol de Şeherezadă... Sufeream pentru
moartea Annei Karenina, nu pentru morţii din comuni-
cate”.

Dar un paradis odată pierdut nu poate fi înlocuit nici
chiar de cel din „spaţiul fascinant al lecturii libere”,
fiindcă „… tot ce pierdem, pierdem pentru totdeauna”.
De pildă, paradisul iubirii, pe care, de altfel, toţi îl ratăm
ori poate l-am ratat mai ales atunci când am fost adoles-
cenţi ori tineri abia ieşiţi din adolescenţă. Regăsesc în
„Autoportretul într-o oglindă spartă” al lui Octavian
Paler poezia plină de melancolie a unei asemenea ratări:
„Mă aflu pe un modest drum de ţară, un drum acoperit
cu ierburi spălăcite de soare, într-o după-amiază de pri-
măvară, undeva pe un câmp din marginea oraşului, sub
un cer înalt şi gol. Întrucât căruţele nu mai trec pe aici
demult, iarba creşte nestingherită. Urmele căruţelor nici
nu se mai văd. Şanţurile s-au umplut cu bălării. Drumul
nu mai duce nicăieri. O timiditate caraghioasă mă
împinge să fiu teatral. Încerc s-o ascund şi reuşesc doar
s-o pun în evidenţă. Ca să scap de acest mic supliciu, mă
uit cum se îngroapă pantofii prin iarbă. Aş vrea să spun
ceva deosebit, dar mă refugiez în platitudini: «ce flori
sunt astea?». De fiecare dată când o pasăre ţâşneşte, spe-
riată din şanţ, mă opresc, mă uit după ea, iar peisajul mi
se pare minunat, în ciuda încercărilor de a-l privi obiec-
tiv: un cer luminos, un drum năpădit de ierburi, câmpu-
rile cultivate, fumegând până la orizont, mica pădurice
rotundă din apropiere, liniştea prin care forfotesc tot
felul de gâze. Un avion, din nou linişte şi parcă lumea
nu mai are nimic ostil. Drumul e părăsit, bun doar ca să-
ţi dea iluzia că înaintezi, dar e exact drumul ideal pentru
doi oameni care nu vor să ajungă decât la ei înşişi. Ca să
zic ceva, întreb: «Mai mergem?» Răspunsul aruncă pe
umerii mei răspunderea: «Cum vrei». Continuăm să
mergem. În fond există un singur mod de a trăi dragos-
tea: trăind-o”.

Închei cu o caracterizare a lui Tudorel Urian: „Un
moralist dublat, asemenea lui Cioran, de un foarte sub-
til stilist. Multe dintre formulările memorabile ale lui
Octavian Paler au devenit bunuri ale limbajului comun,
iar stilul său sentențios, ornat cu citate revelatorii și
pilde ale anticilor, este unul imediat recognoscibil. Dacă
însă etica lui Cioran are nuanțe cinice și sarcastice, cea
a lui Paler este una dureroasă, adesea plină de melanco-
lie”. Se  dovedește astfel că mult clamata rezistență la
melancolie a lui Paler este aproape inexistentă spre
beneficiul operei unui stilist și moralist din stirpea lui
Cioran.
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De Înălțarea Domnului a părăsit pământul poeta,
editoarea și presbitera Nazaria Buga. După ani
lungi de discreție literară și stingere lentă a fragilei
ei ființe pământești, Dumnezeu a hotărât s-o înalțe
la Sine, odată cu Sine. Ce dar mai mare poate fi ca
acesta? Ce poți cere mai mult de la o viață trăită în
Dumnezeu?

A viețuit mereu în mare discreție. În ultimii ani
se disipa încet, tăcut și lucid, măcinată de o
suferință de care nu s-a plâns niciodată. Acesta era
pariul marii demnități existențiale, asumat de
doamna Nazaria Buga: de a nu-și divulga suferința,
păstrându-și mereu, pe cât posibil, atenția și
disponibilitatea deschise către familie, prietenii din
jur și cei din biblioteci și către aproapele, întru o
îmbrățișare hristică încununată de o platonică
frumusețe. O frumusețe crucificată. 

Da, exista o frumusețe aristocratică ascunsă în
spatele acestei stingeri, pe care prietenii și
apropiații o intuiau, și cred că și dânsa era,
oarecum, conștientă de asta. Chiar dacă ajunsese la
acea deplinătate a vârstei și a condiției femeiești și
umane, cînd nu te mai pui pe tine, oricât de grele ți-
ar fi încercările, în centrul atenției. Cred că această
frumusețe crucificată devenise hrana sufletească
zilnică a doamnei preotese Nazaria, atunci când
trupul ei firav ajunsese să respingă aproape orice fel
de hrană palpabilă. De aceea probabil că și evita să
vorbească despre suferința ei – subiect aproape
tabu: să nu piardă orizontul acestei frumuseți aspre,
demne și foarte înalte, în care se învățase, de ani
buni, să trăiască.

Întâlnirile noastre, nu multe, dar esențiale, s-au
desfășurat nu atât în jurul bisericii Sf. Gheorghe
Vechi, unde slujea părintele Ion Buga, prin anii ‘90
– 2000, cel cu care-și unise destinul, biserică la care
mersesem regulat mai bine de un deceniu și
jumătate, cât în jurul ”literelor frumoase”, a
literaturii de esență creștină și a celor care o
animau, pe care distinsa scriitoare îi aduna în jurul

revistei „Rațiunea Mistică”, editată de Fundația „Sf.
Gheorghe Vechi”; ne mai întâlnisem la câteva serate
de suflet, găzduite de Spiru și Gunka Vergulescu,
pictorul și muziciana, prietenii de o viață ai familiei
Buga, plecați și dânșii, de ani buni, la Domnul. 

Adesea, buna sa prietenă, criticul de artă
Alexadra Titu, care îmi fusese profesor de istoria
artei și cu care împărtășisem, ulterior, mai multe
interese intelectuale și artistice, îmi spunea cuvinte
de apreciere despre doamna Nazaria. La rândul ei,
aproape de fiecare dată cînd ne întâlneam, doamna
Nazaria îmi împărtășea admirația ei față de
temeritatea cu care Alexandra Titu își înfrunta
dramaticul și neobișnuitul destin și de eforturile cu
care lupta să-și slujească în continuare familia și
profesia, în ciuda bolii necruțătoare, care tindea să
o rupă de tot ce-i era drag. Le lega o trainică
prietenie, bazată, probabil, și pe același tip de
confruntare dintre vocația creatoare, voință și
dăruire, boală și credința în Dumnezeu, desfășurată
în arena vieților lor. De la ambele mari doamne,
slujitoare ale culturii și artelor, am învățat multe,
dar mai ales tenacitatea, demnitatea și curajul de a-
mi urma idealul. 

La începutul anilor 2000, cînd auzise că
scrisesem o carte despre Tarkovski, doamna
Nazaria Buga m-a invitat să public în cadrul revistei
pe care o îngrijea. Atunci i-am spus că scriam și
poezie. Am colaborat pe tema sacrului în artă și a
poeziei, și întâlnirile noastre de lucru – nici foarte
dese, nici foarte lungi – au prilejuit tot atâtea
discuții de substanță, gravitînd în jurul artelor,
spiritului și slujitorilor lor. 

Simțind că pe terenul poeziei ne reunesc cam
același orizont interior și cam aceeași paletă
simbolică, am rugat-o să îmi scrie prefața
volumului de debut, Pentru trecerea zării și alte
poeme. O impresionase, aproape la fel de mult ca
poezia, ilustrația cărții, mai ales un fotoportet al
meu de adolescență, un profil destul de frust și
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șăgalnic, de care eu mă detașasem de multă vreme.
Spre surprinderea mea, profilul cu coadă de cal,
proiectat pe un coșcojit leu de piatră, baroc, de la
Palatul Peleș, îi rămăsese în memorie pentru mulți
ani. Apoi, încrederea căpătată m-a convins să-i
încrediințez scrierea unui cuvînt de referință și la
următorul meu volum de versuri, mult mai riscant și
mai provocator: Erotico-Apocaliptica. Poeme din
Templul Tatălui, și am avut bucuria să descopăr
elevata intuiție și aparatul hermeneutic de calitate,
pe care distinsa poetă și l-a pus la bătaie spre a
desluși piscurile abrupte și alunecoase ale
volumului. 

Abia acum, după trecerea ei dincolo, i-am
descoperit cu greu, prin hățișurile netului, o
fotografie de tinerețe: un portret în profil, foarte
liric, tensionat în frumusețe și de-a dreptul
metafizic. Chipul autoritar, cu alură regală, aproape
alegorică, e marcat de ovalul părului negru, căzut
rotunjit peste umăr. Palmele albe, așezate pe
genunchi, își alungesc degetele, parcă în căutarea
unui pian. Pianul lipsește, dar ai senzația că este
acolo, și așa îmi vine să-l numesc: fotoportretul cu
pianul. De altfel, afinitatea doamnei Nazaria față de
etajul elevat al artelor, mai ales față de muzica
clasică, era o coordonată permanentă a vieții sale,
asiduu cultivată în familie, transmisă cu iubire
copiilor, și poate că muzica fusese unul din podurile

legăturii cu părintele, precum și cu buna ei prietenă,
soprana Gunka Vergulescu... Nu ați cunoscut-o de
pe scenele muzicale, pentru că imediat după
timpuria căsătorie doamna Gunka și-a așezat muza
la picioarele soțului ei, pictorul Spiru Vergulescu...
dar asta e o altă poveste. 

Dar nu mă pot dezlipi de ”fotografia cu pianul”.
Întreaga atitudine denotă o mare concentrare în
jurul propriei ființe, privite în adâncime, și o
enormă sete de ideal, pe care, la vârsta aceea a
marilor visuri, ai putea-o numi superbie. Dar una
profund spirituală, cenzurată de o remarcabilă
voință și stăpânire de sine – trăsături atipice
climatului intelectual de început al șaptezecilor,
perioadă căreia pare să-i aparțină fotografia, dar
cultivate de nobilul șaizecism. Aceste nobile
trăsături poeta Nazaria Buga se va lupta să le
păstreze întreaga ei viață, șlefuind aristocrația
duhului ei în creuzetul de diamant al suferinței.

Îmi povestise odată cum își trăia moartea la
fiecare dializă, ca o dedublare a ființei golite de
sânge, care își contemplă fluidul vital scurs și
adunat înafara ei, ca într-o cupă euharistică,
umplută în timp ce tu te golești, pentru a te alimenta
apoi tot pe tine! Zguduitoare imagine. Sciziunea
dureroasă dintre sufletul-spirit și sufletul-sânge,
care de obicei coabitează o viață întreagă împreună
și doar la moarte se despart. Zguduitoare
similitudine cu sacrificiul hristic, fie și aparentă, de
care nu am îndrăznit niciodată să vorbim, dar pe
care bănuiesc că o intuia. Chiar dacă moartea și
învierea mediate de aparate erau motivate
terapeutic și aveau o finalitate pragmatică
personală, neaplecată direct către alții,
similitudinea, fie și vagă, rămânea. Sunt sigură că
ea o simțise. Și era tulburătoare. Sângele pulsând
înafară de trup, împreunându-se cu fluidul
purificator și scurgându-se înapoi, reciclat, în corp.
O tainică metanoia a trupului, care nu mai putea să
se îngrijească singur de această lucrare. O tainică
cruce. Doamna Nazaria pătimea această cruce de
două ori pe săptămână. Timp de cinsprezece ani,
inima i-a fost nevoită să îndure acest supliciu. Un
supliciu salvator. Un poet mai tânăr, Florin Caragiu,
a avut curajul și inspirația să transpună în versuri
vibrațiile dureros-străluminânde ale acestor morți și
învieri repetate. Doamna Nazaria, poetă de mare
calibru simbolic, vastă cultură și adâncă trăire
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lăuntrică, a preferat, și în această privință, tăcerea.
Cred că tăcerea a fost cea care i-a dat marea forță de
a duce această cruce până la capăt, fără să se
risipească pe cale și, mai ales, fără cârtire. Aceasta
din urmă, cu precădere – necârtirea în fața
suferinței, ca și nejudecarea aproapelui – cred că i-
a deschis și calea cea mai sigură spre cer. 

Când înainte de Înălțare mi se lipiseră de ochi
florile splendide, de iunie, ale unui țăran care le
vindea printre blocuri, fără să am vreun motiv
obiectiv să le cumpăr, am presimțit că ceva urma să
se întâmple. Parcă Dumnezeu inserase o scurtă
pauză de frumusețe gratuită în viața mea, căreia
abia mai târziu urma să-i deslușesc noima. A doua
zi, vestea morții mă pune în gardă. Alerg în stradă:
țăranul era încă acolo, cu superbii lui trandafiri de
grădină, românești, cu petale vii, larg deschise și
mirositoare. Atunci mi-am amintit că doamnei
Nazaria îi plăceau mult florile, mai ales cele
autohtone. Fie și somptuoase. Am ales cei mai
somptuoși trandafiri țărănești! O minune de flori, pe
care Dumnezeu mi le trimisese ca s-o conducem
spre cer pe roaba Sa, poeta Nazaria! Din clipa aceea
micile minuni se ținură lanț. Aveam sentimentul
frumos și liniștitor al unei petreceri dincolo, bine
rânduite de Dumnezeu, cum se întâmplă nu
neapărat cu sfinții, ci cu oamenii așezați în credință
și greu încercați, când Dumnezeu deodată îi
slobozește în Lumină, îngrijindu-Se și de cei rămași
pe pământ. 

Slujba stâlpilor de vineri seara, în biserica de
suflet a părintelui Buga și a noastră, slujba
parastasului de sâmbătă, densă și cristalină în trăire
și conținut; prieteni de demult, rubedenii cunoscute
și necunoscute, surpriza îmbătrânirilor, dar și
bucuria privirilor noi, de copii – atmosfera
adunărilor funerare în varianta lor cea mai,
duhovnicește vorbind, fericită. Fericirea aceea când
simți că cel răposat este bine, pentru că a nădăjduit
și a iertat până la capăt, pentru că a iubit și a fost
iubit, pentru că rugăciunile și credința i-au fost
consistente și nezadarnice. Multă limpezime și
pace, lacrimi cumpătate și sincere, așa cum se
cuvine unei agapice prohodiri. Cuvântul înțelept,
dar sugrumat de emoție al părintelui Buga, cuvântul
cald și vibrant al mai tînărului pr. Tudorel Peiu, cel
al luminoasei maici Anastasia și al altor apropiați,

ne-au readus-o și mai aproape pe doamna Nazaria,
în tot ce avea ea substanțial și frumos, în tot
așezământul arvunit al mântuirii ei, dar și al
împăcării cu Dumnezeu a celor ce au iubit-o. 

În drumul spre cimitir, o ploaie năprasnică ne
surprinse. Turna torențial, cu bulboane, perdele de
apă curgeau șuvoaie din cer, încât orice
înmormântare după rânduială părea compromisă.
Unii decantau superstiții, câteva femei se rugau,
altele se gândeau cum să nu-și strice pantofii.
Așteptam. S-a mai domolit, cât să ne adunăm în
jurul mormântului; dar numai cuvântul popii, de la
primele orații ritualice, a oprit vijelia. Amuțirăm cu
toții. Slujba și-a urmat rânduitul făgaș. După ce
primii bulgări de pământ fură aruncați peste groapă,
o femeie îmi făcu semn să mă uit la cer. Nu vedeam
nimic. Mi-a luat clipe bune să zăresc în înaltul
norilor tuciurii o spărtură rectangular-cruciformă
prin care se vedea limpede cerul albastru. „E ca un
înger cu aripile desfăcute!”, ciripi o fetiță; „prin
crucea asta Dumnezeu îi ridică sufletul la El”, îi
explică, previzibil, mămica, înțelegătoare. Clipe
îndelungi veghe de pe cer, benedictină, pământul
proaspătului mormânt așezat chiar dedesuptul ei, al
crucii albastre. Până când vântul o risipi. 

Nu, nu știu dacă a fost un model de sfințenie
doamna Nazaria. În orice caz eu nu am fost
îndeajuns de apropiată de ea pentru a putea să mă
pronunț. Alții pot da mărturie despre aceasta. Dar a
avut un model de așezare în cele ale idealului, în
suferință și în Dumnezeu, care i-au deschis, în final,
mila și bunăvoința divină. Până la urmă, despre asta
este vorba, nu-i așa? 

Mini-fișă biografică
Nazaria Buga: poetă, critic literar, eseist (n. 8 februarie

1949, com. Răchitoasa, jud. Bacău – m. 10 iunie 2021,
București). A scris prefețe la mai multe volume literare și a
fost redactor-șef al revistei „Rațiunea Mistică”, editată de
Fundația „Sf. Gheorghe Vechi” din București. 

Volume de versuri publicate: Întîmplare dintr-o veche
gravură, Editura Litera, 1979; Himera apei, Editura Litera,
1983. 

Apariții literare în presa vremii (ex: România literară
nr. 24/2006,

http://romlit.romanialiterara.com/index.pl/nazaria_bug
a). 
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Formula din titlu este, de fapt, mai mult o
speranță, căci savantul basarabean, prin cele spuse
și scrise, prin întreaga sa viață, a demonstrat nu
numai că a fost în actualitate, ci că a trasat și
jaloanele actualității de astăzi, dar, așa cum de mult
prea multe ori se întâmplă, avertismentele de
Cassandră sunt ignorate, iar cei îndrăzneți sunt
expediați în sectorul „și alții”, adică puși într-un
gherghir de unde să nu deranjeze. Gândurile amare
legate de trecutul colcăind de valori (câți le mai
cunosc și, mai ales, câți mai vor să le cunoască?),
nu mai puțin de realitățile „mirabile” de astăzi (să
fie de vină, în această atitudine personală, doar
acreala pe care se zice că ți-o aduce vârsta? – îndoi-
m-aș!), mi-au fost provocate de bunul amic, de care
mă tot „împiedic” în redacție, Mircea Platon (nici o
legătură de familie cu dinastia ieșeană de istorici!),
cel care mi-a pus sub ochi o destul de recentă
apariție editorială: Paul Gore, „Plebiscitul în
Basarabia” și alte scrieri, apărută la Editura
„Știința” din Chișinău, în colecția „Pagini despre
Basarabia”, în anul 2020 (256 p.).

Într-o parcimonioasă „notă introductivă” (ceva
mai puțin de 3 pagini – e drept, tipărite cu un corp
de literă aproape ilizibil!) la volumul pe care ni-l
propune, editorul Mircea Platon trece în revistă
bogata și diversa viață și activitate socială,
științifică, politică etc. (aproape că nu a existat
domeniu de activitate la evoluția căruia să nu fi pus
umărul), apreciind  „excelenta ediție de pionierat”,
din 2003, datorată unui grup de cercetători de la
Chișinău – Paul Gore, omul și opera – la care
adaugă unele texte ignorate sau recent descoperite,
pagini din manuscrise, asupra întregii opere a
savantului concluzionând: „Scrierile lui Paul Gore
ne arată un om aplecat asupra chestiunilor istorice,
genealogice, heraldice, de istorie a artei și

tehnologiei, etnografice, juridice, economice
și naționale. De la considerații asupra artei
covoarelor moldovenești, la precisele analize
ale istoriei politice și administrative a
Moldovei și Basarabiei, la foarte
percutantele opinii și clarele previziuni
despre starea României după 1918, Gore a
lăsat un corpus nu vast, dar de mare calitate,
rezultat al fericitei conjuncții dintre o
inteligență pătrunzătoare și o erudiție
solidă”.

Parcurgând densul volum, cu articole și
studii ce trec în mod firesc de la specificul
național al populației basarabene la istoricul
trecerii prin timp a provinciei, sesizând
accentul pus pe cultură (mai ales pe
neglijarea acesteia), găsim destule reflecții
amare privind trecutul (dar și viitorul),
bazate pe analize aprofundate și pe scrieri
docte atât din mediul apusean, cât și din cel
rusesc. Iată, de exemplu, la ce concluzii îl
duc cercetările în legătură cu ideea de
plebiscit, care s-a vehiculat intens după încheierea
primului război mondial: „Într-o democrație,
plebiscitul, adică apelul la popor pentru tranșarea
chestiilor care îl interesează într-un mod cu totul
direct, are o aparență care seduce, pentru că acesta
este un omagiu adus suveranității poporului, în
realitate, însă, nimic nu este mai amăgitor și mai
periculos”, acesta, „sub aparența lui ipocrită de
condescendență față de suveranitatea națională”
neducând decât la „confiscarea acestei suveranități
și la despotism”. După exemple negative din istoria
Franței, concluzionează prin cuvintele profesorului
de drept internațional F.F. Martens, de la
Universitatea din Petersburg: „Plebiscitul este sau
o formă deșartă, sau o comedie, care nu face cinste
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nici acelora care iau parte la el, nici civilizației
europene” (Plebiscitul în Basarabia, p. 36 și 38).

În altă parte, pornind de la ideea că bogăția
principală a omenirii este munca, constată realități
pe care ni le putem asuma și noi, în acest secol,
după „trecerea bruscă” a altor „nevoi”:
„Capacitatea de a munci și de a se folosi de
rezultatele acestei munci sau a scăzut până la
minimum, sau nu există deloc, și acest lucru se
întâmplă nu numai la noi. Trecerea bruscă de la
încordarea supremă a tuturor nervilor la o prostrație
completă și la trândăvie, plictisitoare în timpul
războiului, și traiul fără de grijă pe socoteala
statului, au adus cu sine oboseala morală și fizică
de astăzi și au făcut ca lumea să fie prea exigentă”
(Autoadministrarea și zemstvoul, p. 52).

Din variile studii atingătoare de problema
ocupației teritoriului dintre Prut și Nistru – subiect
recurent, asupra căruia avea dovezi istorice că
„Dorința de a păstra stăpânirea asupra Basarabiei
era o chestie de ambiție a dinastiei domnitoare din
Rusia, Holstein-Gottorp” și nu neapărat cine ce știe
ce chestii de geopolitică a momentului – Paul Gore
se arată tranșant: „Toate drepturile istorice,
juridice, etnografice asupra Basarabiei sunt de
partea României. Dreptatea și jertfele mari sunt de
partea ei. 72% din populația Basarabiei sunt
români, țăranii din Basarabia, care formează
majoritatea populației, dat fiind că Basarabia este o
țară agricolă, vorbesc numai românește,
necunoscând aproape deloc o altă limbă. Ce
privește naționalitățile celelalte, ele reprezintă un
element venetic străin pentru populația autohtonă
românească, despre aceasta se găsesc mărturii
destule în izvoarele rusești despre Basarabia” (p.
31).

Deși sporadic, Paul Gore a „comis” și articole
ocazionale, care nu trebuie ocolite, cum ar fi cele
despre un clasic al nostru aproape uitat astăzi („Nu
există scriitor român mai popular și mai citit în
Basarabia decât Vasile Alecsandri. El a fost
legătura neîntreruptă a sufletelor de aicea și de
dincolo de Prut, el a fost și mângâierea noastră, și
simbolul năzuințelor naționale” – Alecsandri și
Basarabia, p. 87), despre Ion C. Brătianu („Om
înainte de toate activ și energic, Ion Brătianu a fost
și om de putere. Dar el înțelegea, sub cuvântul

acesta, nu jucărie scânteietoare și iluzorie, cum s-a
degenerat în zilele noastre, ci [...] o povară grea, o
răspundere adâncă înaintea lui Dumnezeu și
înaintea Țării și a neamului întreg” – p. 169) sau
Gheorghe S. Gore (tatăl său – cu precizări și
corecții la viața și activitatea acestuia, în urma unui
articol publicat de un terț).

Trecând noi cu vinovată grăbire peste texte
definitorii, cu analize pertinente și concluzii de care
unii se feresc și astăzi, cum ar fi: Răzășii, Populația
Basarabiei pe naționalități, Partidele politice din
Basarabia de la 1812 și până astăzi, Arhivele,
Nobilimea și arhiva ei după Unire (Gore a fost și
mareșal al nobilimii din jud. Orhei), să nu uităm a
remarca faptul că profilul savantului este conturat
complementar, în acest volum, și prin cele două
segmente anexate: corespondența cu unele
personalități cu care se simțea afin (Ion Bianu, N.
Iorga) și evocările, ample și doldora de informații
până atunci inedite, ale unor nume care nu mai au
nevoie de prezentare: Sever Zotta, Gala Galaction,
Nicolae Iorga, Simion Mehedinți, Ștefan Ciobanu,
Emmanuel de Martonne, Gheorghe Bezviconi, tot
oameni unul și unul.

Câteva date din „fișa personală” (până la
cercetarea volumului) nu strică: Născut la 27 iulie
1875 la Chișinău, în familia boierească a lui
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Gheorghe Gore, fiul unui Spiridon – ambii cu
sentimente și activitate pro-românească, inclusiv
prin scris – cel care avea să semneze Pavel și Paul
de Gore-Leoa va avea parte de o educație pe
măsură, absolvind facultatea de drept la Sankt-
Petersburg, după ce trecuse și prin băncile
Universității Imperiale din Moscova (așa se trece
dumnealui, în vara anului 1897, pe filele carnetului
personal, pe când îl însoțea pe tatăl său și pe
Vespasian Erbiceanu, primul președinte al Curții de
Apel din Chișinău, într-o călătorie în România, prin
Iași până la Slănic-Moldova. Face cunoștință cu
istoricul Gheorghe Ghibănescu, poetul Rădulescu-
Niger, prof. Beiu, cand. în drept la Paris Sion, ing.
Gafencu, privat docent Culianu și nu scapă ocazia
să pună pe hârtie și câteva traduceri în limba rusă
din Vlahuță, Coșbuc, Carmen Sylva – carnetul se
află la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai
Eminescu” din Iași). 

Urmează apoi, la maturitate, ascensiunea
socială, printre titlurile (funcțiile) sale figurând:
deputat și vicemareșal al nobilimii, director al
muzeului și al tuturor spitalelor, președinte al
Partidului Național Moldovenesc, al Societății
Culturale a Românilor din Basarabia, președinte al
Comisiunii Arhivelor Statului și al Comisiunii
Monumentelor Istorice Basarabene, membru
onorar al Academiei Române și al altor numeroase
societăți științifice din țară și străinătate. Se stinge
în 1928, lăsând în urmă o operă încă nedefinitivată.

Trăsătura perenă a unei vieți căreia nu i-au lipsit
momentele de strălucire este dată de calitatea de
om de cultură vastă, a cărui bibliotecă
impresionantă era vestită în epocă și, cu șansă,
consultată de amicii de idei. Acest prețios corpus
livresc este și cel care ne-a deschis pentru prima
dată ochii asupra cărturarului  cu numele pus la
index sub „oblăduirea” comunistă, odată ce vreo
4.000 de volume, însoțite de un registru-inventar,
au avut șansa de a-și găsi adăpost în depozitele
Fundației „Regele Ferdinand I” din Iași, „vărsate”
apoi în patrimoniul celei care astăzi se numește
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai
Eminescu”. (Într-un interviu din 1920 – Cultura
românească în Basarabia – p. 170-172 – dar și în
alte locuri, Paul Gore amintește de alte mari
biblioteci românești basarabene, dintre care cele

mai multe au căzut pradă „nivelării” bolșevice din
1917, ale nobililor – merită să le pomenim măcar
aici numele: Mihai Stroescu, Manolache, Nicolae
Andrei și Nicolae N. Donici, Ioan C. Suruceanu,
Mihai Lazu, Pavel Dicescu, Scarlat Hartingh,
familia Catargi de la Cobâlnea, Ștefan Gonata,
Aristid Casso, Nicolae Moghileanski. Să mai
adăugăm și citatul care vorbește despre crimele
acelor vremuri mai mult decât tulburi: „În luna lui
noiembrie 1917, când a început trecerea prin
Basarabia a acestor armate, ele, cu ajutorul acelora
care se găseau deja în interiorul țării, au ars și au
devastat mai multe conacuri de-ale proprietarilor
mari, unii dintre care au fost omorâți. Multe case
bătrânești au fost completamente distruse
(Catargiu, P. Dicescu, Stroescu), asemenea
biblioteci prețioase, arhive vechi (Catargiu, P.
Dicescu, Goronovici, Suruceanu), două
observatorii (Donici, Goronovici), galerii de
tablouri (Casso)” – p. 31). Dar despre valorile din
acest fond – cu o proximă ocazie.

P.S. La „interpelările” noastre, amabilul confrate
Mircea Platon ne-a liniștit că are în lucru o mai vastă
lucrare, din care chipul lui Paul Gore ni se va înfățișa
sub mai ample și mult dezvoltate fațete. O așteptăm!
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După adoptarea Convenției de la Paris (august 1858)
și alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al
Moldovei și Valahiei (1859), Principatele au intrat într-
o perioadă de lungă criză politică. Acomodarea cu noul
regim, care inaugurase în Principate instituțiile
parlamentare (așa-numitele Adunări Elective-
Legislative, câte una pentru fiecare țară), guvernarea
responsabilă și presa liberă, a fost dificilă. Obiceiul
domnului, rareori încălcat, de a-și numi miniștri
dinafara majorității Adunărilor dominate de
conservatori a dus la conflicte permanente între puterea
executivă și cea legislativă. Mecanismul relativ greoi de
adoptare a legilor comune celor două țări, care erau
aprobate de fiecare Adunare în parte și de o instituție
comună, Comisia Centrală de la Focșani, înainte de a
intra în vigoare, a complicat și mai mult situația. Până la
instaurarea regimului autoritar al lui Cuza (1864),
legiferarea a fost înlocuită, adesea, de confruntare.
Scurtele perioade de acalmie au lăsat prea puțin timp
pentru dezbateri serioase, ceea ce a făcut ca unele legi
importante să fie adoptate după discuții publice mai
degrabă superificiale.

Unul dintre cele mai tensionate momente ale relației
dintre domn și conservatori s-a petrecut în primăvara
anului 1861, după o înșiruire de conflicte politice care
durase câteva luni de zile. În iulie 1860, Cuza îl numise
la conducerea guvernului Valahiei pe unul dintre cei mai
apropiați prieteni și colaboratori ai săi – moldoveanul
Manolache Costache Epureanu. Noul prim-ministru nu
cunoștea foarte bine instituțiile și lumea politică a țării
care îi fusese dată spre administrare. Mai mult,
„antecedentele” sale nu puteau trezi cea mai mare
încredere: deși, din punct de vedere doctrinar, el avea
certe afinități cu conservatorii, apropierea de domn îi
dictase, până atunci, în mare măsură, deciziile politice.
În 1859-1860, Manolache Costache fusese, astfel prim-
ministru al Moldovei. După ce luase câteva măsuri
importante fără acordul Adunării Elective-Legislative
(printre care trecerea în bugetul statului a veniturilor
mănăstirilor neînchinate și înființarea unei direcții de
statistică), el dizolvase, în decembrie 1859, parlamentul.

Din alegeri rezultase însă aceeași majoritate: prim-
ministrul fusese nevoit să demisioneze și să facă față
unei propuneri de dare în judecată (care nu fusese,
totuși, susținută de prea mulți deputați).

Manolache Costache a intrat destul de repede în
conflict și cu membrii „partidului dreptei” din
principatul valah. Presat de majoritatea parlamentară pe
tema unor revolte petrecute pe străzile Craiovei și
Ploieștilor în toamna lui 1860, prim-ministrul a repetat
greșeala comisă în Moldova, dizolvând Adunarea
Electivă-Legislativă. Pierderea (previzibilă) a alegerilor
i-a pus pe miniștri față în față cu o majoritate hotărâtă nu
doar să înlăture guvernul de la putere, ci și să le
transmită un avertisment cât se poate de serios lui Cuza
și colaboratorilor săi. Aliați cu liberalii radicali și chiar
cu o parte a moderaților, conservatorii au reușit să
obțină majoritatea necesară (2/3) pentru a vota darea în
judecată a fostului cabinet. Ceea ce fusese o simplă
amenințare în Moldova devenise realitate în principatul
de la sud de Milcov1.

Cel chemat să îl înlocuiască pe Manolache Costache
Epureanu la conducerea guvernului a fost conservatorul
Barbu Catargiu. Noul prim-ministru avea 53 de ani
(fiind născut în octombrie 1807). Își făcuse studiile la
București și apoi în Franța. La întoarcerea în țară, făcuse
parte din Societatea filarmonică, alături de personalități
ca Ion Câmpineanu sau Ion Heliade-Rădulescu și fusese
ales deputat în Obicinuita Obștească Adunare (corpul
deliberativ boieresc din epoca regulamentară) în anul
1842. În timpul domniilor verilor săi, Gheorghe Bibescu
(1842-1848) și Barbu Știrbey (1849-1856), Catargiu
fusese director al Ministerului Justiției și judecător la
cea mai înaltă instanță de țării. În 1858, sub guvernul
interimar numit pentru a pregăti alegerea noului domn
(„căimăcămia de trei”), omul politic a devenit, pentru
prima oară, ministru, preluând portofoliul Finanțelor.
Barbu Catargiu a rămas la conducerea aceluiași minister
și în primele luni al domniei lui Alexandru Ioan Cuza
(până la 27 martie 1859). El a trecut apoi pe băncile
opoziției, impunându-se ca lider informal al
conservatorilor valahi. În ianuarie 1862, Catargiu avea
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să devină șeful primului guvern unificat al Moldovei și
Valahiei. Cariera sa a luat însă sfârșit după abia câteva
luni, în iunie 1862, când glonțul unui asasin ale cărui
motive au rămas încă necunoscute i-a pus capăt vieții, în
plină zi, chiar la ieșirea din parlament2.

Catargiu nu era doar un politician experimentat, care
beneficia de încrederea colegilor săi de „partid”. El se
făcuse remarcat și ca unul dintre cei mai talentați oratori
ai epocii sale, pronunțând mai multe discursuri care ar
trebui să facă parte din lecturile oricărui pasionat de
istorie modernă românească, dar și ale oricărui iubitor al
conservatorismului3. Catargiu publicase, de asemenea,
câteva interesante broșuri și pamflete politice.

Noul guvern a rezistat la conducere doar 12 zile (30
aprilie-12 mai). Înțelegerea cu Alexandru Ioan Cuza s-a
dovedit, rapid, imposibilă. Domnul nu acceptase mai
multe schimbări de funcționari administrativi și
judecători propuse de guvern (printre care cea mai
importantă era cea a șefului poliției Bucureștilor –
„prefectul poliției capitalei”), fapt care lăsa să se
înțeleagă că șeful statului înțelegea să mențină, pe cât
posibil, în propriile mâini controlul birocrației și al
justiției. Cu atât mai mult, Cuza nu acceptase darea în
judecată a funcționarilor loiali fostului guvern, acuzați
de diverse nereguli comise în timpul alegerilor. Nici
măcar în ceea ce îi privea pe membrii cabinetului, prim-
ministrului nu i se lăsase un deplin control: în loc să
numească un ministru definitiv de război, domnul
menținuse în funcție un interimar (colonelul
Sămeșescu), îndoindu-se probabil de loialitatea
ofițerilor conservatori. În fine, tot din motive politice,
Cuza amâna numirea judecătorilor recent înființatei
Înalte Curți de Casație și Justiție și a unor noi membri ai
Comisiei Centrale de la Focșani. La încercarea
domnului de a reduce cât mai mult posibil puterea
noului guvern se adăuga tergiversarea urmată în
prezentarea proiectelor de lege agrară și electorală,
ambele agreate de conservatori, care ar fi dorit să le
voteze înaintea proiectatei unificări a Adunărilor
Elective-Legislative din cele două principate.

Toate nemulțumirile prezentate pe scurt în
paragraful precedent au fost inventariate în textul
demisiei cabinetului, în care stilul prim-ministrului este
foarte ușor de recunoscut. Este un text lapidar, care, fără
a încălca regulile politeții formale, se constituie într-un
de-abia mascat rechizitoriu la adresa domnului. Nici un
alt document similar dinaintea Primului Război Mondial
(și, din câte știu, din întreaga istorie a României) nu
conține o îmbinare similară de claritate, franchețe, sânge
rece, ușoară sfidare aristocratică și, mai ales,
îndrăzneală. El lasă să se înțeleagă de ce Barbu Catargiu
a fost, poate, cel mai redutabil adversar cu care Cuza s-

a confruntat pe durata domniei sale. Voi reproduce mai
jos întregul text:

„Prea Înălțate Doamne!
Chemați de buna voință a Mării Voastre a lua cărma

guvernului într-o stare de dezorganizare complectă, am
crezut că oricăt de grea ar fi poziția noastră, totuși vom
putea-o domina de vom găsi confiență și sprijin din
partea Înălțimei Voastre, egale cu greutatea unei
asemenea situații.

Întemeiați pe această speranță nu ne-am spăimântat
nici de starea de faliment în care se află tezaurul statului,
de mai multe luni, și care a pus pe ministrul finanțelor în
trista necesitate de a refuza plata mandatelor eliberate
pentru serviciile diferitelor ministere, nici de discreditul
ce apasă societatea noastră de mai mult timp încoaci.

Toate ramurile administrației le-am găsit în
suferință; și neînțelegere desăvârșită între puterea
executivă și puterea legislativă.

În asemenea stare de lucruri preocuparea noastră de
căpetenie urma să fie îngrijirea de a restabili între
guvern și corpurile legiuitoare o bună armonie și
înțelegere, de a introduce ordina în toate ramurile
administrații publice, și a face să reînvieze creditul, fără
care nici guvernul, nici societatea nu pot exista.

Din nenorocire confienția Înălțimei Voastre la care
ne așteptam cănd am primit această sarcină, și pe care ne
întemeiam, am avut întristarea de a vedea, de la cele
dăntâi încercări ale noastre, că ne lipsește cu totul.

În dorința noastră de a restabili buna armonie între
corpurile statului, am rugat pe Înălțimea Voastră să
numiți membri la Comisia Centrală, persoane care să fie
un sprijin pentru guvern în condițiile rănduelii
constituționale, iar nu un element de antagonism. Măria
Voastră ați refuzat.

Am cerut de la Măria Voastră schimbarea prefectului
poliției capitalei, și înlocuirea lui prin altul în care să
putem avea confiență pentru paza liniștii ce este cu
deplin în răspunderea și în îndatorirea noastră. Măria
Voastră ați refuzat.

Am reclamat exercițiul unui drept inerent
funcțiunilor noastre, care nu s-a refuzat predecesorilor
noștri, nici chiar celor ad interim, de a schimba pe acei
din foncționarii administrativi și judecătorești care nu
numai au compromitat autoritatea guvernului, dar care
nici se află în condiții de a ne asigura responsabilitatea
noastră, și de a garanta interesele private și publice ce
sunt chemați a ocroti; arătănd Înălțimei Voastre de
esemplu și situația neregulată a unor subprefecți, care se
află popriți de chiar prefecții, superiorii lor, de a aduna
contribuțiile pentru că n-au avut a da legiuitele garanții.
Măria Voastră ați refuzat.
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Ramura judecătorească să află într-o stare anormală
din pricină că Înalta Curte foncționează în contra
rănduelilor legii relativă Curții de Casație care declară
că otărârile pendente la Înalta Curte să vor trimite la
Curtea de Casație de la promulgarea acestei legi. Am
cerut dară să se precurme această stare prin numirea
membrilor Curții de Casație. Măria Voastră ați refuzat.

Am cerut ca adunarea să nu se împiedice de a pune
în discuție legea rurală dacă până la 3/15 iunie, termenul
pus de Înălțimea Voastră pentru efectuarea unirei4, nu se
vor putea uni ambele adunări; și să nu se închiză
Camera noastră pănă ce nu va vota acea legiuire, fiindcă
în intenția ambelor adunări, votul lor n-a fost de a amăna
în indefinit și de a lăsa nerezolvată o chestie ce ține
suspendat creditul public și în suferință toate interesele
țării amenințate, ci ca să înlesnească și să grăbească
rezolvarea ei. Măria Voastră ați refuzat.

Una din pricinile care au întărâtat țara și Adunarea,
și le-a inspirat defienția5 în contra guvernului, a fost
abuzul de putere și nepăsarea legilor, cu care s-au
semnalat în genere dregătoriile administrative și
judecătorești în formarea listelor și în procesele
electorale. Ca să dăm o satisfacere țării ce s-a simțit
lovită de asemenea procedare, ca să inspirăm încredere
în guvern și să liniștim conștiința publică și a adunării,
ca să ridicăm funcțiile statului din cădere, am cerut de la
Măria Voastră să încuviințați a se face ancheta reclamată
de Adunare și a să da în urmă în judecată foncționarii
vinovați. Măria Voastră ați refuzat.

Ca să ajungem la o stare regulată și temeinică în
reorganizarea armiei noastre și ca să stabilim
omogenitate și solidaritate în acțiunea guvernului am
rugat pe Măria Voastră să binevoiți a numi un ministru
definitiv al răzbelului. Măria Voastră ați refuzat.

Pe cănd Înălțimea Voastră ne-ați anunțat ideea unei
reforme electorale, ca să ne ținem în rânduiala
constituțională, am rugat pe Înălțimea Voastră să
trimiteți în deliberarea Adunării, precum s-a urmat și în
Moldova, proiectul de lege electorală elaborat de
Comisia Centrală. Măria Voastră ați refuzat.

În chestia arendașilor monastirești credem că am fi
ajuns la înțelegere.

Refuzul însă la cererile noastre nu ne mai poate lăsa
nici o îndoială, Prea Înălțate Doamne, că nu ne bucurăm
nicicum de încrederea Mării Voastre.

Neputând dară primi răspunderea unei poziții ca
aceea ce avurăm trista îndatorire de a expune Înălțimei
Voastre, cănd ni se dispută autoritatea cuvenită
funcțiunilor ce ocupăm și ni se refuză mijloacele de a o
întămpina, venim să vă rugăm cu respect ca să binevoiți
a încredința frănele guvernului în măna altor bărbați

care se vor bucura de încrederea Mării Voastre.

Suntem cu cel mai profund respect,
ai Mării Voastre,
Prea plecați și prea supuși servitori
Prea plecați și prea supuși servitori
B. Catargiu
D. Ghica
Ap. Arsake
C. N. Brăiloiu
I. Cantacuzino
C. I. Filipescu.
București, anul 1861 mai”
Textul a fost reprodus după ziarul conservator

Unirea, anul III, nr. 23, 13 mai 1861, p. 89-90. El a fost
publicat și de Anghel Demetriescu și Stelian Neagoe, cu
explicații contextuale mai restrânse, în limitele impuse
de natura demersului lor.

Note:
1. Simion-Alexandru Gavriș, Ipostazele unei biografii

politice: Manolache Costache Epureanu, Iași, 2013; Idem,
Un nonconformist al marii politici: Manolache Costache
Epureanu (?1820-1880), în „Convorbiri literare”, 12 (288),
decembrie 2019, p. 149-151.

2. Pentru date biografice accesibile cu privire la Barbu
Catargiu, vezi Cazul Barbu Catargiu: o crimă politică
perfectă, volum editat de Stelian Neagoe, București, 1992.

3. Oratoria lui Catargiu a fost recuperată de Anghel
Demetriescu, în Discursurile lui Barbu Katargiu (1859-
1862 iunie 8), culese și însoțite de o notiță istorică asupra
familiei Katargiu și de o biografie a oratorului de Ang.
Demetriescu, București, 1886. Mai multe discursuri au fost
reproduse și de Stelian Neagoe, în lucrarea citată mai sus.
Dintre acestea din urmă, sunt cu deosebire interesante
„Profesiunea mea de credință personală și morală” (p. 101-
102); „Cine zicea boier – zicea ostaș, zicea viteaz” (p. 102-
109); „La noi noblețea se da după slujbe” (p. 130-131);
„Plecați capul sub osânda națiunii” (p. 142-143); „Orice nu
este scris în lege – este permis?” (p. 157-161); „Nu cunosc
pentru oamenii onești alte legi decât cele făcute spre a-i
apăra” (legea presei – I) (p. 164-169); (Legea presei – II)
(p. 176-178); „Discursul d-lui Kogălniceanu – o himeră
ciudată, paradoxală” (Legea rurală – I) (p. 180-188);
(Legea rurală – II) (p. 188-196); (Legea rurală – III) (p.
196-199); „Voi prefera moartea înainte de a lăsa să se calce
vreuna din instituțiile țării” (Legea rurală – IV) (p. 199-
204).

4. Prin „unire” se înțelegea unificarea administrațiilor
și a Adunărilor Elective-Legislative ale Moldovei și
Valahiei.

5. Neîncrederea.
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Vocabula alimento („aliment”, „hrană”,
„mâncare”) provine din latinul alimentum şi este
definită de Scartazzini printr-o formulă savuroasă:
„aşa se numeşte în general orice fel de mâncare cu
care fiinţa vie se hrăneşte”. Scotocind mai adânc,
aflăm că rădăcina al (sau ar) este ariană şi are înţelesul
de „a ridica”, „a înălţa” (cuvânt care, iată, şi la noi,
încă o conţine, mai limpede în adjectivul „înalt”), „a
mişca”, „a urni”. Sensul este, aşadar, de agent sau de
ferment al acţiunilor denotate de verbele respective.
De aici, s-a operat trecerea metonimică spre obiectul
cu ajutorul căruia se acţionează ca atare, respectiv spre
diferitele tipuri concrete de hrană, denumite astfel,
iniţial, vorba lui Scartazzini, la modul „general”. 

Prima ocurenţă a termenului alimento din Divina
Comedie survine în Inf. XXV, 85-86, într-o
reprezentare de interes anatomo-fiziologic: „e quella
parte onde prima è preso/ nostro alimento” (în
traducere imediată: „şi acea parte prin care mai întâi
este luată/ hrana noastră”). Această spectaculoasă
referire perifrastică cu retrospectivă trimitere la viaţa
intrauterină este astfel elucidată de Natalino Sapegno:
„ombilicul, de la care fătul preia alimentaţia în
perioada gestaţiei”. George Coşbuc: „partea pe-unde
ne e dată/ întâia hrană”. Marele poet român
redistribuie morfologic elementele perifrazei danteşti,
astfel încât ideea de întâietate temporală exprimată
adverbial în original („mai întâi”) este reformulată
printr-un adjectiv asociat substantivului („întâia
hrană”). Conţinutul ideatic şi chiar imaginea poetică în
sine rămân intacte în această variantă... Eta Boeriu
păstrează conţinutul generic, abandonând însă
perifraza, pe care o înlocuieşte prin prozaicul ei
corespondent lexical de extracţie populară: „buric”. În
versurile imediat următoare, ea profită de silabele
astfel economisite (şi de rima astfel vehiculată) pentru
a introduce o comparaţie inexistentă în textul-sursă,
preluată pesemne dintr-o faimoasă imagine eroică a lui
Bolintineanu1: pentru ea (şi pentru cititorii săi,

educabili în spirit socialist, muncitoresc),
personajul metamorfotic serpentiform care
execută precisa lovitură în zona ombilicală a
unui alt osândit (acesta, de încă omenească
alcătuire) se prăbuşeşte de îndată „cum cade
frânt de seceră un spic”. În consecinţă, absenta,
aici, referire dantescă la vieţuirea şi la
alimentaţia fetală este super-abundent
compensată printr-un harnic apel la imaginarul
muncilor agricole. Din păcate, bunăstarea
poetică a originalului iese, din nou, în pierdere,
în condiţiile în care traducătoarea repurtează –
în eronata direcţie a conceptului blagian de
concurenţă de la care cu semeţie se revendică2

– încă o „biruinţă” pasageră, zadarnică, în
perdanta din start războinică încleştare cu
Poetul tălmăcit. 

În Purg. XXV, 37 şi urm., Dante dezvoltă,
prin intermedierea personificată a poetului Statius,
teoria medievală a ontogenezei umane. Explicaţia sa
urmează, după cum afirmă Sapegno (bazându-se şi pe
Bruno Nardi3), concepţia lui Albert cel Mare. Pe scurt,
referindu-se la modalitatea în care apare sămânţa
bărbătească, vocea naratoare evocă acel „sânge
perfect” care, nefiind preluat de venele „însetate”
pentru hrănirea restului organismului, rămâne în inimă
neatins: „quasi alimento che di mensa leve” (v. 39: „ca
o hrană care se ridică [intactă] de pe masă”). George
Coşbuc traduce întrega terţină astfel: „Un sânge-ales
ce vinele-nsetate/ nicicând nu-l beau, şi deci prisos
devine,/ ca dup-un prânz şi restul de bucate”.
Respectând originalul dantesc, formularea coşbuciană
redă comparaţia dantescă, prin care înţelegerea unui
fenomen nutritiv (mai exact: „informativ”) bio-genetic
este înlesnită de apelul imagistic la un fapt situat pe
nivelul socio-cultural al alimentaţiei, la îndemâna
tuturor... Ca şi cu alte prilejuri pe care le-am examinat,
Eta Boeriu nuanţează meniul, despărţind peremptoriu
mâncarea de băutură: „Perfectul sânge ce nicicând nu-
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i supt/ de vine tot şi prisoseşte-atare,/ cum prisosesc la
mese vin şi frupt”. În plus, evocarea, din nou
particularizantă, a „fruptului” apelează la un
ortodoxism neaoş, cel mai probabil inaccesibil
Poetului care a compus terţina în original... 

În sfârşit, două referiri particulare la „alimente” în
Divina Comedie se constituie într-un caz istoriceşte
problematic: ieşit, oricum, din sfera semantică
alimentară. Este vorba de Par. VII, 133 şi de Par.
XXIX, 51, unde ediţia lui Natalino Sapegno,
înscriindu-se de altminteri în tendinţa copleşitor
majoritară, propune termenul elementi acolo unde, ca
să preluăm exemplul ilustru oferit de Sapegno însuşi,
Giorgio Petrocchi optează pentru lectura alimenti. Tot
Sapegno ne informează că alterarea lui elemento în
alimento era frecventă în secolele al XIII-lea şi al XIV-
lea, dar adaugă şi comentariul stilistic potrivit căruia
este puţin probabil ca Dante să fi recurs la forma
populară alterată în locul formei latineşti originare, în
contexte caracterizate printr-o retorică de nivel înalt.
Scartazzini, la vremea lui, se arăta chiar scandalizat de
lectura alimenti, pe care o combătea energic, prin
recursul la numeroase ediţii consacrate ale Divinei
Comedii. Ca şi în alte situaţii, nu avem de unde şti cu
certitudine absolută care era varianta aleasă de Dante,
câtă vreme nu există manuscrise autografe. Dar este
limpede că referirea se face la „elemente”, iar o
traducere în limba română, chiar urmând ediţia
îngrijită de Petrocchi, nu îşi poate perminte confuzia,
motivată istoric în italiana medievală, între elementi şi
alimenti, prin înlocuirea primului termen cu cel de-al
doilea... Coşbuc echivalează aceste „elemente”
recurgând la termenul „stihii” în ambele situaţii (Par.
VII, 133 – dar la el figurează în v. 134 – şi, respectiv,
Par. XXIX, 51). Pentru evitarea oricarei derute, notele
lui Alexandru Balaci lămuresc (doar în prima situaţie)
că poetul are în vedere „cele patru elemente”. Eta
Boeriu mai face un pas în faţă enumerând, pur şi
simplu, aceste patru elemente („aer, foc, ţărână, apă”,
într-o ordine dictată prozodic, în primul caz). În cazul
al doilea, ea exclude referirea la elemente, înlocuind
pământul menţionat în original ca „il suggetto d’i
vostri elementi” („cel mai de jos dintre elementele
voastre”) printr-un generic „voi” (în forma de acuzativ
neaccentuată „vă”) care, de unul singur, nu dă seama
de modificările telurice provocate de căderea
luciferică, aşa cum se descrie narativ în original.
Pentru Eta Boeriu, în această evocare concretă, oastea
de îngeri rataţi nu a produs, în căderea ei, la scară
geologică, caverna Infernului şi muntele rezultant al

Purgatoriului, ci „căzut-a tulburându-vă pe veci”. Deşi
„tulburarea” ca atare figurează atât în original, cât şi în
tălmăcirea lui Coşbuc, înţelesul ei fizic, aplicat
Pământului ca planetă, se preschimbă, în traducerea,
eliptică în acest caz, a Etei Boeriu, într-o retrospectivă
precumpănitor psiho-patologizantă. Nota aferentă a lui
Alexandru Balaci, reluată întocmai după ediţia
coşbuciană, nu se leagă, însă, nicidecum de veşnica
noastră tulburare, ci repovesteşte cu calm evenimentul
mito-geo-cosmologic consemnat în versurile danteşti
cu pricina... 

După această paranteză non-alimentară impusă de
falacioasa ocurenţă discutată de Scartazzini, revenirea
de rigoare la terminologia generic-fundamentală a
hrănirii presupune examinarea celui de-al patrulea şi
ultim termen al cvartetului de pornire (cibo, pasto,
alimento şi nutrimento). 

Verbul italian nutrire (cu varianta sonorizată
consonantic şi deschisă vocalic nodrire, variantă
întrebuinţată de Dante) provine, fireşte, din latină,
unde însă primul înţeles era acela de „alăptare a unui
copil” (iar în italiană, doica se va numi nutrice),
etimologia indo-germanică plutind din sfera semantică
a lichidului şi prelingerii. Cele trei ocurenţe ale acestui
verb în Divina Comedie sunt catalogate de Scartazzini
în funcţie de accepţiile vehiculate în contextele
respective. Noi le vom analiza în ordinea în care apar
in text. Astfel, prima ocurenţă a verbului nodrire
survine în Inf. XII, 71 şi are sensul, parţial figurat, de
„a creşte, a educa”. Pentru recunoaşterea unui personaj
ciudat, cu care cuplul didactic itinerant se întâlneşte în
ambientul infernal şi care descinde din mitologia
clasică, Vergilius îi oferă lui Dante următoarea
explicaţie: „è il gran Chiròn, il qual nodrì Achille”
(„este Chiron cel mare, care l-a hrănit pe Ahile”).
George Coşbuc nu se ridică la un nivel de fidelitate
suficient atunci când traduce: „Chiron e, cel ce-avu
pe-Ahil în casă”. Poate că e o reminiscenţă a tentativei
iniţiale de a traduce din limba germană: fapt este că
înlocuirea creşterii şi educării unui copil sau a
antrenamentului asigurat unui adolescent cu ideea de
adăpost sau de găzduire oferite cuiva nu redă
caracterul formativ al raportului dintre marele centaur
şi eroicul său învăţăcel... Eta Boeriu se plasează mult
mai aproape de original, traducând: „stă Chiro ce-n
strunire/ l-avu pe-Ahil”. Ea adoptă constructul
sintactico-morfologic coşbucian, în cadrul căruia
operează, însă, o inversiune la nivelul topicii şi, mai
ales, o pertinentă substituţie la nivelul lexical
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(„strunire” în loc de „casă”). Soluţia merită inclusă pe
lista – nu foarte lungă – a îmbunătăţilor aportate de
noua tălmăcire în raport cu antecedentul coşbucian.

Următoarea utilizare a verbului nodrire, în Purg.
XXV, 21, are sensul generic de „a oferi hrana care
întreţine şi dezvoltă viaţa”. În context, Dante vizitează
zona umbrelor celor care au păcătuit prin lăcomie la
mâncare, iar acum, în Purgatoriu, se purifică slăbind
atât de tare încât călătorul se miră cum se poate ca, în
lumea spiritelor deposedate de nevoia de hrană, o atare
slăbire este posibilă. Terţina integrală sună în felul
următor: „Allor sicuramente apri’ la bocca/ e
cominciai: «Come si può far magro/ là dove l’uopo di
nodrir non tocca?»”. Putem încerca să traducem cât
mai apropiat de original în felul următor: „Atunci
sigur pe mine am deschis gura/ şi am început: «Cum
se poate slăbi/ acolo unde nevoia de a [se] hrăni nu
există?»”. Varianta lui George Coşbuc respectă, ca de
obicei, originalul: „Deschisei gura deci cu-
ncredinţare/ şi-am zis: – «Cum pot slăbi aici, Părinte,/
când n-au nici o nevoie de mâncare?»”. Se desluşeşte
din context că predicatul „pot” e la persoana a III-a
plural, fapt confirmat de ulteriorul „n-au”, ambele
având ca subiect subînţeles „umbrele mâncăcioşilor
astfel penitenţi”. Vocativul „Părinte”, adresat lui
Vergiliu, este introdus de Coşbuc dintr-un calcul al
metricii combinate cu rima şi, chiar dacă nu figurează
în original în locul respectiv, se încadrează stilistic în
demersul poetic dantesc. Eta Boeriu preia vocativul
părintesc coşbucian (cu minusculă, totuşi, spre a nu
exagera cu veneraţia) şi mai adaugă o seamă de
probleme de lectură: „Deschisei gura-atunci,
încuviinţat,/ şi «Cum slăbeşte, -am întrebat, părinte,/
un trup ce n-are lipsă de mâncat?». Prima problemă
este de natură fonetică şi constă în pronunţarea – sub
presiunea metricii endecasilabice – a unui singur i în
locul hiatului i-i din „încuviinţat”: faptul se verifică,
însă, adesea, în vorbirea curentă, aşadar nu e un capăt
de ţară. Nici aprobarea (încuviinţarea) de care
personajul vorbitor are parte aici, în locul siguranţei cu
care grăieşte în original, nu denaturează sensibil
textul-sursă. Problema de departe cea mai gravă, de
natură semantică, o ridică prezenţa (desigur, doar în
această traducere) a „trupului” într-o lume a
fantomelor, cu care Dante, ca şi cititorul său cât de cât
atent, tot au de-a face, încă de la întâlnirea cu umbra
lui Vergilius din primul cânt al Infernului şi până, iată,
în cântul XXV al Purgatoriului.  În continuare, chiar
dacă traducătoarea ignoră cu nonşalanţă această
împrejurare fundamentală a alegoriei danteşti, eroarea

sa se agravează până la condiţia unei inconştienţe
perplexante în contextul restrâns la care ne referim:
context în care se evidenţiază tocmai absenţa trupului,
cu toate nevoile lui fireşti, inclusiv aceea, adusă în
discuţie, de a se hrăni4. Mai departe, în răstălmăcirea
Etei Boeriu, personajul-narator interogant spune că
ipoteticul trup care îl nedumereşte „n-are lipsă”, adică:
ori nu are ceea nu are (hazlie dublă negaţie
reformulabilă, în discurs, prin exprimarea pozitivă:
„are”), ori nu are ceea ce nici măcar nu există. Alte
sensuri ale „lipsei” din această variantă traductologică
nu par să se ivească de niciunde. Precizarea
complementară „de mâncat” precizează însă la ce se
referă lipsa. Astfel, în versiunea Etei Boeriu,
întrebarea din text impune următoarea lectură
interpretativă: „cum poate slăbi un trup care are de
mâncat?”. De aici încolo, fie că expresia „are de
mâncat” indică o obligaţie sau o îndatorire, fie că se
referă la posesia efectivă a unei anumite cantităţi de
hrană, nici una dintre lecturile posibile nu mai are vreo
legătură cu chestiunea de teologie scolastică ridicată
de Dante. Întrebarea acestuia din textul-sursă, pe
deplin justificată în tentativa sa de elucidare a legilor
divine care guvernează lumea de dincolo, sună, în
aberanta traducere, ca o amuzantă cimilitură de
bairam, cu garantat răspuns mucalit... 

În Purg. XXII, 151-152, sensul verbului nodrire
identificat de Scartazzini se restrânge la practică: „a da
de mâncare”, spune el. Despre Sfântul Ioan
Botezatorul, Dante ne spune în aceste două versuri:
„Mele e locuste furon le vivande/ che nodriro il Batista
nel diserto” („Miere şi lăcuste au fost felurile de
mâncare/ care l-au hrănit pe Botezător în pustie”).
George Coşbuc recurge la un ardelenism care poate
surprinde, la prima lectură, cititorul neavizat: „Avu
premândă miere şi lăcuste/ din cari trăi-n pustiu Ion
odată”. Termenul „premândă”, cu sensul generic de
„raţie de hrană”, concretizabil în diferite medii sociale
(familial, agricol, forestier, canonic) şi în diverse
grade de periodicitate, trimite fireşte la dicţionar: un
reper fără de care lectura lui Dante este oricum de
neconceput. Înlocuirea „Botezătorului” antonomastic
cu „Ion” cel legat de „pustiu” nu ridică însă nici o
problemă suplimentară de comprehensiune... Eta
Boeriu schimbă nu doar topica frazei, ci şi, mai ales,
felul doi din meniul faimosului pustnic strigător în
pustiu, înfruntându-l astfel, pe teren gastronomic, nu
doar pe Dante însuşi, ci şi pe evanghelistul înainte-
emiţător al preţioasei informaţii de ordin alimentar
(Marcu I, 6). În noua strategie nutritivă a Etei Boeriu,
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locul mierii sălbatice din Cartea Sfântă este preluat de
gospodăreasca marmeladă de prune, introdusă tot pe
filieră lingvistică ardelenească: „Lăcuste-avu drept
hrană şi lictar/ în sihăstrie sfântul Ion Baptistul”.
Termenul „sihăstrie”, care preia locul „pustiei” din
Biblie şi din textul dantesc, introduce şi el un plus de
organizare a vieţii solitare. Tot în varianta ei, se
explicitează condiţia de „sfânt” a Botezătorului,
evocat aici cu toate numele sale din calendar, cu
excepţia convertirii „Botezătorului” însuşi în
„Baptistul”, inteligibil etimologic, dar inacceptabil din
pricina îndătinatei întrebuinţări confesionale
specializate a termenului. Faptul că Ion trebuie citit cu
diftong, ca un monosilabic, printr-o nouă forţare
sineretică, nu constituie o noutate în practica
traductologică a Etei Boeriu. Nici rimarea ulterioară
(în v. 154) a „Baptistului” cu „Evanghelistul” (cel
proaspăt corijat în chestiunea alimentaţiei deşertice)
nu mai răsună – deşi referinţa nu apare ca atare în
original – ca o găselniţă cu totul surprinzătoare... 

Celor trei ocurenţe verbale ale acestei filiere
etimologice li se adaugă o ocurenţă substantivală,
caracterizată în original prin aceeaşi dublă alterare
(consonantică şi vocalică) a termenului latin din care
descinde: nutrimento („hrană”; „hrănire”). Scartazzini
avansează următoarea definiţie: („orice serveşte la
întreţinerea şi la creşterea unui lucru oarecare”.
Termenul este folosit în Par. XVII, 130-132, în versul
median al acestei terţine: „Ché se la voce tua sarà
molesta/ nel primo gusto, vital nodrimento/ lascerà
poi, quando sarà digesta”. În traducere aproximativă:
„Deoarece chiar dacă vocea ta va deranja/ la prima
degustare, vitală hrană/ va elibera mai apoi, când va fi
digerată”. Important e să se înţeleagă din capul locului
că folosirea conjuncţiei „dacă” (se) din original nu este
una condiţională, ci una concesivă (echivalentă cu
„deşi”, sau, cum am propus, „chiar dacă”, păstrând şi
o firească nuanţă ipotetică). În context, Poetl este
îndemnat să îşi contruiască opera urmând criteriul
ferm al sincerităţii: o sinceritate care, probabil, va
deranja cititorul la prima vedere, dar răsplata pentru
pasagera neplăcere iniţială va fi răsplătită copios prin
bogatul conţinut spiritual asimilat pe parcurs, prin
lectura atentă a poemului... Pe româneşte, George
Coşbuc se opreşte la următoarea variantă: „Căci vorba
ta de-o fi nesuferită/ la-ntâiul gust, va fi un nutremânt/
hranace-apoi când fi-va mistuită”. Sensul e limpede şi
corespunde exact cu exprimarea metaforică din
original. Dubla mirare stârnită de soluţia coşbuciană
se naşte: mai întâi, din stranietatea formelor lexicale

asociate tocmai ideii de hrană (substantivul
„nutremânt”, construit pe filiera latină afectată a
originalului, şi respectiv adjectivul „hranace”, care,
fără închiderea lui a în ă, parcă încearcă să sune tot
latineşte, deşi e un slavism, adoptat în română sub
forma „hrănaci”); mai apoi, din asocierea
determinativă a celor două vocabule, din care pare să
rezulte un construct pleonastic (reductibil la deşarta
formulă „hrană hrănitoare”)... Eta Boeriu lucrează
încă o dată pe modelul oferit de antecedentul
coşbucian, pe care caută să îl perfecţioneze creator:
„Căci vorba ta, de-o fi dintâi coclită/ la gust, se va
preface-n hrană-aleasă/ când va să fie-n urmă
mistuită”. Aici, vocabulele „vorba” şi „mistuită”,
introduse de Coşbuc, sunt păstrate ca atare, iar
scheletul sintactic e şi el acelaşi. Bulgărismul „coclit”
redă onest sensul de amărăciune a degustării, dar parcă
nu şade confortabil în gura străbunului dantesc
Cacciaguida, cerescul orator care, în original, recurge
la un termen imparţial stilistic (molesto, „deranjant”).
Apoi, hrana din tălmăcirea boeriană pare să ivească în
urma unei miraculoase metamorfozări („se va
preface”) şi nu în urma firescului proces metabolic de
asimilare. În sfârşit, epitetul „aleasă” asociat hranei
izbuteşte, ca şi în alte ocazii servite de traducătoarea
noastră, să exprime un concept de rafinament
gastronomic, mai curând decât caracterul
esenţialmente vital al alimentului spiritual asigurat de
conţinutul ideatic al poemului... Una peste alta,
coşbucianul „nutremânt hranace” pare să livreze, în
context, o mai fidelă transpunere a nutritivei metafore
danteşti din original.

Note:
1. Dimitrie Bolintineanu: Muma lui Ştefan cel Mare. În

finalul abrupt dar optimist al acestei admirabile compoziţii:
„Lupta iar începe... Duşmanii zdrobiţi/ Cad ca nişte spice,
de securi loviţi”. 

2. A se vedea şi revedea Eta Boeriu: Cum l-am tradus
pe Dante, în volumul colectiv Studii despre Dante,
Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1965, p.
260. 

3. Accesibil recent şi în limba română: Bruno Nardi:
Dante şi cultura medievală, trad. rom. de Ioan Milea, Cluj,
Editura Limes, 2019.  

4. Trecând olimpian cu vederea trupeşa aberaţie din
traducerea pe care o comentează, Alexandru Balaci explică
în nota de subsol: „Dante îşi exprimă o mare nedumerire:
cum pot slăbi sufletele care, nefiind corporale, nu au nevoie
de hrană”. Nota e preluată, însă, integral din ediţia
coşbuciană, unde se referă la o traducere corectă. 
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Pentru a înţelege cu folos un filosof, trebuie să
obţinem, în urma lecturii scrierilor sale, o percepţie a
modului său de a exista filosofic. Gândirea
intermediază fiecărui gânditor autentic un contact
particular cu fiinţa, contact pe care cititorul interpret
trebuie să-l perceapă, la rândul său, la nivelul propriei
sale fiinţări. Gândirea nu este un simplu joc al
conceptelor, ci mai degrabă o manifestare conceptuală
a vieţii. Ea este modul fundamental al omului de a fi
om, pentru că prin gândire i se dezvăluie omului fiinţa,
iar această dezvăluire a fiinţei îmbracă, pentru el, forma
unor moduri de a fi. A gândi cu adevărat înseamnă a te
adânci fiinţial în fiinţă, motiv pentru care numai o
gândire slabă se prinde în capcana conceptualismului.
Gândirea e o experienţă de sorginte aproape bahică,
întreruptă din când în când de momente de tainică
tăcere apolinică şi contemplativă. Acestea din urmă
sunt momentele revelaţiei, momentele uimirii
filosofice, iar revelaţia trebuie primită cuviincios şi cu
respect; dar pentru că ea este cu adevărat o manifestare
a abundenţei, sărbătoarea nu poate lipsi nici ea.

Heidegger a înţeles foarte bine lucrul acesta,
dezvoltându-şi gândirea în termenii contactului fiinţial
cu fiinţa care se arată. Prin urmare, descrierea generală
a filosofiei sale drept o formă a existențialismului
fenomenologic este cât se poate de potrivită. Astfel, el
nu este un simplu trăirist, care caută să reducă totul la
experienţele lui; nu este nici un existențialist mistic,
doritor să-şi împingă trăirile până dincolo de sine, către
unirea cu Absolutul. El este un existenţialist al relaţiei
şi al deschiderii trăite dintre om şi fiinţă. În consecinţă,
ori de câte ori vorbeşte despre esenţa unui lucru, el se
referă la modul în care acel ceva este asimilat şi
perceput fiinţial de către om, la modul în care lucrul
respectiv se deschide faţă de existenţa umană şi în care
existenţa umană se deschide faţă de lucrul acela. Aici
intervine latura fenomenologică a gândirii lui, întrucât
orice lucru care ni se arată fiinţial este o dezvăluire a
fiinţei, o coborâre a ei în prezenţă şi, chiar mai mult, o
pătrundere a ei în noi înşine. Gândirea este o vizită pe

care fiinţa o face gânditorului, un act prin care
gânditorul este recunoscut de ea.

Pentru Heidegger, fiinţa nu este o entitate; ea nu
este nici totalitatea celor care sunt şi cu atât mai puţin o
abstracţiune. Fiinţa este viaţa care se adresează omului
prin intermediul celor care sunt, şi mai ales, al celor
care sunt gândite. Fiinţa heideggeriană transcende orice
determinare, deşi se arată prin fiecare dintre ele. Viaţă
fiind, manifestarea fiinţei este mereu proaspătă şi nu
îmbracă niciodată forma unui sistem, ci îşi asumă mai
degrabă chipul împărtăşirii. Din această cauză, gândirea
autentică a fiinţei nu se opreşte asupra entităţilor, ci le
foloseşte pentru a construi o investigaţie, un demers,
adică, o cale întru fiinţă. Un discurs filosofic este o
excursie în peisajul fiinţei, excursie la care nu participă
gândirea care se auto-limitează la funcţia ei de gardian
al unei sintaxe logice. Într-adevăr, gândirea este
fecundată de cuvinte, însă ea rămâne, în esenţa ei, o
viziune, mai degrabă decât un exerciţiu calculativ.
Calcul e doar forma de prezentare a viziunii. După cum
bine se ştie, Heidegger a avut faţă de cuvinte
sensibilitatea unui poet, fapt care explică importanţa
limbajului său. Astfel, revelatoriu nu este doar ceea ce
spune, ci şi modul în care spune. Compenetrarea dintre
fiinţă şi gândire e mediată de cuvinte şi probabil tocmai
în faptul acesta stă esenţa cuvântului, a cărui receptare
este prin excelenţă transformativă şi fiinţială. Cuvintele
nu sunt abstracţiuni, ci vehicule ale fiinţei lucrurilor.
Ele nu descriu lucrurile, ci mai degrabă ni le aduc în
prezenţă. Cuvântul este o invocare a fiinţei lucrurilor.

Pe lângă gândire, în sensul prezentat mai sus, a
existat însă, încă din Antichitate, şi un al doilea mod de
aducere în prezenţă a lucrurilor, care s-a numit technē.
Diferenţa dintre gândire şi tehnică, privite ca modalităţi
de aducere a lucrurilor în prezenţă, stă în faptul că
gândirea aduce lucrul în prezenţă de dragul lui însuşi, în
timp ce tehnica îl coboară în prezenţă de dragul şi în
maniera stăpânirii lui. Uimirea filosofică înaintea fiinţei
lucrurilor face astfel loc satisfacţiei aducerii în fiinţă a
unor lucruri pe care natura nu ni le-ar fi oferit prin ea
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însăşi, şi aceasta este poarta pe care pătrunde în lume
gândul utilităţii, mai ales al utilităţii corporale, prin care
omul s-a îndepărtat ulterior de fiinţă, ascunzându-se în
spatele produselor. 

Procesul acesta a fost susţinut de gândirea
metafizică, o formă de filosofie care s-a folosit de
teologia creştină pentru a aduce în modernitate o
mentalitate care va da apoi naştere gândirii tehnice
propriu-zise. Ajunsă aici, gândirea metafizică a produs
mai întâi metoda carteziană a ideilor clare şi distincte,
pe temeiul căreia s-a edificat cogito -ului, o altă idee
carteziană, care a transformat lumea într-o ordine a
gândurilor omeneşti. Astfel, realitatea nu mai este
pentru omul modern hypokeimenon, ci reprezentare,
omul devenit subiect ocupând centrul acestei lumi noi,
construite de el însuşi. Ştiinţa modernă este, aşadar,
opera unei fiinţe umane care gândeşte lumea în felul
acesta, o fiinţă umană care nu se raportează la bogăţia
realităţii aşa cum ni se oferă ea, ci o studiază ca pe un
construct omenesc produs de reducţionismul metodei
ştiinţifice. În aroganţa ei, metodologia cu pretenţii de
ontologie nu mai recunoaşte acum că este doar un
produs al voinţei de putere şi că nu poate lua locul
revelaţiei fiinţei, decât printr-un act de violenţă
spirituală şi filosofică. Este un caz tipic în care partea se
confundă pe sine cu întregul, pentru că fiinţa, deşi se
descoperă şi în maniera controlabilităţii ei, nu îşi
limitează arătarea la domeniul acesta. În consecinţă,
deşi este adevărat că mentalitatea modernă nu e
rezultatul exclusiv al deciziilor omeneşti, întrucât este
şi un mod al arătării fiinţei, rămâne totuşi la fel de
adevărat că această modalitate de arătare a fiinţei
ascunde fiinţa cu mai multă eficienţă decât oricare alt
mod al arătării ei. Metafizica, ştiinţa şi tehnologia sunt,
prin urmare, fiicele aceleaşi mentalităţi; din anumite
puncte de vedere, metafizica a fost depăşită, însă
tehnologia şi ştiinţa au găsit o modalitate de a se
perpetua şi de a înflori într-un presupus vacuum
filosofic. 

Întorcându-ne acum la Heidegger, constatăm că el
ne propune o întâlnire deschisă cu esenţa tehnologiei,
adică, aşa cum am văzut, un contact fiinţial cu fiinţa ei.
Pentru atingerea acestui scop, el ne propune să pornim
de la ceea ce tehnologia pare a fi, adică, de la felul în
care ea ni se arată în mod nemijlocit, urmând ca apoi să
înaintăm, cu ajutorul gândirii, către esenţa acesteia.
Înţelegerea obişnuită a tehnologiei, consideră filosoful,
îmbină două elemente: ideea că tehnologia e un mijloc
şi faptul că ea este o activitate umană. Definiţia comună
a tehnologiei include, aşadar, o componentă
instrumentală şi una antropologică. Esenţa tehnologiei

nu este însă acelaşi lucru cu tehnologia însăşi, iar
pentru a descoperi această esenţă, consideră Heidegger,
trebuie să aprofundăm sensurile instrumentalităţii ca
atare. Un mijloc, aşadar, este lucrul prin care atingem
sau realizăm un scop. Prin urmare, instrumentalitatea ca
atare aparţine domeniului cauzalităţii. Mijlocul este
cauza, iar scopul este efectul, deşi scopul este şi el un
fel de cauză, în măsura în care determină mijloacele
prin care poate fi atins. Problematica instrumentalităţii
se subsumează, aşadar, problematicii cauzalităţii. 

În prezent, cauzalitatea este restrânsă la cauza
eficientă, dar la greci ea a fost aition, adică, realitatea
responsabilă de existenţa unui lucru. Pe filieră lui
aition, se ajunge la cele patru sensuri antice ale
cauzalităţii: cauza formală, materială, eficientă şi
finală. În termenii lor trebuie înţeleasă
instrumentalitatea tehnologiei, cele patru cauze fiind
patru feluri în care un lucru este adus în manifestare.
Aducerea în fiinţă s-a numit la greci poesis şi a fost o
formă a scoaterii din ascundere, aletheia, o formulă
prin care Heidegger înţelege noţiunea de adevăr. Deşi
poesis înseamnă facere, termenul desemnează în acelaşi
timp şi o modalitate a revelaţiei, o formă a arătării
fiinţei; şi aici, consideră filosoful, ajungem în
proximitatea esenţei tehnologiei, tehnologia
dovedindu-se a fi una dintre modalităţile de revelare a
adevărului fiinţei. Tehnologia şi ştiinţa se înrudesc cu
acea revelare de domeniul căreia ţin scopul şi
mijloacele, respectiv, cu instrumentalitatea.
Manufacturarea este o formă de arătare a fiinţei,
tehnologia fiind latura instrumentală a revelaţiei
implicate de actul manufacturii. Technē e o formă a lui
poesis, dar şi un mod aletheic, întrucât revelează ceea
ce nu se poate arăta pe cont propriu. Decisiv în techne,
consideră Heidegger, nu e totuşi proceduralul, ci
revelaţia. 

Acum, întrebarea care ne interesează este dacă
exerciţiul filosofic realizat de Heidegger până aici ne
poate învăţa ceva util despre tehnologia modernă,
adică, ceva care să ne permită aducerea dezvoltării ei
sub controlul raţiunii, pentru că, pe lângă avantajele de
scurtă durată pe care ni le procură, ea pare să
intermedieze dezavantaje majore, pe termen lung, cum
ar fi distrugerea mediului natural şi deformarea naturii
umane. Aşadar, este tehnologia însăşi responsabilă de
aceste consecinţe sau ele ţin mai degrabă de modul
utilizării ei? Este cunoscut faptul că, în general, omul
nu pare capabil să controleze lucrurile care-l
fascinează, ci se comportă raţional numai faţă de
lucrurile care au ieşit din orizontul strălucirii lor
maxime. Tehnologia îl hipnotizează încă pe om în
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suficientă măsură, prin puterea pe care i-o acordă,
pentru ca el să treacă cu vederea faptul, în spatele ei, se
ascunde o ameninţare la adresa existenţei sale pe
termen lung. Pandora este, într-adevăr, cea plină de
daruri, însă nu toate darurile ei sunt desăvârşite. Cu
toate acestea, există gânditori – evident, la modă – care
consideră că tehnologia ne va permite în viitor să ne
desprindem aproape în totalitate de mediul nostru
natural. Această idee este însă un pariu pe care,
tehnologic vorbind, nu putem fi siguri că-l vom câştiga,
deşi între timp el ameninţă existenţa speciei umane şi a
celorlalte specii. În al doilea rând, dată fiind condiţia
morală a omului şi îngustimea intereselor sale egoiste,
putem fi siguri că vom pierde pariul acesta.
Desprinzându-ne de natură, ne vom desprinde de o
instanţă a onestității, pentru a ne încredinţa soarta în
mâinile unei instanţe a lipsei de onestitate, adică, în
mâinile omului redus la aspectul său economic. 

Un prim pas pe care Heidegger îl face, în eseul său,
în direcţia rezolvării acestei probleme este afirmaţia lui
că tehnologia modernă nu seamănă cu cea antică, din
cauza întemeierii ei pe fizica matematică, mai degrabă
decât pe raţiunea speculativă. Cu alte cuvinte, după
cum am văzut, mentalitatea tehnico-ştiinţifică nu
îngăduie fiinţei să se arate aşa cum este ea, ci impune
realităţii o schemă de manifestare produsă în
laboratoarele voinţei de putere. Este adevărat că această
mentalitate se construieşte în jurul unei forme de
arătare a fiinţei, însă această arătare este una
constrânsă. Prin ea, adevărul fiinţei nu se arată, ci este
somat să se arate într-o manieră determinată, fapt care
produce ocultarea fiinţei ca atare, ocultare care se
manifestă prin transformarea tuturor lucrurilor, inclusiv
a omului, în resurse. Orice lucru implicat în sistemul
tehnologic este în aşteptarea (Bestand) utilizării sale,
iar fiinţa lui e percepută doar prin prisma acestei
utilități. Fiinţa lucrurilor nu mai este cea care le aparţine
de fapt, ci este fiinţa invocată a utilităţii tehnice, fiinţa
care le-a fost pretinsă lucrurilor în momentul în care au
fost somate să se integreze în sistemul tehnologic. În
felul acesta, omul pierde contactul cu bogăţia realităţii,
o sărăcire care provoacă, la rândul ei, inaniţia spirituală
a fiinţei umane şi deformarea naturii sale. 

Heidegger este de părere că ascunderea fiinţei e
presupusă de însăşi esenţa tehnologiei, pe care o
caracterizează folosind termenul de încadrare sau
înrămare (Gestell). Încadrarea este o formă de revelare
a fiinţei prin prisma ordonării ei după criteriul
transformării lucrurilor în resurse, este o formă de
conceptualizare generată de voinţa de putere, în spatele
căreia fiinţa reală se pierde. Încadrarea este temeiul

somării puterii şi al producției de bunuri, iar natura este
organizată în scopul acesta de ştiinţa fizicii. Realitatea
e arestată într-un sistem al forţelor calculabile, ceea ce
înseamnă că fizica ştiinţifică nu este, în esenţa ei,
empirică, întrucât impune naturii un aparat investigativ
prestabilit de intenţia tehnologică. Nu natura se impune
fizicii, ci mai degrabă fizica se impune naturii. Astfel,
deşi este adevărat că fizica intermediază tehnologia,
este şi mai adevărat că esenţa tehnologiei predetermină
acţiunea fizicii. Modul cauzal şi mecanicist de
reprezentare a naturii, de exemplu, nu este dictat de
natura însăşi, ci e impus de încadrare, fiind o structură
mentală care pretinde organizarea naturii ca resursă.

Într-o mentalitate de genul acesta, pe deplină
cauzală şi complet reprezentaţională, specifică gândirii
metafizice şi tehnologice, Dumnezeu îşi pierde şi el
misterul, fiind coborât la nivelul unei cauze eficiente. În
felul acesta se naşte şi se propagă dumnezeul
filosofilor, teologia metafizică punând realitatea slabă a
conceptului în locul contactul mistic, viu şi fiinţial cu
divinitatea. Dumnezeul de hârtie al unor filosofi este
creaţia celor care confundă revelaţia cu o cauzalitate de
tipul facerii tehnice, fără a investiga originile acestei
idei. Este adevărat că revelaţia prin care natura se
prezintă ca un sistem calculabil de efecte permite
determinaţii eficiente şi chiar coerente, însă din
mijlocul acestei corectitudini adevărul poate totuşi să
lipsească. Mai mult, revelaţia specifică încadrării
ascunde în sânul ei pericolul suprem al transformării
omului în resursă, pe lângă neajunsul dezafectării
mediului său natural. Omul actual se crede stăpân, dar
nu este decât organizatorul unor resurse, un magazioner
al încadrării, care a eliminat şi subiectul, şi obiectul.
Omul contemporan s-a convins pe sine că nimic nu
există, în afara lucrurilor pe care le construieşte el
însuşi, iluzia supremă fiind impresia că pretutindeni el
se întâlneşte numai pe sine, când de fapt nu se mai
întâlneşte nicăieri cu adevărat pe sine şi nici lumea în
care a fost aşezat. Ceea ce el consideră că este propria
fiinţă nu este decât o fantomă produsă de încadrare.
Omul nu mai conştientizează că încadrarea e o simplă
schemă procedurală impusă realităţii, o schemă pe care
o confundă acum cu realitatea însăşi. Finalul tragic este
faptul că încadrarea elimină, în felul acesta, însăşi ideea
de revelare, blocând ieşirea prin care omul ar putea
evada din temnița în care s-a închis singur.
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Târziu, la decenii de la faptele evocate, Gabriel
Liiceanu evocă proiectul noician referitor la discipolatul
său și al lui Andrei Pleșu, precum și atmosfera în care
acele lucruri se petreceau în anii dictaturii personale, atee
și comunist-naționaliste a lui Nicolae Ceaușescu. „Anii
Păltinișului, fără ca pe atunci să fim neapărat conștienți
de asta, evoluau pe un fundal pe care astăzi l-aș numi
unul de «nevroză» culturală”1. Era o epocă de atentă
filtrare a vocilor prezente pe scena culturală, de testare
ideologică și partinică, de supraveghere permanentă a
protagoniștilor actelor culturale solitare, atipice, ieșite
din cadrele matriței oficiale (Cântarea României), dar și
mai mult a oricărei tentative de grupare în jurul unui
proiect intelectual, a unei ideații care nu reproducea
întocmai sloganurile sau temele din discursurile oficiale.
În asemenea condiții, firește că rezultatul suspiciunii
permanente, al autocenzurării drastice și al temerilor
neîntrerupte nu putea fi decât o nevroză. Ea era
proporțional mai gravă în cazul sectoarelor cele mai
„sensibile”, precum filosofia, unde marxismul a rămas
obligatoriu chiar și după abandonarea ori reformularea
stalinismului dogmatic, atunci când discuțiile asupra
operei clasicilor materialismului dialectic și istoric, cum
i se spunea acestei doctrine, s-au redus la mantre și
lozinci de circumstanță, fiind tot mai mult înlocuite din
citate obligatorii, ritualice, din opera lui Nicolae
Ceaușescu însuși. 

Dar nevroza nu își avea originea doar în conjunctura
istorică și în complicațiile acesteia. În cazul lui Gabriel
Liiceanu și Andrei Pleșu ea era stârnită și de exigențele
foarte înalte și extrem de rigide ale pariului propus de
maestrul lor. „Noica ne dedicase unor «destine de
semizei» care aveau, desigur, exigențele lor. Asta când
nu ne visa ... «cai de curse». [...] Oricum, Noica nu părea
dispus să-și piardă timpul cu niște muritori de rând.
Drept care, «Opera» filosofică pentru care ne
programase, ... luându-ne într-un cantonament alpin,
trebuia să împlinească două condiții majore.// Prima.
«Opera» avea să crească din rădăcina unică a unei
mărețe Idei menite să explice sau să ordoneze într-un
chip original lumea...”2 Viziunea lui Constantin Noica

pe seama fiecăruia dintre ei era, așadar, bine centrată. În
cele mai moderate propuneri ale ei, în virtutea
modelului „calului de cursă”, viza „alergarea în mare
viteză” prin cultura filosofică universală și atingerea, pe
această cale, a unui nivel de cunoaștere cât mai
performant în domeniu3. Când însă formularea viza
maximalismul, atunci în miezul operei era așezată
Ideea; unică și radiind către toate ilustrările ei posibile. 

Desigur, identificarea cu o asemenea idee, nu doar
centrală, ci chiar singulară, personală, este semnul sigur
al vocației ce se împlinește prin operă. Dispersia este
exclusă. Ideea respectivă nu se poate referi la orice. Ea
se cuvine să interpreteze în chip original universul,
viața, Ființa, punând ordine în aparenta diversitate, de
aparență nu o dată haotică, a totalității. Cum se poate
lesne înțelege, acesta este numai un mod eufemistic,
„desfășurat”, de a te referi la abordările sistematice.
Noica vrea ca mai tinerii săi prieteni și admiratori să
aspire la crearea câte unui sistem filosofic. Asta
năzuiește el pentru sine, și asta așteaptă și de la ei. 

Nevoia de atotcuprindere și de sistematicitate lua la
Noica, după spusele lui Gabriel Liiceanu, aspectul unei
exigente eleganțe arhitectonice de o indubitabilă
clasicitate. „A doua condiție a Operei, ... purta numele de
legato al operei. Volumele ieșite din mintea fiecăruia
dintre noi trebuiau să se înlănțuie într-un superb silogism
cultural. Opera era continuitatea de o viață a unui gând
unic. [...] O carte o prelungea pe alta și toate se înălțau
într-o semeață pagodă, așa cum se înălțaseră, dând seamă
de fiecare felie a realului, sistemele idealismului
german”4. Ideea de a aspira la crearea de „silogisme
culturale” în spațiul culturii noastre moderne are o
anume vechime și un indubitabil prestigiu. Probabil că
întâia ei afirmare a fost cea din romanul Istoria
ieroglifică de Dimitrie Cantemir, scrierea respectivă
însăși fiind o demonstrare a modului cum principele
socotea că acest lucru se poate realiza. Începând cu
luările de poziții ale protagoniștilor – politiceni prinși în
țesătura densă a intrigilor sub măștile fabulei animaliere
– și până la chipul cum autorul declară că un asemenea
instrument poate folosi pentru deprinderea publicului
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literar din Moldova cu gândirea corectă și regulile ei,
„legatoul” silogistic este deja prezent în chip
programatic. Noica îi cunoștea opera lui Cantemir. Cu
toate acestea nu este vorba despre o preluare, ci de o
concordanță a sensibilităților celor doi autori. Și unul, și
celălalt erau gata să gândească lumea „more
geometrico”. Influență a lui Baruch Spinoza? Cel mult ca
simplă sugestie, ca îndemn la rigoare maximală și ca
ipostaziere a convingerii că lucrurile se pot construi
astfel și în cultura română, într-o indiferență totală față de
ambianța generală a circulației ideilor în spațiul
românesc, față de precedentele cărturărești din acest
spațiu, față de orice ar fi putut inhiba o asemenea
temerară construcție. 

Pe scurt, spune Liiceanu, „... Noica ne-a cerut,
voind să ne mântuie prin cultură, să jurăm pe
solemnitatea «marilor lanțuri ale rațiunii» și a Operei
viitoare”5. Oferta depășirii climatului de angoasă și
spaimă, de insecuritate sufletească și teroare
existențială era pariul – de esență carteziană și
iluministă – pe rațiune și edificarea unui ansamblu de
scrieri de relevanță culturală („opera magna”). Dar
acest rămășag era interpretat ca o înlănțuire alternativă,
ca o altă formă de ancilaritate. A fi supusul unui regim
politic abuziv și a fi sclavul unei idei, a unei modalități
de abordare exclusivistă a vieții, a unui imperativ, fie și
interiorizat („Scrie-ți opera!”), le părea, totuși,
concomitent inacceptabil celor doi tineri de odinioară
vizați direct. Era vorba tot despre ipostaze ale unei
ancilarități care, indiferent de metamorfozele de care
era ea capabilă, tot ancilaritate rămânea. 

Rămâne de observat că rigoarea la care îndemna
maestrul era receptată ca opresivă de discipoli. „Ce
cruzime ... să pui doi tinerei abia ieșiți de pe băncile
facultăților comuniste să se alinieze la galeria marilor
gânditori ai lumii...”6 Exclamația aceasta retrospectivă
surprinde consternarea și chiar spaima față de
dimensiunile poverii depuse pe niște umeri prea
timpurii, încă insuficient de dezvoltați pentru a o putea
purta. Într-adevăr, nu doar despre momentul configurării
unei asemenea provocări era vorba, ci și de anvergura ei.
Intrarea în marea serie a filosofilor universali, aspirația
secretă a oricărui pasionat de filosofie care se crede
înzestrat pentru această preocupare, formulată abrupt,
direct, cu voce tare apărea ca un proiect de o cutezanță
care depășea imaginabilul. A se smulge din retorica
marxistă curentă, a depăși limbajul de lemn al
socialismului românesc, a se individualiza prin
problematizări și printr-o stilistică personală era deja un
program suficient pentru a da oricui bătăi de cap de
durată. De aici însă și până la a intra în rândul marilor

filosofi ai omenirii mai rămânea un pas imens de făcut,
iar el părea că frizează imposibilul. 

Noica era, fără îndoială, în felul lui, un enorm naiv.
A le propune așa ceva celor doi apropiați ai săi
semnifica, pe de o parte, că el însuși se proiectase într-
un asemenea gând și că avea convingerea că prezintă
posibilități concrete de realizare, că poate fi împlinit cu
succes. Și asta în pofida greutăților – pur tehnice, dar
inevitabile – de a-și exprima particularitățile stilistice la
nivelul traducerilor în limbi de circulație, deci în ciuda
obstacolelor aflate în calea unei receptări adecvate
dincolo de marginile lingvistice ale idiomului natal. Pe
de altă parte, însemna că Noica avea convingerea că un
asemenea tip de construcție „catedralatică” se poate
repeta de la o generație la alta – de la Lucian Blaga,
primul nostru autor de sistem filosofic, la el, iar de la el
la generația imediat următoare, reprezentată de cei doi
prieteni și discipoli „păltinișeni” –, fără obstacole de
principiu și fără posibilități de eroare. Este drept însă că,
în această privință, gânditorul putea invoca exemplele
ilustre din gândirea antică greacă (linia Socrate – Platon
– Aristotel) și din gândirea modernă germană (Herder și
Goethe, de pildă, iar apoi congenerii: Hegel, Schelling și
Fichte, frații Schlegel etc.). 

Amintirea lui Gabriel Liiceanu lămurește un aspect
important al pedagogiei puse în operă de Constantin
Noica în anii 1970-1980 și extinsă treptat la
dimensiunile unei anchete naționale în căutare de tineri
înzestrați pentru „marea cultură”. Ea permite
înțelegerea țelului fixat de Noica pentru a fi atins la
capătul antrenamentului pe care îl propunea pe tărâmul
filosofiei. Nu toți cei preselectați de gânditor urmau să
performeze în sfera gândirii speculative. Aceia dintre ei
care, totuși, s-ar fi avântat în această direcție urmau însă
să atingă, în viziunea lui, pragul elaborării unui sistem
de gândire original. 

Note:
1. Gabriel Liiceanu, în Despre destin. Un dialog

(teoretic și confesiv) despre cea mai dificilă temă a
muritorilor, București, Ed. Humanitas, 2020, p. 10. 

2. Ibidem, p. 10-11.
3. Gabriel Petric, Jarul din zăpada sclipitoare.

Revederi cu Noica, Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2009, p. 126
ilustrata lui Mihai Carataș către autor din Păltiniș, 3 martie
1986, unde tânărul vizitator al filosofului spune: „Am
petrecut o săptămână la Păltiniș, timp în care mi-au fost
puse hamul și harnașamentul”. Aceeași senzație de
supunere la un antrenament „cabalin”, deci, și aici. 

4. Gabriel Liiceanu, în Despre destin..., ed.cit., p. 13. 
5. Ibidem, p. 15
6. Ibidem, p. 10-11.
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17 august
Alaltăieri, pe la 10,30 am ajuns cu telecabina la

Babele, în Bucegi. A început o zi minunată, plină de
soare, vânt, nori călători şi mici detalii și potriveli
ciudate. Toată ziua, plimbându-mă cu Horia pe
creastă, am încercat să fac „self-remembering”, cum
se zice în școala gurdjieviană, şi am reuşit mai uşor
ca de obicei, pentru că locul mă ajuta: frumuseţea
obiectivă a munţilor te obligă să fii prezent în clipă,
în moment, să simţi intens că eşti totalmente
„acolo”. Mintea continua să-mi meargă foarte bine
şi eram atentă la coincidențe și „semne”. La prânz
ne-am aşezat să mâncăm. Pe ştergarul pe care-l
întinsesem s-a prezentat de urgenţă un gândac mare
negru. Acesta, în loc s-o şteargă iute, speriat de
vârful cuţitului cu care-l împingeam delicat, s-a
înţepenit în mijlocul ştergarului şi a rămas nemişcat.
I-am spus atunci lui Horia că „spiritul locului” ne
trimisese un mesager ca să ne salute. Gândacul a
rămas o vreme, apoi, fără să se atingă de nimic din
ce era pe ştergar, a plecat tacticos, ca şi cum şi-ar fi
îndeplinit misiunea. După plecarea gândacului, din
senin, i-am spus lui Horia că eu aș fi fost „o regină
cândva”. În acel moment, un corb a trecut prin
stânga noastră croncănind foarte puternic. Horia a
încuviinţat din cap şi brusc, fără nici o pregătire, s-a
întins pe jos şi mi-a sărutat un genunchi, cu gestul
exact al unui supus faţă de suverana sa. Mi-am adus
atunci aminte de ce-i spusesem cândva lui Horia, tot
din senin, la începutul relaţiei noastre: că el
aparţinea unei „caste” diferite de a mea, dar că i se
dădea o şansă să evolueze. Când îi spusesem asta,
am „ştiut” cumva în clipa aceea că exprimasem ceva
care nu venise de la mine. Nici atunci Horia nu a
comentat, a primit lucrurile ca atare, şi s-a apucat să
mă sărute pe faţă cu disperare.

Revenind la munte, după ce am mâncat tot de pe
ștergar, ne-am reluat plimbarea şi am observat
fascinată frumuseţea culorilor pietrelor şi farmecul

special al platoului, care, chiar străbătut de grupuri
de turişti, rămânea majestuos şi enigmatic. Pietrele
erau de forme şi culori diferite, unele erau extrem de
expresive, ca nişte sculpturi făcute într-o manieră
„stihială” sau ca nişte simboluri arhaice cu sens
uitat. Arătându-i lui Horia o grămăjoară de
asemenea pietre, mi-a ieşit pe gură următorul
panseu: “Cele mai multe pietre sunt întâmplătoare.
Câteva sunt nişte hieroglife. La fel e şi cu oamenii”.

Ajungând pe o coastă destul de circulată de tineri
sportivi, Horia a luat-o pe o cărare mai joasă şi mai
puţin umblată. În urma lui fiind, am observat la un
moment dat o floare de colţ, ca o mică stea albă și
pufoasă. L-am strigat pe Horia să i-o arăt. A venit şi
a rămas uimit să o vadă, căci mi-a spus că floarea de
colţ fusese distrusă de oameni şi practic dispăruse
din Bucegi de mulţi ani. Plecând mai departe, am
observat multe flori de colţ în locul acela şi Horia
era din ce în ce mai exaltat. Mi-a mai spus că floarea
se mai numea şi „floarea reginei”, pentru că se pare
că fusese adusă în Bucegi pe vremea reginei
Elisabeta, alias Carmen Silva, poeta. Când am auzit
de „floarea reginei”, am ciulit urechile.

Apoi, la nici un minut după aceste cuvinte, am
zărit amândoi un mic vultur, sau poate uliu, cu pete
roşcate pe aripi, aşezat pe un stâlp indicator nu
departe de noi. Plecând mai departe, am observat că
micul vultur se deplasa şi el şi ne tot zbura în faţă,
aşezându-se pe câte un stâlp cu câţiva metri înaintea
noastră. Am luat asta ca pe un „omen” bun. După o
vreme vulturaşul a plecat.

La un moment dat, mi-am amintit brusc că e 15
august, sărbătoarea Sfintei Marii şi că mai e şi
vineri, ziua Venerei. Toate se potriveau. Mi-am
amintit că în 1987, ziua de 15 august – legată pentru
mine şi Horia de ceva special care ne-a legat – a
căzut tot într-o vineri. Iată că un cerc se închidea,
repetându-se, după exact 10 ani, mi-am spus.

Vorbind noi de Sf.Maria, mi-am adus aminte de
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Sf.Margareta (Rita), sfânta cauzelor pierdute la
catolici, despre care auzisem o întâmplare acum
câțiva ani. Cineva se rugase zilnic timp de un an la
această sfântă şi în cele din urmă primise ceea ce
ceruse. După ce i-am povestit lui Horia întâmplarea,
m-am pomenit scoţând pe gură trei „reguli
spirituale” pentru asemenea fapte: curajul de a cere;
tenacitatea de a persista îndelung; supunerea la ceea
ce ţi se dă și la forma în care ți se dă (adică intrarea
în rezonanţă cu un nivel superior). În momentul în
care exprimam aceste lucruri, un corb a trecut prin
stânga mea croncănind foarte tare.

Seara am înnoptat la hotelul Peştera. Şi deşi
condiţiile de cazare erau mizerabile, am avut o seară
foarte bună, căci Horia şi-a „dat drumul” în fine şi
am putut vorbi multe lucruri inteligente şi profunde
cu el, care de obicei e un mut şi un timid. Intrase şi
el în rezonanţă cu locul – el e de altfel un împătimit
montagnard, un „muntist”.

A urmat o noapte destul de ciudată. Eu m-am
culcat repede căci mi-era foarte frig şi îl auzeam ca
prin ceaţă pe Horia prin cameră, apoi fumând pe
balcon. În somn, ştiam într-un mod neclar că trebuie
să „rezolv” trei probleme: pe prima nu mi-o
amintesc, a doua era legată de Horia, iar a treia era
ceva legat de numărul 12 (12 prezenţe, 12 semne
zodiacale, nu mai ştiu ce alte corespondențe).
Făceam eforturi să mă scol, să înţeleg despre ce e
vorba, dar nu reuşeam. La un moment dat m-am
trezit pe întuneric, auzindu-l pe Horia respirând
zgomotos pe nări. M-am trezit cu aceleaşi trei
„probleme” în minte, din care nu-mi aminteam decât
de Horia şi de numărul 12. Când m-am gândit la
Horia, mi-a venit în cap imaginea unei flori albastre,
legată în psihicul meu de un vis extraordinar din
1982. În momentul în care am gândit despre această
floare albastră, l-am auzit pe Horia rostind în somn
cuvântul „blue”! Am rămas interzisă şi am devenit
foarte atentă. Nu s-a mai auzit alt cuvânt, iar Horia
a început să fornăie destul de puternic pe nas. Din
când în când îl strigam încetişor şi atunci el înceta să
mai sforăie pentru scurtă vreme. La un moment dat,
tocmai după ce-i spusesem să nu mai fornăie, brusc
l-am auzit pe Horia cum se întinde spre patul meu şi
mă atinge pe braţ şi cu glasul cel mai treaz din lume
îmi spune “Magda, sunt treaz” – cu o intonaţie
indescriptibilă. Am avut un scurt moment de frică şi
de stupoare. Horia s-a întors imediat pe o parte şi a

început în clipa următoare să sforăie foarte
zgomotos şi adânc, ca şi cum ar fi adormit
instantaneu. Ascultându-l şi încercând să înţeleg ce
s-a întâmplat, am auzit la un moment dat un zgomot
puternic deasupra patului lui, undeva aproape de
tavan, ca o pârâială profundă. Când am privit pe
geam am văzut că era lună plină.

Spre ziuă, am intrat într-un semi-somn şi am trăit
din nou starea stranie cunoscută în ultimele luni:
ceva mă apăsa tare pe piept împiedicându-mă să
respir şi în același timp simţeam o vibraţie puternică
în trup ca şi când o forţă ar fi vrut să mă smulgă din
pat. Totuşi, de data asta am avut un fel de detaşare
față de ceea ce mi se întâmpla. Probabil din cauză că
se repeta a mai multa oară, mi-a trecut prin cap că s-
ar putea să fie o trăire subiectivă, concepută de
propriul meu psihic, o proiecţie a fricilor mele
atavice în forma unor astfel de senzații stranii. În
timp ce gândeam asta, ştiam cumva că acest gând
era legat şi de prezenţa lui Horia acolo, sau de ceea
ce trăisem legat de el mai înainte. Şi cum am gândit
asta, cum starea stranie s-au atenuat şi a dispărut,
lăsându-mă să dorm cu adevărat.

A doua zi dimineaţă, Horia era foarte mofluz că
nu se odihnise deloc, că veghease toată noaptea din
cauza mea, că nu sforăise defel. Am încercat să-l
conving de contrariu şi i-am povestit ce auzisem.
Horia mi-a spus că-şi amintea că rostise ceva prin
somn, dar nu ştia ce; şi-şi mai amintea şi de “Magda,
sunt treaz” pentru simplul fapt că fusese tot timpul
treaz! În cele din urmă, după discuţii aprinse, eu am
ajuns la concluzia că Horia trăise probabil în două
planuri simultan, unul de somn profund şi unul de
conștiință trează subtilă, dar că nu realiza prea bine
ce i se întâmplase.

Cea de a doua zi la munte, adică ieri, n-a mai fost
la fel de frumoasă. Am văzut Schitul Peştera şi noua
mânăstire Peştera din gura peşterii Ialomicioara,
îngrijită de câțiva călugări voinici. Dar cum a
început să plouă, ne-am refugiat la Cabana Padina,
apoi pe la 3 după-amiază am luat-o înapoi spre
telecabina care duce la Babele şi apoi, jos la Buşteni.
Seara am fost la Bucureşti. Peste noapte, deşi frântă
de oboseală şi cu o febră musculară atroce, îmi
amintesc că m-am sculat la un moment dat şi, pe
întuneric, am fixat imaginea camerei din jur într-un
mod cum nu mai făcusem până atunci. Am
„fotografiat-o” cumva într-un mod „total”. Nu ştiu
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cum să explic, m-am identificat cu camera, am
cuprins-o în mine şi în acelaşi timp am rămas fixată
într-un singur moment! Eram camera şi eram în
prezent! Total, absolut şi fix pentru un lung
moment! După care am adormit la loc.

(Scriind, îmi dau brusc seama că îmi amintesc
perfect ziua de alaltăieri şi că aş fi în stare, dacă aş
vrea, s-o retrăiesc mental aproape identic. Gândul
acesta mă înspăimântă, pentru că ştiu că dacă aş
face-o, m-aş regăsi pur şi simplu acolo, la munte.)

Luni, 25 august
Luna august se apropie de sfârşit şi realizez că n-

am făcut mai nimic în afară de lecturi din unii poeți
români contemporani care au scos cărți recente, dar
mai ales din Ouspensky, Robert E. Burton, Girard
Haven, plus mersul la Fellowship of Friends,
numele american al școlii gurdjieviene, plus
meditaţii de dimineaţă şi încercări de amintire de
sine (...)

Sfârșitul săptămânii m-a dus la limita disperării.
Cu toate eforturile mele de autocontrol sau „self-
remembering”, m-am descoperit îngrozitor de
distrată, fugită cu mintea adesea în „imaginaţie”.
Vineri am fost la Uniunea Scriitorilor, unde am dat
peste Laurenţiu Ulici, care e acum preşedinte.
Laurenţiu m-a luat iar cu „generaţia pierdută”,
„căzută”, „în genunchi” etc. apropo de optzecism,
lucru care m-a enervat şi ne-am cam certat. La un
moment dat mi-am dat seama că nu aplicam deloc
cele citite şi dorite, aşa că am cedat şi treptat discuţia
a devenit normală. Laurenţiu mi-a povestit nişte
teorii citite în revista Sinteza a Ambasadei
Americane, despre un fizician genial care a ajuns la
concluzia „ştiinţifică” că timpul se contractă şi se
accelerează şi la concluzia că universul e creaţia
unui computer: suntem toți proiecția unui uriaș
computer (ceea ce m-a dus cu gândul la trăirea mea
din noaptea de 16 spre 17 august). Am vorbit apoi
despre Basarab şi transdisciplinaritate. L-am
întrebat dacă citise Ouspensky şi Gurdjieff şi mi-a
spus că desigur, dar că i-a lăsat în spate, a fost un
„moment” şi gata. La fel mi-a spus şi Eugen U. care
tocmai intrase: îşi cumpărase toate cărţile celor doi
în Italia, le citise pe toate în italiană şi gata, îi
„trecuse”. Am plecat de acolo cu trei gânduri
complementare: 1) multă lume ştie sau a auzit
despre lucrurile care mă pasionează acum, dar cei

mai mulți nu le dau atenţia pe care le-o acord eu,
poate exagerat; 2) în orice caz, există o mare sete, un
uriaş „orizont de aşteptare” pentru asemenea tip de
cunoaştere esoterică, chiar dacă această cunoaştere
se degradează în contact cu existenţa cotidiană a
celor mai mulţi; 3) nu sunt încă pregătită nici să
„rezist” spiritual în lumea exterioară, şi nici să apăr
un punct de vedere spiritual în faţa celorlalţi. Vizita
la Uniunea Scriitorilor m-a cam dezolat. 

Duminică dimineaţa am ajuns într-un punct
foarte jos al disperării de sine. Mă simţeam complet
rătăcită. Lecturile din maeştrii școlii gurdjieviene mi
se păreau inutile, nu mai meditasem de trei zile şi
simplul exerciţiu de luciditate asupra fiinţei mele mi
se părea steril, inutil și fără urmare. Am deschis
cărticica „Thoughts” (Gânduri) de Girard Haven. La
finalul ei am găsit o constatare care m-a frapat şi m-
a salvat din marasm. Haven povestea că în evoluția
noastră totul vine de la Forţele Superioare, şi că
transformarea interioară e finalmente un dar al
Zeilor. Brusc mi-am dat seama că asta îmi lipsea:
referinţa la Divin, la Dumnezeu. O școală spirituală
te ajută doar în sens „tehnic”, dar nu trebuie să uiţi
că totul vine de la comerţul tău personal cu Sinele
suprem care te depăşeşte infinit. Trebuie deci să iau
școala asta ca atare, fără să uit să mă rog Divinului
în fiecare zi. Trebuie să-mi divizez atenţia şi să fac
„self-remembering”, fără să uit că e vorba de a
descoperi că nu eu sunt cea care priveşte şi e atentă,
ci Ceva mult mai vast care se manifestă prin mine.
Trebuie să încerc să fiu atentă la mine, la existenţă,
la lume, ca şi cum Altcineva ar fi atent la ele prin
mine – trebuie să fiu pe măsura acestui Altcineva
impersonal, vast, atotcuprinzător din mine.

Constatarea asta m-a liniştit brusc. Mi-am dat
seama că nu trebuie să renunţ la lecturile mele din
zona teologiei ortodoxe, ci doar să le alternez cu
cele esoterice sau ale școlii lui G. Şi că trebuie să mă
rog continuu, dimineaţa dar şi în timpul zilei, pentru
că asta mă ajută mult mai eficient să fac „self-
remembering”, să devin conştientă.
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Oare propria viață poate fi simțită într-un fel anume?
Este posibil ca viața să fie pipăită, așa cum facem cu un
obiect? Auzită, asemeni unui foșnet? Mirosită, așa cum
procedăm cu o floare? Văzută, cum se întâmplă în cazul
unei imagini? Gustată, ca pe un fruct? Astfel de întrebă-
ri îți vin în minte când deschizi cea mai recentă carte
publicată de Ștefan Afloroaei (Despre simțul vieții.
Întrebări, perplexități, credințe, Iași, Polirom, col.
„Plural-M”, 2021). 

Odinioară, Atanasie cel Mare constata că „oglinda
sufletului, singura care putea vedea chipul Tatălui,
ascunzându-se în cutele poftelor trupești, nu mai vede
ceea ce trebuie să cunoască sufletul, ci e dus de orice alt-
ceva și vede numai acelea ce cad sub simțuri” („Cuvânt
împotriva Elinilor”, VIII, în Scrieri I, trad. de D.
Stăniloae, PSB 15, 1987, pp. 39-40). Pe de altă parte,
este adevărat că autorii din primele secole creștine au
vorbit despre o categorie de „simțuri spiritualizate”, a
căror capacitate excede calitățile celor cinci simțuri. Dar
oare în joc sunt astfel de simțuri, fie ele și „spiritualiza-
te”, sau este vorba despre altceva când avem în vedere
simțul vieții? 

Structura cărții pe care o avem în vedere, după
Cuvântul prevenitor, se sprijină pe trei mari secțiuni,
împărțite la rândul lor în capitole și subcapitole. Indicii
de autori și cei tematici închid acest volum. 

Mai ales în prima parte a lucrării discursul este
construit prin frecvente trimiteri la scrierile lui Friedrich
Nietzsche. Exegeții ne spun că întrebarea despre sensul
vieții apare târziu în literatura europeană, abia odată cu
Nietzsche, care, într-o scriere de tinerețe, Noi, filologii
(1875), o folosește pentru prima dată. Ștefan Afloroaei
susține că până la acea vreme se foloseau și altfel de
întrebări, precum „cale a vieții”. În acest sens, este
menționat episodul viselor lui Descartes, unde se
regăsește celebrul vers al poetului Ausonius: Quod vitae
sectabor iter? (Ce cale să iei în această viață?). După
Nietzsche și Descartes, autori cu preocupări diverse
precum Kierkegaard, Dilthey, Cioran, Camus, Borges,
Márquez și Gadamer beneficiază de o atenție deosebită
din parte profesorului Afloroaei.

La prima vedere, întrebarea despre sensul vieții este
prin excelență una metafizică, asociată de regulă
curentului existențialist. Spre exemplu, Albert Camus,
la începutul lucrării Le mythe de Sisyphe, susține că „le
sens de la vie est la plus pressante des questions”.
Abordată din unghiuri diferite, această problematică a
generat deja o bibliografie semnificativă. Autori
importanți, precum Alfred Adler, Viktor Frankl, Moritz
Schlick, Luc Ferry, John Wisdom, Richard Taylor, Jean
Grondin et alii s-au aplecat asupra acestei chestiuni în
scrierile lor. Spre exemplu, J. Grondin a acordat o mare
atenție întrebării cu privire la sensul vieții în mai multe
din scrierile sale. În Du sens de la vie (Saint-Laurent,
Éditions Bellarmin, 2003), profesorul canadian se
oprește la patru accepțiuni ale termenului „sens”, din
expresia „sens al vieții”: direcție, semnificație, simț și
capacitate de evaluare. Toate acestea sunt discutate de
Ștefan Afloroaei într-o secțiune a lucrării sale. O mare
atenție este acordată sensului înțeles ca simț al vieții.
Totuși, profesorul ieșean se delimitează în câteva locuri
de interpretarea propusă de Jean Grondin. 

De la raționaliști știm că simțurile ne înșală, și
totuși, în absența lor, nu putem avea acces la realitatea
înconjurătoare. Ștefan Afloroaei arată că prin „simțul
vieții” se are în vedere o deschidere dincolo de cele
cinci simțuri. Prin urmare, avem un simț al vieții,
precum avem un simț al timpului, al locului, al limbii
etc. Pentru profesorul ieșean, „sensibilitatea omenească
nu e legată doar de activitatea unor organe de simț.
Orice formă de intuiție sau expresie – chiar și în actul
simplu de judecată – dă la iveală o formă de
sensibilitate” (p. 103). În joc, pentru înțelegerea unei
astfel de situații, este perspectiva holistă, integratoare
asupra omului. „Ne-am obișnuit să separăm actul
sensibil de cel al reflexiei, simțurile de rațiune, însă ele
se află tot timpul într-o intimă conlucrare. Când unul
dintre simțuri e activ, va fi însoțit sau « atins » într-o
măsură de un act reflexiv” (p. 98). Se invocă, în acest
sens, exemplu lui Borges: „frumusețea este o senzație
fizică, ceva ce simțim cu tot trupul” (Frumusețea ca
senzație fizică, București, Paideia, 1998, p. 116). Prin
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urmare, „simțul vieții, oricât de slab ar fi, nu se
realizează doar la un nivel senzitiv” (p. 100).

Într-unul din capitolele lucrării lui Ștefan Afloroaei
se are în vedere această întrebare fundamentală, despre
sensul vieții, plecând de la o distincție clasică,
augustiniană, aceea dintre cunoaşterea matinală
(cognitio matutina), care desemnează o cunoaştere
intelectuală, și cunoaşterea vesperală (cognitio
vespertina), care înseamnă o cunoaştere bazată pe
experienţă (Augustin, De Genesim ad litteram IV, 22,
26). În câteva rânduri este adusă în discuție și
„întrebarea cu privire la sensul celor existente” (p. 55 et
passim.). Or, cred că putem distinge fără mare
dificultate între această întrebare - care vizează existența
în genere - și întrebarea cu privire la sensul vieții unei
persoane anume. 

În lucrarea pe care o avem în vedere, se vorbește, la
un moment dat, despre orientarea de sine a omului (p.
19). Poate, oare, omul să obțină singur această orientare
de sine? Îndrumătorul, călăuza, are un rol extrem de
important în acest moment. Ne putem întreba justificat
dacă această călăuză, din ce în ce mai greu de găsit
astăzi, nu ocupă cumva locul jucat cândva de bătrân
(gheron), pe care îl chestionau începătorii cu privire la
ce trebuie să facă pentru a se mântui. Temeiul întrebării
din trecut este unul biblic: „Ce trebuie să fac ca să mă
mântuiesc?” (Fp. 16, 30), care s-a metamorfozat ulterior
în literatura patericală: „Rogu-te, Părinte, să-mi spui
care a fost scopul întrupării Dom nu lui?” (Maxim
Mărturisitorul, Liber Asceticus 1, 1-2). Atunci când
tânărul cere, întreabă, bătrânul transmite a ces tuia nu
neapărat o dogmă, o învățătură anume, ci o experiență
tră i tă de el. Aspect ce reiese limpede din acest dialog, în
care fratele întreabă „care a fost scopul întrupării
Domnului?”, iar bătrânul răspunde: „sco pul în tru pării
Domnului a fost mântuirea noastră” (Liber 1, 1-2).
Astfel, avem schițat atât rolul învățăcelului, al nostru de
regulă, cât și pe cel al bătrânului, al călăuzei, pe care o
aduce în discuție profesorul Afloroaei în ultime pagini
ale lucrării sale. 

O astfel de întrebare, frecvent întâlnită în literatura
din primele secole creștine, privește, în mod evident,
viața omului cotidiană, dar și depășește condiția in via,
având repercusiuni in patria. Dimensiunea comunitară
și cea religioasă a întrebării cu privire la sensul vieții
beneficiază de o analiză atentă din partea profesorului
ieșean. Întâlnim astăzi frecvent ideea că „omul poate să
dea un sens vieții exclusiv prin voința sau puterile sale.
Este totuși de neînțeles această credință” (p. 129).
Câteva pagini mai încolo aflăm și un posibil răspuns,
venit din partea unui teolog: „Persoana își găsește sensul
și fericirea numai în bogăția nemărginită de sensuri și,

ca urmare, într-o trăire și comunicare reciprocă infinită
a lor, cu alte persoane și cu Cuvântul personal, izvor
infinit al tuturor sensurilor, iubitorul tuturor persoanelor
în care sensurile sunt incorporate” (D. Stăniloae, Studii
de teologie dogmatică ortodoxă, Craiova, Editura
Mitropolia Olteniei, 1991, p. 169). Această multitudine
de sensuri nu reprezintă altceva decât acei λόγοι, despre
care vorbește în scrierile sale Maxim Mărturisitorul. 

Sensul vieții este absurd dacă totul se încheie odată
cu moartea trupului. Poate părea dură o astfel de
afirmație, însă fără credința în viața de dincolo, ce se
întâmplă cu noi în lumea de aici chiar nu are nici un
sens. În mod evident, nu este exclus ca fiecare dintre noi
să poată găsi, la un moment dat, multiple sensuri, însă
dacă viața este privită în ansamblul său, din perspectiva
scopului, fără o deschidere către un „dincolo”, este
dificil de identificat un sens al vieții. În sprijinul unei
astfel de idei este adus un fragment dintr-o scriere a lui
Maxim Mărturisitorul, cu privire la „răsturnarea rostului
morții” de către Hristos: „aceeași moarte în Adam este o
osândă a firii de pe urma păcatului, iar în Hristos o
osândă a păcatului de pe urma dreptății” (Răspunsuri
către Talasie, 61, în Filocalia, vol. III, trad. D.
Stăniloae, 2005, p. 298). 

Se pare că oscilăm neîntrerupt între o „condamnare
la sens” (Maurice Merleau-Ponty) și „moartea sensului”
(Jean-Luc Nancy). Însă, „nu atât absența sensului ne
întâmpină în lumea noastră obișnuită, cât multiplul
derutant și nesigur al aparițiilor sale” (p. 158). În această
mare de sensuri, „târg de sensuri” (p. 150 et passim.), se
potrivește și spusa lui Ivan Karamazov: „totul e
îngăduit”. Simplificând foarte mult, putem schița astfel
evoluția acestei problematicii: mai întâi, Dumnezeu
dădea sens existenței noastre; apoi, omul a crezut că este
îndeajuns de vrednic pentru a-și da sens propriei vieți; în
cele din urmă, același om a constatat că viața nu are
sens. Iar „dacă viața omului nu are nici un sens, nici
gândurile sau spusele sale nu au” (p. 156). Concluzia
care se desprinde de aici este una foarte simplă: nu ne-
am îndepărtat doar de Dumnezeu, ci ne-am înstrăinat și
de noi înșine. În definitiv, cred că această carte a
profesorului Ștefan Afloroaei nu este altceva decât o
încercare de a clarifica anumite chestiuni care privesc
condiția noastră omenească, mai ales acele momente
când „viața își face propria exegeză” (H.-G. Gadamer).

Ștefan Afloroaei, Despre simțul vieții. Întrebări, per-
plexități, credințe, Iași, Polirom, col. „Plural-M”, 2021,
200 p.
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Plotin datorează formația de filosof anilor
petrecuți în vestita școală de la Alexandria, unde a
urmat cursurile lui Ammonios Sakkas, dar și anilor
de campanie militară în Persia, un bun prilej pentru
a dobândi o mai bună cunoaștere a înțelepciunii și
filosofiei din Orient. După moartea împăratului
Gordian al III-lea, în 244, Plotin se refugiază în
Antiohia, apoi se instalează la Roma unde va fonda
o școală de filosofie, bucurându-se de constanta
susținere și admirație din partea împăratului
Galienus și a soției acestuia, Salonina. Învățătura
lui Plotin s-a bucurat de un mare prestigiu la Roma,
fiind prețuită deopotrivă ca restaurare morală și
spirituală. În acea atmosferă romană de mare
admirație pentru Platon trebuie să se fi născut și
visul construirii unui oraș cu numele Platonopolis,
unde s-ar fi trăit după preceptele lui Platon rânduite
de Plotin. Se spune că în acel timp Plotin nu a scris
nimic, dar unul din discipoli, Porfir, ar fi
consemnat învățătura maestrului și ar fi publicat-o
sub numele de Enneade, din grecescul „ennea”,
adică nou. Erau șase culegeri, fiecare având nouă
scrieri, grupate de Porfir într-o ordine sistematică și
nu cronologică; în ordine erau texte despre etică,
despre fizică, despre cosmologie, timp și eternitate,
despre suflet, despre intelect și idei, despre genurile
ființei, despre ființă și despre bine. Neoplatonismul
era în esență o metodă de a accede la o realitate
inteligibilă și o construcție sau o descriere a acestei
realități. Ce știm noi despre Plotin?, se întreba cu
ani în urmă filosoful francez Pierre Hadot, autor al
unei cunoscute lucrări despre filosoful antic, Plotin
ou la simplicité du regard. Iar răspunsul său era
simplu: câteva detalii, finalmente puține lucruri. Pe
urmele sale, aceeași întrebare cred că și-a pus-o și
Cristian Bădiliță, care cu siguranță a ajuns la
același răspuns ca și ilustrul său prieten, Pierre

Hadot. Pentru a apropia cititorul român de viața și
opera lui Plotin, Cristian Bădiliță propune un
demers editorial mai puțin familiar, anume o
culegere de texte (scrise de Cristian Bădiliță, Luc
Brisson, Porfir, Eunap, Giacomo Leopardi) despre
filosoful antic: Plotin, un mistic păgân, București,
Editura Vremea, colecția „Fapte, idei, documente”,
2021, 170 p.

În literatura filosofică română nu sunt multe
studii dedicate lui Plotin, puținele studii și traduceri
fiind de dată recentă: Despre eternitatea lumii,
traducere de Alexander Baumgarten, Opere,
traducere de Andrei Cornea; dintre autorii de studii
despre Plotin amintim pe: Grigore Tăușan,
Constantin Aslam, Petru Creția, Adrian Muraru,
Adriana Neacșu. Aminteam de cercetările
profesorului francez Pierre Hadot asupra scrierilor
lui Plotin, Pierre Hadot fiind cel care a inițiat o
nouă traducere în franceză a lui Plotin. De ce o
nouă traducere? Pentru că progresul cercetărilor
plotiniene în ultima jumătate de veac cerea o nouă
traducere, o nouă ediție, însoțită de ample
comentarii care să facă mai accesibile cititorului
modern exprimările încifrate ale lui Plotin. Primul
volum al noii ediții franceze, coordonate de Pierre
Hadot, a apărut în 1987, la Editura Cerf, și
cuprindea Tratatul 38, având următoarea structură:
o amplă introducere (circa 70 de pagini), tratatul
(circa 120 de pagini), comentarii (peste 2oo de
pagini). Ce urmărește volumul alcătuit și îngrijit de
Cristian Bădiliță? Să apropie cititorul român de
Enneadele lui Plotin, să ne reamintească
experiențele extazului mistic ale unuia dintre
„bărbații îndumnezeiți”, să prezinte succint opera
de editor a lui Porfir: „Citindu-l pe Plotin prin
«schema inițiatică» propusă de către discipolul său
ne situăm în interiorul paideii neoplatoniciene,
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participăm la un tip specific de filozofare, pervertit,
ori pur și simplu uitat mai târziu. Structurarea
scrierilor lui Plotin pe trei paliere – etică, fizica,
teologie – implică și o grilă specifică, formativă de
lectură. Iar această grilă, deși impietează oarecum
asupra originarității Enneadelor, are meritul de a
conferi sens mistagogic unei mase de tratate
redactate sub semnul dezideratului pedagogic, al
inspirației sau, pur și simplu, al polemicilor
conjuncturale.” În studiul său, Cristian Bădiliță
insistă pe activitatea lui Porfir fără a cărui râvnă,
pricepere și talent filologic poate nu am fi cunoscut
astăzi Enneadele, dar și multe aspecte ale vieții lui
Plotin, cel care a încercat extazul de patru ori în
șase ani, a atins contemplația, epopteia, sălășluim
după moarte printre daimonii cei buni:
„Desprinzându-se de trup, sufletul lui Plotin
pătrunde definitiv în comunitatea în care dorise cu
ardoare, toată viața, să pătrundă. El împlinește
astfel o triadă ce constituie, de fapt, marea triadă
sacră a neoplatonismului. Această triadă – Platon,
Pitagora, Plotin – e prezentă în fiecare pagină, în
fiecare gând al lui Porfir și sub semnul ei tutelar
trebuie citită fiecare pagină și înțeles fiecare gând
din biografie.”

Luc Brisson, considerat unul dintre cei mai
buni specialiști în dialogurile platonicine,
contribuie la acest volum cu o biografie Plotin,
evident pornind de la consemnările lui Porfir. Din
consemnările acestuia aflăm că Plotin a descoperit
filosofia relativ târziu, la 27 de ani, după ce
frecventase mai multe școli filosofice de mare
faimă din Alexandria acelor timpuri, singurul
maestru care îl va fascina fiind Ammonios Sakkas,
al cărui discipol va rămâne 11 ani, până la plecarea
lui Plotin în Orient, în suita lui Gordian al III-lea.
Biografic, urmează venirea lui Plotin la Roma și
deschiderea școlii, în care Plotin rămâne credincios
pactului de a nu scrie nimic, ceea ce durează până
în anul 254. Dar pentru Plotin, ca și pentru o bună
parte a antichității filosofice, filosofia nu se rezuma
la predare și scriere, era înainte de toate un mod de
viață, un mod de a fi, un exercițiu spiritual care
pregătea viața viitoare, care se făcea prin
practicarea virtuților: civice, purificatoare,
contemplative, paradigmatice: „În ochii lui Porfir,
Plotin a practicat într-un grad excepțional toate

aceste virtuți care, în fapt, tind către un singur țel:
să-l facă pe om să trăiască pe pământ cât mai mult
posibil după intelect, pentru a ajunge la unirea cu
Unul.” În Viața lui Plotin, Porfir scrie despre
ordinea cărților acestuia, despre disprețul lui Plotin
față de trup, despre modul în care lucra Plotin,
despre relațiile sale cu magia, cu gnosticismul, cu
oracolul lui Apollo, pentru ca în final Porfir să
așeze pentru totdeauna ordinea scrierilor lui Plotin:
„Astfel am aranjat cele cincizeci și patru de cărți,
câte erau, în șase enneade. La unele dintre ele am
încercat și câteva comentarii, dar fără nici o ordine,
numai pentru că tovarășii noștri ne-au îndemnat să
scriem despre unele lucruri pe care ei doreau să le
clarifice.[...]Acum vom încerca să parcurgem carte
cu carte, să adăugăm semnele de punctuație și să
îndreptăm greșelile ce țin de expresie. Unde va mai
fi nevoie, lucrarea însăși ne va da un semn!”
Volumul se încheie cu un dialog între Plotin și
Porfir, scris de Giacomo Leopardi, expresie a
frământărilor intime ale clasicistului rafinat, bun
cunoscător al literaturilor greacă și latină; de fapt
dialogul este în fapt un monolog în care Leopardi
este pe rând Porfir sau Plotin, un dialog despre
viață și scopul acesteia, „o lecție de filozofare
terapeutică, așa cum trebuie realmente să o fi
practicat Plotin la vremea lui”, scrie Cristian
Bădiliță.

Plotin a căutat să-și prezinte scrierile ca fiind
esențialmente comentarii și interpretări ale operei
lui Platon. În realitate, ele sunt o măreață sinteză
culturală a întregii gândiri antice, având mari
afinități cu teme ale misticii și spiritualității
orientale. Se spune că istoricii artei au căutat să-i
identifice chipul în opere artistice din vremea
împăratului Galienus, dar nu există nici o dovadă a
autenticității probelor, mai cu seamă că Plotin era
convins de efemeritatea trupului, spunând deseori
celor care voiau să-i zugrăvească chipul: „Nu-i
oare de ajuns că port chipul acesta în care m-a
încătușat natura?”. Portretul spiritual al lui Plotin
trece dincolo de reprezentarea sculptorilor, dincolo
de statuia materială, modelată după viziunea
artistului. Statuia spirituală este cea asupra căreia
lucrează Eternitatea.
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Promisiuni de familie
Cînd aveam șaisprezece ani
i-am promis mamei
că  nu-i voi spune  tatei
despre cancerul lui  pancreatic.
I-am promis mamei
că nu-i voi spune  nici fratelui meu 

de treisprezece ani.
M-a rugat să am grijă de tata
cît era plecată la ore  
dacă tot ajungeam acasă pînă la 12:30
de la cursurile în două schimburi  
ea venea de la Școala Publică 11 abia după patru.
Tata avea o fire plăcută
dar am aflat cum  durerea  o schimbă   
pînă și pe cea mai luminoasă dintre toate     
Am învățat să mint în acea toamnă
l-am mințit pe tatăl meu care dorea să creadă
că se va recupera după “pancreatita” dureroasă.
L-am mințit pe fratele meu.
Am învățat să mint prin omisiune.
Am zîmbit și l-am mințit
pe cel mai bun prieten al meu, pe profesorii mei,
prietenii mei  de la revista școlii
cînd mă întrebau dacă era totul în ordine cu mine.
Am mințit-o  pe mama spunîndu-i
că nu eram depresivă cînd ea reușea
să predea, să facă planuri de lecții
nopți albe alături de tata
cînd micul tv alb-negru îngîna monoton      
– mai cu seamă  jocurile Yankee  pe care
el nu reușea  să le urmărească în timp ce noi 

o așteptam pe vecina de alături,

asistenta,  să aducă morfina  prescrisă de soțul ei,
rezident

La Spitalul Memorial din Manhattan.
După ce a murit tata,
mama a căzut în depresie
dar a continuat să predea.
Fratele meu a devenit ateu.
Am învățat să zîmbesc tot timpul
să mint și să spun ani la rînd că sunt bine
indiferent ce dezastru neașteptat
se abătea asupra mea
și asupra  celor pe care îi iubeam.

Cercuri perfecte

Cel mai bun profesor pe care l-am avut vreodată
mi-a spus că eram cea mai bună elevă a lui.

Cel mai grozav iubit pe care l-am avut vreodată
mi-a spus că eram cea mai grozavă iubită 

de care avusese  parte vreodată.

Bărbatul pe care eu l-am iubit cel mai mult
nu m-a iubit cel mai mult  cînd eu l-am iubit,
mă dorea  cînd eu nu îl doream.

Foloseam la școală  compasul  
niciodată  însă cercurile nu erau perfecte.

Traduceri de Olimpia Iacob
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„Am obosit oprind aripile verii
Tu înceata rostogolire în jos a toamnei
Nici o barcă nu ancorează în marea ochilor
Umbra norilor poartă melancolia
Te aşteaptă ceva
Dincolo de orizontul depărtat…

Iarna şade peste baricada de durată
Pietrele dor sub roţile circulare
Briza naşte imagini ale piscului muntelui

şi locului de dincolo de timp
Depărtarea calmează sufletul nostalgic
Cineva aşteaptă pe oricine
Viaţa trece…”

Lam Quang My, Trece viaţa…

L-am întâlnit pe Lam Quang My (Nguen Dinh
Dung) la Poznan, în Polonia. Asta pentru că locuieşte
şi munceşte de ani în Varşovia (s-a născut la Nghé
Anh, în 1944, dar a studiat fizica la Universitatea din
Gdansk, lucrând apoi, o vreme, la un centru de
cercetare din Hanoi, întorcându-se în Polonia, pentru
studii doctorale, în 1989). Lam Quang My este doctor
în fizică, membru al Academiei de Ştiinţe a Poloniei.
A publicat în Polonia şi o Antologie de poezie
vietnameză din secolul al XI-lea pînă în secolul al
XIX-lea ş.a. Pentru creaţiile sale literare a primit mai
multe premii în această ţară. Este membru al Uniunii
Scriitorilor din Vietnam, dar şi al Asociaţiei
Scriitorilor Polonezi.

A publicat mai multe volume de versuri, parte
bilingve, în vietnameză şi poloneză, parte şi în
engleză. A păstrat legătura cu ţara, cu limba sa natală,
străduindu-se să se apropie şi de cultura, de limba şi
literatura poloneză şi prin ceea ce scrie, fapt care se
vede şi în această carte. 

Sigur, va fi mai greu să regăsim felul în care se
răsfrînge istoria şi poezia poeților din ţara celor trei
scrieri, chữ hán/ chữ nho1, chữ nôm şi chữ quốc ngữ2/

scrierea naţională (până la apariţia căreia în
literatura vietnameză lipseau practic romanul, în
dimensiunea lui occidentală – exista cel în versuri,
truyen –, nuvelele sau eseurile) în versurile sale. Dar
parcă putem întrevedea (deşi sunt greu de observat în
cele două limbi europene în care este scrisă/ tradusă
cartea acele lü-shih/ vietnameză: thoduòng luât/
versuri regulate/ clasice, versuri libere, sau cu un
metru apropiat de cel al tradiţiei orale, precum Nguen
Du, aşa cum ar fi arătat în vietnameză) ecourile
acelor poeme de patru versuri influenţate de ca dao
(cântecele populare), numite şi phong dao (cântece
ale obiceiurilor – pentru descriu obiceiurile, viaţa
cotidiană, curgerea timpului, a vieţii) pe care le-am
ascultat cîntate cu multă inimă de vietnamezi oriunde
i-am întâlnit. De pildă în Eu şi poemul meu: „Uneori
poemul meu e ca o briză de lumină/ Aidoma coadelor
subţiri ale vîntului după o furtună bruscă/ Care a
transformat peisajul în ruine/ Uneori poemul meu e
un bărbat tînăr”.

Sau felul în care resimt şi cîntă în poezia lor
oamenii de acolo, din Vietnam, trecerea timpului/
curgerea vieţii, îmbătrînirea, dar şi iubirea; de pildă
în poemul Timpul: „Dimineaţa grăbeşte dimineaţa/
Zilele scurte iubesc doar lungimea/ Primăvara vara
toamna iarna trec/ Evaporîndu-se ca apa din curentul
subţire al timpului/ Curgerea ei rapidă erodează tot
afară de iubire!.

Pe de altă parte, trăind de atîţia ani în Polonia,
vedem şi poeme care reflectă acest lucru, în felul lui
Lam, cu ecourile de acasă, din Vietnam – În Żlazowa
Wola: „Ascult preludiul lui Chopin/ Picătură cu
picătură/ Pînă ce ele umplu spaţiul după amiezii
mele/ Cu muzică?/ Lacrimi?/ Bucurie sau durere?”.

Nu am citit alte cărţi ale lui Lam, nu o avea la el
atunci când ne-am întâlnit decât pe asta. Am discutat
cu el despre cum se simte departe de Vietnam, de
cultura, literatura de acasă, care, desigur, avînd în
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vedere şi prefacerile politice din ţara sa de baştină şi
tot ce a însemnat asta, nu mai e acum ancorată în
formele vechi poetice sau în felul de a scrie de
altădată, trecînd prin etape ca mai vechea mişcare
pentru Versul liber, manifestă mai ales în Sud, din
anii 1960, ori Noul Formalism către anii 2000. Mie
nu mi-au fost limpezi aceste aspecte ţinând strict de
poezia vietnameză în cartea sa, dincolo de conciziune
(de pildă întâlnim poeme ca A patra dimensiune:
„Spaţiul meu are trei dimensiuni/ Prea strâmte/ Apoi
am aflat-o pe a patra/ Dragostea fără sfîrşit”; sau, un
altul, Peronul gol: „Eu sunt un peron gol/Tu un tren/
Când tu soseşti – eu strălucesc în lumina ta/ Trenul a
plecat – peronul se cufundă în pustietate”) şi de
anume subiecte. Din ce am discutat cu el, în cărţile pe
care le scrie în Polonia a ajuns să fie mai aproape de
stilul pe care l-a găsit în această ţară, deşi mai
păstrează simbolistica veche, uneori preluată pe
filiera tradiţională, străveche, chineză, un anumit tip
de melodicitate, sesizabilă mai curînd atunci cînd
cîntă în vietnameză poemele. Sau chiar idei păstrate
din copilăria sa trăită undeva la graniţa între
preceptele neoconfucianiste impregnate în felul lor
de a fi din negura timpului şi prefacerile care
năvăleau ca un tăvălug peste Vietnam. Ori acea
situare parcă dincolo de timp şi înlăuntrul timpului,
specifică Asiei, de multe ori, cum e în Fără scop:
„Seara coboară în valuri/ Valurile cad pe ţărm//
Sufletul meu coboară în patul mării/ Marea, la
orizont// Ceva coboară în inima mea/ Ca tristeţea,
dorul, durerea// Iubirea coboară în spaţiu/ Ce coboară
în iubire?”. Sau altele care duc cu gîndul la poemele
vechi ale lumii impregnate de spiritul Asiei de Sud-
Sud-Est, în care simplitatea aparentă este haina cu
care se „îmbracă” apartenenţa omului la univers, cum
este Fără titlu: „O floare în zăpadă/ Îmi face viaţa
verde/ Nu e nevoie ca soarele dimineţii/ Să facă
picăturile de rouă să strălucească”.

Acesta este Lam Quang My, aşa cum se vede din
această carte, şi cum l-am cunoscut eu. Unul din acei
grupul (după alţii comunitatea) „Wietnamski” din
Polonia Lam, care mi-a cîntat, melancolic dar şi cu
patos, cu voce în care punea toată tăria sa, şi cu
bucurie, în vietnameză unul din poemele sale. În
numărul din iarna lui 2019 am oferit cititorilor noştri
un grupaj din poezia lui Lam Quang My, un poet care
trăieşte şi scrie plutind între două lumi, între două
feluri de a simţi şi de a trăi viaţa.

Încheiem aceste gânduri şi după lectura cărţii lui

Lam Quang My, şi după întâlnirea şi discuţiile cu el,
un om care se simte ca acasă în Polonia, dar care are
inima împărţită în două, o parte fiind dăruită primului
„acasă” din viaţa sa, cu un poem al lui, care, poate, se
apropie de o caracterizare a felului său de a fi, de a se
defini: Simplitate: „Nu mă compara cu florile/ Sunt
atît de multe feluri/ Atât de multe culori înflorite/ Eu
îmi doresc doar să fiu culoarea pămîntului/ Din
pământ – ele cresc toate”.

Lam Quang My, Pryemija Życie…/ Life passes on…,
translated by Anita Fincham, Andrew Fincham and Thieu
Khanh, Bydgoszcz, Poznan, Polonia, 2013, 150 p.

Note:
1. Până în 1918: considerată scrierea curţii regale

vietnameze; sistem de scriere cu caractere chineze
standard. Din cele mai vechi texte literare scrise în chữ nho,
datate în secolul XI, se consideră a fi un set de poeme scrise
de călugări budişti, pentru ca, din secolele XIII, XIV,
poeme în chữ hán să fie scrise pentru curte de confucianişti
ca Lê Quát; Mạc Đỉnh Chi (m. 1346); Trương Hán Siêu (d
1354); Chu Văn An (m. 1370) and Nguyễn Trung Ngạn
(1289-1370). Au apărut şi texte istorice precum Lê Văn
Hưu’s Đại Việt Sử Ký / Scurtă istorie a Đại Việt’, texte
geografice şi enciclopedice.

2. Quốc ngữ a fost respinsă cu hotărâre de
confucianişti, fiind numită şi „scriere a ereticilor” (Nguyễn
Đình Chiểu). După ce s-a consumat momentul Duy Tân
(Renovarea), 1907, scrierea a început să câştige tot mai
mult teren.
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„Lucian Blaga dormea foarte mult. El dormea
cam 10 ore pe noapte în medie. Și spunea că ține să
doarmă pentru că în timpul somnului, atunci  i se
sedimentează gândurile. Subconștientul, mărturisea
el, lucrează. Și cu cât dormea mai mult, cu atât lucra
mai cu spor”. În prefața ediției bilingve româno-
franceze co-editată de Jacques André Editeur și
Editura Școala Ardeleană, 2019, traducătorul Jean
Poncet  face această afirmație în cuvântul introduc-
tiv, intitulat „Survivre à la vie/ Să-i supraviețuiești
vieții”.  Într-adevăr, somnul nu a fost pentru Blaga o
„simplă chestiune de repaos”, ci un creuzet al
creației diurne, „mijlocul de accedere în lumea magi-
că, atemporală” (p. 18).

După cum arăta Horia Bădescu (coordonator al
proiectului „Integrala operei poetice  a lui Lucian
Blaga în limba franceză”) în excelenta lui postfață –
„Uitarea fără uitare/L’oubli sans oubli” – „Lauda
somnului” nu mai are entuziasmul primelor cărți,
pentru că aici „până și corola de minuni a lumii a
pălit, iar refugiul satului tradițional pare a nu mai fi
de ajuns.” (p. 84). Evident, Blaga este deja un bărbat
matur iar în 1929, când apare volumul  „Lauda som-
nului” depresia este prezentă. Cariera diplomatică
este deja începută (Varșovia, Praga – oraș care-l fas-
cinează și unde i se naște fiica, Ana Dorica, porecli-
tă Dorli -, Berna) iar creația lui ca scriitor și filosof
nu contenește, munca e pasionantă dar și extenuantă.

De aici apare nevoia somnului, filonul tematic al
acestui volum pe care traducătorul francez Jean
Poncet l-a redat în limba română cu aceeași fidelita-
te și finețe lingvistică pe care am constatat-o în tăl-
măcirile anterioare. Somnul este „o stare-loc, deopo-
trivă existențială și ontologică, un vis cu ochii des-
chiși, uitarea e fără uitare și căutarea drumului, pier-
dut în aparență, are loc în cercul aceleiași vetre unde
se face schimb de taine cu strămoșii.”, așa cum obs-
erva foarte pertinent Horia Bădescu (p. 86).

Poemele lui Blaga în cele două limbi curg armo-

nios, fratern, ca apele a două râuri paralele, care se
oglindesc una în alta. Echivalențele stilistice, tonali-
tatea, ritmul și uneori rima sunt păstrate de traducă-
tor – un foarte bun cunoscător al limbii și culturii
române, un important promotor al României în
Franța – în tot volumul.

În „Biografie”, textul liminar,  aflat sub semnul
lui Thanatos, al „marii treceri”, poetul se întoarce
spre trecut, spre strămoși, deși ziua trăiește „împrăș-
tiat cu furtuna/ balloté par la tempête”. Ultima strofă
introduce acest laitmotiv al somnului: „Cu cuvinte
stinse în gură/ am cântat și mai cânt marea
trecere/somnul lumii, îngerii de ceară./ De pe-un
umăr pe altul/tăcând îmi trec steaua ca o povară”.
Iată cum sună varianta franceză, în care traducătorul
a operat doar o mică modificare, pentru a obține o
cadență perfectă în limba-țintă: „La bouche emplie
de mots éteints/ j’ai chanté et je chante encore le
grand passage/ le sommeil du monde, les anges de
cire./ Sans rien dire je fais passer d’une épaule sur
l’autre/mon étoile comme un fardeau” (p. 24-25).

Aceeași obsesie a figurilor tutelare ale biografiei
– părinții – apare în  „Somn”, care se încheie cu un
terțet limpede: „În somn sângele meu ca un val/ se

trage din mine/înapoi în părinți”. În limba lui
Voltaire, acesta este transpus aproape identic: „Dans
mon sommeil mon sang comme une vague/ se retire
de moi/et s’en retourne vers mes parents” (p. 26-27).

Poetul nu e scutit de obsesia disoluției materiei,
așa cum se poate vedea în „Paradis în destrămare”. O
atmosferă greoaie, apăsătoare, de o tristețe fără
margini, o vacuitate pe care traducerea franceză o
redă fidel : „La nuit les anges/grelottent couchés
dans le foin:/ malheur à moi, malheur à toi/des
armées d’araignées ont souillé l’eau de la vie,/ un
jour les anges même pourriront sous la terre/et dans
le corps triste/la poussière assèchera les contes” (p.
31).

Un puternic onirism impregnează tot acest
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volum, et pour cause. „În munți” conține  imagini-
simbol puternice, o atmosferă din subconștient, pe
care Blaga o redă astfel: „În sângele oilor/noaptea
pădurii e un vis lung și greu.// Pe patru vânturi
adânci/pătrunde somnul în fagi bătrâni./Sub scut de
stânci, undeva/ un bălaur cu ochii întorși spre steaua
polară/visează lapte abastru furat din stâni.” Jean
Poncet tălmăcește cu măiestrie : „Dans le sang des
moutons la forêt nocturne est songe long et lourd.//
Aux quatre vents profonds/ le sommeil s’empare des
vieux hêtres. / Sous le bouclier des roches, quelque
part/ un dragon tend son regard vers l’étoile polaire/
et rêve  du lait bleu volé aux bergeries” (p. 38-39).
Sau, în „Oraș vechi”, în care Jean Poncet, el însuși
poet, redă nuanțat atmosfera onirică, cu mici
modulații cerute de structurile limbii sale materne:
„Les portes s’ouvrent aux créatures/du sommeil –
chiens fauves et mauvais sang./ Dans les rues –
svelte et haute/ la pluie s’avance sur des échasses”
pentru „Subt porți ființele somnului/ intră – câini
roșii și griji./ Pe uliți – subțire și-naltă/ploaia umblă
pe cataligi” (p. 40-41).

Nici din „Peisaj transcendent” nu lipsește
obscuritatea onirică, motivul visului, care
impregnează universul întreg, ființele și chiar
mineralele: „Din păduri de somn/ și alte negre locuri/
dobitoace crescute-n furtuni/ies furișate să bea/apă
moartă din scocuri/. Arde cu păreri de
valuri/pământul îmbrăcat în grâu./ Aripi cu sunet de
legendă/s-abat înspăimântate peste râu”. Jean Poncet
știe să găsească tonalitatea adecvată, după cum se
poate vedea din citatul următor: „Des forêts du
sommeil/ et autres lieux obscurs/des bêtes grandies
sous les orages/ sortent furtivement pour s’abreuver/
à l’eau morte des canaux./ Sous son manteau de blé
la terre/ rêve de vagues ardentes./ Des ailes au
bruissement de légende/ s’envolent effrayées par-
dessus la rivière” (p. 44-45).

Nu pot să nu redau in extenso traducerea
poemului final, o chintesență a concepției lui Blaga
despre creație – în special cea literară – despre
sacrificiul celui care scrie, despre relația dintre autor
și cititor, care sfidează barierele timpului și ale
spațiului. Jean Poncet, foarte atent la nuanțe, la
sonorități,  traduce magistral: „Frère, tout livre te
semble une maladie vaincue./ Mais celui qui t’a parlé
est dans la terre./Il est dans l’eau. Il est dans le vent./
ou plus loin encore.// Avec cette page je ferme la
porte et jette la clef./ Je suis quelque part en bas ou

bien en haut./ Toi, éteins la chandelle et interroge-
toi:/ le mystère vécu, où s’en est-il allé ?”
Muzicalitatea ultimei strofe a acestui binecunoscut
poem, – „Încheiere” – este desăvârșită, ritmul și
rima traducerii corespunde perfect celui din română:
„Tes oreilles ont-elles retenu quelque mot? Délaisse
le dit du sang/ tourne ton âme vers le mur/et tes lar-
mes vers le couchant” (pentru: „Ți-a mai rămas în
urechi vreun cuvânt?/ De la basmul sângelui spus/
întoarce-ți sufletul către perete/ și lacrima către
apus”, p. 80-81).

Jean Poncet a dedicat o mare parte din energia
lui creatoare transpunerii lui Blaga (în special) și a
unor poeți români din perioada contemporană.
Această mare generozitate intelectuală, dublată de o
documentare atentă (detalii  critice/ istorice/
lingvistice), de șlefuirea meticuloasă a fiecărui vers
din traducere mă duc cu gândul la acei bijutieri care
stau aplecați ceasuri întregi asupra unei pietre brute,
proaspăt aduse din mină, pentru a obține diamantul
strălucitor. Ca să traduci poezie trebuie să fii și poet,
iar Jean Poncet (care a mărturisit de multe ori cât de
mult l-a influențat poezia lui Blaga), cu acest atù în
mânecă, reușește o performanță greu de egalat,
pentru care merită toată gratitudinea noastră.
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Best-seller-ul romanesc al toamnei 2020 a fost
controversatul Yoga a lui Emmanuel Carrère, din
care editorul (P. O. L.) susține că ar fi vândut peste
170 000 exemplare doar în prima lună după
apariție! Dar a rămas numai cu favorurile
publicului, căci de pe listele nominalizaților pentru
premiul Goncourt a fost eliminat în al doilea tur de
scrutin.

Polemicile din jurul romanului acestui
binecunoscut scriitor (deja distins cu premiul
Renaudot în 2011) au fost sulfuros alimentate de
declarațiile indignate ale fostei sale soții, spre
deliciul amatorilor de bârfe (mai mult sau mai
puțin) literare. Astfel, în vreme ce Yoga ajungea la
linia de start pentru marele premiu, jurnalista
Hélène Devynck, proaspăt divorțată, îl amenința
cu un proces și publica un drept la replică în care
pretindea că Emmanuel Carrère a încălcat
contractul încheiat cu ea, prin care se obliga să-i
obțină consimțământul pentru a o menționa, pe ea
sau pe fiica lor minoră, într-o operă literară. Peste
„asanele” romanești, elastice contorsiuni între
ficțiune și realitate, se suprapune în acest mod
drama autentică a unui cuplu prins în pânza de
păianjen a neputinței. Ciondănelile lor intens
mediatizate au sporit și mai mult vânzările
romanului, dar i-au indispus pe serioșii membri ai
Academiei Goncourt, prea puțin amatori de
controverse mondene, așa încât Yoga a dispărut
dintr-o competiție pe care ar fi avut șanse bune să
o câștige.

Dar primele semne de întrebare au fost
generice, de parcă literatura postmodernă ar mai
respecta vreo graniță canonică în ultimele decenii,
cea franceză mai cu seamă! „Romanul” lui Carrère
– să-i spunem, totuși, așa – a trezit un val de
suspiciuni: e autobiografic? e un jurnal clinic al

coborârii în infernul depresiei bipolare? e vreun
soi de manual narativ de practici orientale? Cert
este că textul, deși puternic, vertiginos, pulsional
(se pare că e în curs de pregătire și o adaptare
cinematografică), pigmentat cu anecdote
savuroase, intră cumva în contradicție cu
testamentul lui Edmond de Goncourt, fondatorul
mult râvnitului premiu, care precizează clar că
romanul laureat trebuie să fie o „operă de
imaginație”. Le va fi tot mai greu juraților să
identifice asemenea realizări, dată fiind înclinația
accentuată a scriitorilor contemporani de a se
inspira din actualitatea brută, cu prea puține
„ornamente” literare primprejur.

Mulți critici acuză și viclenia mediatică ce s-ar
afla în spatele acestui titlu simplu și percutant,
evocând o spiritualitate „la modă”, cu mare priză
la public, având în vedere că statisticile indică
peste 2,6 milioane de adepți ai diferitelor tehnici
yoga în Franța. Scriitorul însuși este un cunoscător
și practicant al acestor asane și pranayame de peste
treizeci de ani și, în interviurile sale, a subliniat
ideea că și-a dorit să scrie un mic text „zâmbitor și
subtil despre yoga, care ar putea fi util multora,
pentru că în spatele a ceea ce poate fi luat drept
gimnastică se ascunde o explorare și, în principiu,
o transformare a conștiinței”, o filosofie de viață.
Deși tot el recunoaște că e departe de a reprezenta
un model de disciplină, seninătate și control, fiind
fundamental nevrozat și depresiv. Dar nici nu și-a
propus să scrie un ghid pentru începători sau o încă
o carte de dezvoltare personală. 

Pentru acest scriitor cu origini georgiene pe
linia maternă a academicienei Hélène Carrère
d’Encausse, este vorba mai curând despre o nouă
explorare nombrilistă a unui ego pe care el însuși îl
găsește „stânjenitor și despotic”. De altfel, în
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decursul primei părți a romanului, în care se
angajează să practice meditația Vipassana 10 ore
pe zi într-un hangar din masivul Morvan, să cultive
Nobila tăcere, dormind într-o chilie de sihastru,
fără cărți, telefon sau alte facilități moderne,
Carrère, care va fi în scurt timp diagnosticat ca
bipolar de tip II, se chinuie să-și domolească
fluctuațiile mentale, fără prea mare succes:
„Degeaba respir cu calm și îmi explorez fundul
nărilor, caruselul continuă să se învârtă”.

Marea miză era plonjarea până la rădăcinile
celui care spune eu, confruntarea cu propria
identitate pentru a o putea ulterior depăși. Dar
introspecția îi este brutal întreruptă de atacul
terorist asupra redacției revistei satirice Charlie
Hebdo, scriitorul fiind nevoit să revină în lumea
zbuciumată în care va pronunța orația funebră a
economistului scriitor Bernard Maris.

Prin titlu și prin tema principală a romanului,
Carrère își anunță încercarea de a-și depăși
propriile fracturi într-o construcție unitară, în
aspirația contopirii cu sine mai întâi, cu universul
mai apoi. Numai că structura sa duală nu i-o
permite, demonii îl acaparează și de dezlănțuie,
distrugându-i relația fericită pe care o avea cu soția
lui și aruncându-l în ghearele unei pasiuni pe care
și-o consumă într-un hotel de provincie, cu o
necunoscută. Viața dublă îl alungă din culcușul
familial, singurul refugiu rămânându-i scrisul,
literatura fiind pentru el, la fel ca pentru Gide, cu
un secol în urmă, „locul în care nu se minte”. 

E interesant de observat că un concept din
analiza naratologică intră în uzul curent prin
comentariile apărute la adresa acestui roman, acela
de „elipsă narativă”, căci, fără tranziție, din zborul
planat în înălțimile spiritului purificat prin yoga,
resorturile bipolarității tardiv descoperite îl aruncă
violent pe un pat din spitalul parizian de boli
psihiatrice Saint-Anne, unde urmărim desfășurarea
teribilei panoplii de terapii invazive, care îi
provoacă o asemenea suferință încât ajunge să
reclame eutanasia. O sfârtecare mai tulburătoare ca
oricând într-un moment în care, împins de
claustrarea pandemică, fiecare își inventariază
fragilitățile, nesiguranța, frustrările pe care
socializarea obișnuită și grijile cotidiene le alungă,
de obicei, într-un colț al minții, unde își continuă

lucrarea de subminare subterană. Crizele le scot la
suprafață și ne obligă la o înfruntare pe care am da
mult să o putem evita. 

E ceea ce i se întâmplă și scriitorului care nu se
vindecă decât superficial, dar regăsește suflul
spiritual oriental și pleacă pe insula grecească
Leros pentru a îndeplini karma yoga, o acțiune
dezinteresată, menită să-l ajute să mai uite de ego-
ul cotropitor. Tinerilor migranți, disperați să ajungă
într-o Europă presupus salvatoare, Carrère le spune
povești, îi face să râdă, îi învață tai-chi sau
dansează pe o Poloneză de Chopin, fără a izbuti să-
și oprească propriile rătăciri și gânduri negre.
Narațiunea nu e nici liniară, nici unitară, ideile și
stilurile se intersectează, se alungă reciproc, se
potențează sau se contopesc, toate aceste
fragmente luminând, în fond, destinul unui om
obișnuit, al unui contemporan pe care, poate, l-am
întâlnit – în afară sau înăuntru – mai des decât ne-
ar plăcea s-o mărturisim.

Până la urmă, deși a ratat consacrarea supremă,
fiind totodată plebiscitat de cititori, Emmanuel
Carrère, cu aerul său de bonz tibetan, nu
demonstrează nimic, nu ajunge nicăieri, dar
reușește un roman fascinant, care nu oferă nici
răspunsuri, nici rețete. Ieșim din el la fel de singuri
cum am intrat. Dar nu mai singuri.

ACTUALITATEA FRANCEZÃ



Sînt douăzeci de ani de cînd a apărut cartea lui Anne
Banateanu, La théorie stoicienne de l’amitié: am reluat-o
cu aceeaşi plăcere. Autoarea poartă numele familiei de
dragul căreia s-a apropiat de România şi de limba
română. Socrul ei a fost etnograful Tancred Bănăţeanu,
fiul lui Vlad Bănăţeanu, unul dintre membrii dintîi ai
Societăţii de Studii Clasice; fondase, mai înainte, Revue
des études indo-européenes care, în cei doar zece ani de
existenţă (1938-1947), s-a impus în cercul select al
indoeuropeniştilor, reunind articole ale personalităţilor de
referinţă din domeniu. Studiase, de altfel, ca armenolog,
cu Antoine Meillet şi Frédéric Macler şi predase mai apoi
grabar (armeana clasică) la universităţile din Cernăuţi şi
Bucureşti.

Cartea lui Anne Banateanu porneşte de la teza de
doctorat elaborată sub conducerea Prof. Dominic
O’Meara (Université de Fribourg). Titlul indică fără
echivoc tema cercetării: investigarea textelor rămase de
la filozofii stoici din perspectiva unui concept care
reprezintă un reper marcant al Antichităţii, şi anume
prietenia (gr. philia, lat. amicitia). Corpus-ul este alcătuit
din pasaje relevante extrase din lucrările ajunse pînă la
noi, integral sau fragmentar (mai ales citate), la care se
adaugă înregistrarea referinţelor antice la texte pierdute
(inclusiv a compilaţiilor). Din această perspectivă, a
conservării în manuscrise copiate constant de-a lungul
timpului, baza o reprezintă cei trei stoici pentru care

există atestări consistente, nefragmentare: Seneca,
Marcus Aurelius şi Epictet. Principalele surse adiacente
sînt Cicero, Plutarh, Sextus Empiricus, Clement
Alexandrinul, Diogenes Laertios, Stobaios şi stoicii
epocii imperiale. Transmiterea indirectă pune întotdeauna
probleme suplimentare, care trec dincolo de obişnuita
prudenţă necesară în mînuirea tradiţiei manuscrise:
subiectivismul inerent al autorilor care comentează (sau
doar amintesc) idei ale altor autori. Pe de altă parte, se
întîlnesc recurent trimiteri generice, care nu pot fi legate
de un nume, fiind atribuite stoicilor, indistinct – cu
circumstanţa agravantă a caracterului neuniform şi
nesistematic pe care nu putem să nu îl recunoaştem ori de
cîte ori vorbim despre stoicismul antic.

Prietenul ca un „alt sine” („alt eu”, allos ego, la
Zenon, în lucrarea lui Diogenes Laertios) este pentru
stoici mai mult decît definirea aristotelică (allos autos),
regăsită, printre alţii, şi la Cicero (alter idem), pentru că,
punînd în mod aparte în lumină comuniunea raţiunii,
devine un reper al omenescului în ansamblu.

Poate că avem nevoie mai mult ca oricînd de stoici –
şi de prietenie.

Anne Banateanu, La théorie stoicienne de l’amitié.
Essai de reconstruction, Fribourg, CERF, 2001.
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George PETRONE

EPIGRAMA
Ca o femeie-i admirată
Când e și-oleacă ,,decoltată”,
Dar ce-are ea mai valoros
Se află... de la brâu în jos!

URARE UNOR POLITICIENI
Cu de-al de dânșii fiți umai
Măcar așa, de consolare, 
Și când le spuneți „La mulți ani!”,
Adăugați... „Cu suspendare!”

TELEVIZORUL
Luat ca o eterogenă
Unealtă a politichiei,
Ades strecoară prin antenă
Morbidul virus al prostiei.

UNUI PROST
Vraiștea de prin meninge
Chiar de-aș vrea, nu pot s-o-mpiedic:
Ignoranța lui atinge
Un nivel... enciclopedic!

„CABERNET SAUVIGNON”
Vrând informații mai exacte,
Pe cârciumar l-am întrebat:
„E denumirea lui din acte,
Ori dumneata l-ai botezat?”

SPERANȚA TRAFICANTULUI 
DE ȚIGĂRI
Cu baxurile-n drum spre piață, 
Gândea cu mâna pe volan:
„Să nu cumva să calc vreo rață, 
Să nu mă calce vreun curcan...”

SFAT PĂRINTESC
M-au îndemnat: „Ia-ți o nevastă
Frumoasă, harnică și castă.”
I-aș asculta, că prea greu nu-i,
Dar nu mi-au spus... nevasta cui?!



Nomadland / Ținutul nomazilor mi-a amintit
– prin subiect – de un film realizat acum 50 de
ani de Akira Kurosawa: Dodeskaden, o poveste
despre un grup de “umiliți și obidiți” care trăiesc
în mizerie undeva într-o periferie a orașului
Tokyo. Un film e, printre altele, măsura viziunii
autorului în acel moment. Iar atunci când tema
vizată e „împărăția” care “nu e de pe lumea
aceasta”, lucrurile se aranjează de la sine. Fără
stridențe, fără senzaționalisme, fără dorința insi-
stentă de a șoca. Fără comentariul muzical al lui
Ludovico Enaudi, Nomadland ar părea o
ciudățenie minimalistă, „observațională”, „doc-
umentară”. Toate „picanteriile” (sau „intrigile”)
care, pornind de la același subiect (să zicem
implicațiile unui road movie ai cărui protago-
niști sunt oameni singuri ce locuiesc în rulote și
muncesc pe unde apucă), ar fi fost masiv și nat-
uralist exploatate de un alt regizor, sunt – în fil-
mul lui Chloé Zhao (autoarea regiei, scenariului
și montajului) „spălate” de orice “zgomot și
furie”. De orice clișeu ideologic. Ceea ce
rămâne este numai implozia, geamatul mut al
durerii pricinuite de o mare pierdere: un soț și un
fiu. Și unul și altul, unici. Care, printr-o necur-
mată amintire, sunt o vie prezență în absență.
Poate că aici este însuși miezul acestui
Nomadland: credința în veșnicie, în reîntâlnirea
– „undeva, pe drum” – cu cei dragi și pierduți
cândva. Și pregătirea, clipă de clipă, pentru cea-
sul revederii, în duhul lui Nichita: „Curăță câm-
pul ca să aibă unde ateriza îngerii!”. În termeni
ecleziali, asta se cheamă trezvie. Toate aceste
semne din filmul lui Chloé Zhao ne îndreptățesc
să-l socotim un moment de sărbătoare, o străful-
gerare ca de cometă în repertoriul actual al

sălilor de cinema, unde a ajuns – nu în ultimul
rând – și datorită celor 227 de premii obținute
(pe lângă cele 137 de nominalizări), inclusiv la
categoria Oscar și Globul de Aur. 

Am văzut Nomadland la Cinema City din
Iulius Mall. Cetatea filmului din Timișoara este
mai bogată acum cu cinci sali. În total are 24.
Oare câte sali de lux ar mai trebui să se constru-
iască în malluri ca – pe lângă blockbustere – să
se găsească loc, așa, de milă și de bogdaproste,
pentru – măcar – filmele ale căror postere în for-
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mat big size le-am găsit acum, pe câte un perete
întreg, la nu mai puțin luxosul spațiu de toaletă:
The Kid, Casablanca, Some Like It Hot? Că de
world cinema evergreens ori filme românești
nealiniate la corectitudinile politice ale momen-
tului nici nu îndrăznesc să întreb. Probabil atun-
ci când publicul, marele public, se va fi convins
că a fost prea de tot idiotizat (cu concursul celor
care scriu cu mult avânt și prețiozitate despre
toate filmele care apar, indiferent cât sunt de
conserve), când se va fi săturat ca de mere pădu-
rețe de succesiunea de clișee ambalate în forme
nu foarte diverse (ba dimpotrivă!). Om trăi și om
vedea. 

Am revenit la Teatrul Maghiar din Timișoara,
după două spectacole (Tragedia omului și
Buzunarul cu pâine) văzute toamna trecută, în
prezența unui public acceptat, „din motive de
pandemie”, mult sub capacitatea obișnuită a
sălii. Am fost la Doar lejer! / Csak lazán!, cea
dintâi premieră a teatrului de când „și-a
redeschis porțile pentru public”, din loialitate
față de locul unde, în ultimii cinci ani, văzusem
câteva spectacole extraordinare și, în particular,
față de trei din cei patru interpreți. Pe Bandi
András Zsolt, Magyari Etelka și Matyas Zsolt îi
știam din alte dăți și le-am urmărit cu fiecare
spectacol traseul artistic pe care și-l construiesc
cu tenacitate și profesionalism. Pe foarte tânărul
Jancsó Elöd – unul din tinerii care s-au alăturat
recent trupei și aflat, am înțeles, la prima întâl-
nire cu publicul – l-am descoperit abia acum.
Toți patru au fost răsplătiți minute în șir cu
ropote de aplauze. Cadența lor, specifică TMT,
mi-a lipsit în aceste luni de “distanțare socială”
și arbitrară despărțire dintre teatru și publicul
său. 

Am descoperit, în Doar lejer! (scenografia:
Albert Alpár; muzica: Bayer Sebastian;  ani-
maţia: Molnár Anna Luca şi Magyar Zsolt), un
spectacol ce se dezvăluie ca un tur de forță,
strâns în jurul câtorva probleme existențiale:
căutarea și descoperirea tatălui, relația dintre
părinți și copii, îmblânzirea firii sălbatice a omu-

lui. După Avalanșa, Ursulețul Winnie Puh și
Contesa Zeppelin și mobilă stil, regizoarea
Kedves Emöke adaugă încă o pagină de referință
în istoria recentă a acestui teatru. În sus-
pomenitele montări (la care aș mai adăuga:
Opera cerșetorilor, Sonetul 66, Lacul lebedelor
revizitat, Incendii, Depravare, Ultima mutare,
Exit, Wiener Walzer) am întâlnit, la fiecare nouă
vizionare, acel „echilibru moral, măsură și
energie spirituală” despre care — într-un inter-
viu pentru revista „Teatrul, azi” din 1995 — vor-
bea actorul Dragoș Pâslaru, cu puțin înainte de
retragerea sa din activitatea artistică, într-o
vreme când teatrul începuse să nu mai fie o
oglindă a societății, când începuseră să apară
vedetele și „totul a devenit negoț”. Datorită
vedetismului ridicat la nivel de normă, ceea ce
se întâmplă acum, aproape 30 de ani mai târziu,
este – cu câteva excepții – în defavoarea specta-
colului și – până la urmă – a publicului. Actorii
de la TMT îți lasă însă sentimentul că, rara avis,
acceptă ca patron doar teatrul, iar nu pe cineva
din afara teatrului. De unde și bucuria de a fi
împreună cu ei.
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Am prezentat în numărul trecut ambientul psihic-
afectiv în care Șostakovici a compus Cvartetul nr. 12 în
re bemol major opus 133. Un ambient al suferințelor
fizice, al pesimismului nutrit de menținerea regimului
sovietic în imobilismul doctrinar de tip stalinist (chiar
dacă nu atât de violent ca în anii lungi ai domniei celui
care i-a dat numele), de obligația de a minți sau de a
„fenta” în continuare autoritățile prin ceea ce afirma
public, de dorința exprimării muzicale exclusiv așa
cum simțea, folosind tehnicile de compoziție dorite –
totul a contribuit la orientarea muzicii sale spre o zonă
stilistic-emoțională diferită, ce a stârnit percepția
contrastantă a intelectualității și publicului anilor
1968-1975.

Alt element multiplicat în anii din urmă ai lui
Șostakovici, reflectat firesc în partituri, a fost
spitalizarea tot mai lungă. Neavând aprobare să fie
vizitat nici măcar de soție, a citit în ianuarie-februarie
1969 câteva volume ce i-au fost trimise prin curier –
poeme de Federico Garcia Lorca, Guillaume
Apollinaire, Wilhelm Küchelbecker și Rainer Maria
Rilke. Nu-mi pot reprima întrebarea de ce i-a trimis
Irina Antonova poeziile despre moarte în condițiile
degradării progresive a stării lui de sănătate? I-a
îndeplinit dorința irepresibilă? Oricum, Șostakovici le-
a citit cu mult interes, găsind peste jumătate de an o
puternică rezonanță între climatul tragic al versurilor și
crima comisă la 21 august 1968 în „țara socialistă
prietenă”: invazia Cehoslovaciei. A treia sursă a rămas
muzica lui Musorgski, de care Șostakovici nu s-a putut
lipsi nici în acea fază târzie, original creatoare, a
destinului său. Este limpede că, în afara atracției
generale puternice pentru creația înaintașului, el a
rămas obsedat nouă ani de Cântecele și dansurile
morții, pe care le orchestrase în 1962. Așa s-a născut
Simfonia a XIV-a, o muzică originală ca scriitură și
înfățișare sonoră, cu multe elemente noi, dar rămasă în
domeniul stilistic inconfundabil al autorului. 

Și acest recviem, ceasul al XI-lea pentru simfoniile
sale, poate fi considerat o aventură. Șostakovici nu a

fost credincios, dar în ultimele lucrări camerale și
simfonice a extrapolat semnificația muzicii de la cota
rarefiată de speranțe, până la înghețul definitiv al
morții. Neantul existențial i-a devenit de câțiva ani
siguranță a convingerilor. Conștient de caracterul
funebru al Simfoniei, ce risca să nu fie pe placul
autorităților în apropierea aniversării secolului trecut
de la nașterea lui Lenin (22 aprilie 1970), compozitorul
a păstrat pentru ziarul Pravda din 25 aprilie 1969 stilul
pompos al declarațiilor (sale) oficiale, asigurând
cititorii că dedica noul opus „luptei pentru eliberarea
umanității”, că „trebuie să trăiești cinstit, cu amintirea
pemanentă a ideilor progresiste care permit edificarea
societății noastre socialiste.”.1 Toată lumea aflase de
spitalizarea sa prelungită, însă la 21 iunie 1969 a apărut
pe neașteptate în fața publicului la repetiția generală a
Simfoniei a XIV-a. Atunci Șostakovici a fost mai
explicit, mai sincer decât oricând în agora. Simfonia îi
reprezenta punctul de vedere în seria creațiilor
muzicale ce au avut ca subiect moartea, a numit
operele Boris Godunov de Musorgski, Othelo și Aida
de Verdi, poemul simfonic Moarte și transfigurație de
Richard Strauss, ințelese de autorii lor ca o relație între
viața prezentă, cu toate suferințele obligatorii, și viața
de după moarte, aducătoare de fericită împăcare.
Șostakovici a spus limpede că pentru el nu exista decât
sfârșitul iremediabil, după care nu urmează nimic,
aducând ca argument spusele scriitorului Nikolai
Ostrovski, în acord fin cu ceea ce gândea el. Deși ideile
ascultate atunci de public se încadrau concepției
materialist-dialectice comuniste, în sală s-a simțit o
neliniște generală. S-a vorbit, s-a scris despre efectul
puternic al cuvintelor și Simfoniei lui Șostakovici
asupra muzicologului Pavel Apostolov, unul dintre cei
mai dogmatici adepți ai stalinismului violent, dușman
neobosit al lui Prokofiev și Șostakovici în anii celor
Două Războaie Sovietice Interne, afirmându-se că un
atac de cord l-ar fi învins pe Apostolov în timpul
audiției primei părți, De profundis.2. Dar alte surse,
care îi dau credit lui Șostakovici, plasează decesul
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inamicului la o lună după eveniment. Sigur, data exactă
nu are importanță într-un interval de timp atât de scurt,
conștiința încărcată a lui Apostolov a avut, probabil,
rolul său în declanșarea deznodământului...

Despre ce „vorbesc”, ce stări crează seria de 11
poeme resimțite de Șostakovici în 1969 oglinda stării
sale de spirit? De profundis este o primă imagine a
morții ce a învins tinerețea și iubirea. Muzica o
oglindește: tristă, însingurată, hieratică, asemeni unui
giulgiu țesut din notele lungi, diafane ale viorilor, din
notele grave ale celor doi contrabași, de vocea basului
solist ce sporește, prin contrastul de registru sonor cu
viorile, gravitatea funebră a imaginii poetice și a
muzicii. Doar ultimele două note glisate ale
contrabasului aduc o neașteptată, firavă nuanță ironică.

Spre deosebire de acest sinistru dar profund poetic
tablou static, Șostakovici a simțit dramaturgia textului
secund ales din alt poem al lui Lorca – Malagueña.
Evident, cuvântul solitar din titlu argumentează ritmul
dinamic, o combinație periodică subtilă de vals vienez
și dans spaniol, dezvoltat simfonic în pasajele ce
despart replicile sopranei, apoi se suprapun lor. Din
lunga serie de lucrări anterioare ale lui Șostakovici
știm că valsul are de multe ori rolul dezvăluirii prin
contrast a caracterului ironic, întristat sau dramatic,
specific muzicii într-un anumit moment. 

Versurile scrise de Apollinaire – Loreley – descriu
nefericirea fetei părăsită de iubit, ce nu își vede
alinarea decât în undele Rinului. Abia acum soliștii
sunt în dialog, precum frumoasa blondă și episcopul-
judecător, dar muzica de un dinamism acerb ilustrează
intensitatea iubirii înșelate, ce nu-și găsește sfârșitul
decât în moarte. Acesta este primul din cele șase
poeme de Apollinaire care l-au atras pe Șostakovici,
inspirându-i o muzică tensionată, modernă, cu trăsături
duble – lirice și dramatice – concentrat exprimate
numai datorită instrumentelor cu corzi și al celor de
percuție. Chiar nu se simte nevoia spectrului sonor, în
genere bogat expresiv, al instrumentelor de suflat.

Al patrulea episod, Suicid, își expune originalitatea
scriiturii prin dialogul liric-întristat al sopranei cu
violoncelul, căruia i se cere un sunet romantic, intens
vibrat. Trecătoare, abia auzite sunt timbrurile celestei,
întreaga orchestră intervine abia spre finalul tabloului,
intensificând atmosfera tragică a muzicii. Aceasta mi
se pare prima piesă din simfonie meritându-și calitatea
de opus de sine stătător, ce poate fi ascultat cu egal
interes, cu aceeași emoție independent de celelalte,
menite de Șostakovici seriei de 11 episoade ale
simfoniei.

Scurt este actul următor.3, intens ritmizat, cu

contribuția dinamic-dramatizată a orchestrei, din care
percuția (timpanul etc) are un rol contrastant, vizând
descrierea ironică a spiritului cazon.

Urmează, într-o unitate de timp și mai mică, Priviți,
doamnă – dialogul soliștilor, în care personajul feminin
are cele mai multe și mai rebarbative replici.

Atmosfera episodului al șaptelea, În închisoarea
Santé este din nou sumbră mai ales datorită gravității
sonore impusă de basul solist și contrabași. Original se
dovedește solo-ul de contrabas, imitând, parcă, mersul
soldățesc în coloană, vocea instrumentului solist fiind
apoi însoțită de comentariul pizzicat al celorlalte
instrumente cu corzi și al tobei minuscule de lemn, în
final de notele în registrul grav al contrabașilor.

Următoarea secțiune – Răspunsul cazacilor
zaporojeni sultanului din Constan-tinopol – se
configurează ca un dialog impulsiv între bas și
orchestra întreagă, meritând urmărit ca o desfășurare
dramatică. Îl percep unul dintre cele mai originale
momente din creația lui Șostakovici, de o noutate a
limbajului componistic în deplină înțelegere cu stilul
neoromantic. Se impune din nou întrebarea ce
înfățișare ar fi avut muzica sa dacă ar fi fost lăsată,
începând din anul 1934, să se dezvolte liberă de
restricțiile ideologice cunoscute? 

Wilhelm Küchelbecker l-a inspirat doar odată la
elaborarea Simfoniei a XIV-a cu poemul O Delvig,
Delvig, încă o arie romantică destinată solistului bas și
orchestrei. Tonalitatea re bemol major, neschimbată pe
parcursul episodului, oferă cadrul armonic propice
acestei romanțe, dar episodul al nouălea poate fi
receptat ca o relaxare consonantă printre convulsiile
dramatice inspirate de celelalte poeme.

În penultima parte, muzica este modelată de
versurile lui Rainer Maria Rilke, Moartea poetului.
Subiectul rămâne același, însă dialogul tensionat al
solistei cu orchestra este urmat în final de Scherzo-ul
intensificat ritmic și sonor, evidențiind caracterul tragic
al versurilor.

„Libretul” ultimei părți, aparținând tot lui Rilke, a
fost modificat și scurtat de Șostakovici spre a servi
celor 24 de măsuri pe care le-a mai dorit. Ascultătorul
neinformat despre situația compozitorului în 1969,
despre concepția sa privind moartea, poate rămâne cu
impresia întreruperii neașteptate a fluxului sonor. Dar
aceasta a fost credința lui în imprevizibilul sfârșit al
vieții, exprimat și mai clar prin titlul ales: Concluzie.
Concluzia lipsei de concluzie...

După primele audiții oficiale de la Moscova și
Sankt Petersburg (1, 6 octombrie 1969), Simfonia a
XIV-a a fost interpretată în multe orașe din fosta
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Uniune Sovietică bucurându-se de un considerabil
succes de public. Dar unii creatori, cum a fost
Aleksandr Soljenițîn, au considerat-o excesiv de
pesimistă – atunci s-au rupt relațiile dintre Șostakovici
și scriitorul rus.

Se naște întrebarea de ce nu a reacționat negativ
puterea politică la muzica funebră din Simfonia a XIV-
a cu mai puțin de un an înaintea împlinirii veacului de
la nașterea lui Lenin, moment ce ar fi trebuit să
constituie și pentru Șosta-kovici impulsul de a
compune o lucrare cu caracter apoteotic. Explicația
logică are în vedere degradarea pronunțată a sănătății
autorului, asupra căruia nu s-au mai putut face
presiuni. 

Ultimul ceas al simfoniilor șostakovskiene
1970 a fost tot un an tipic pentru Șostakovici, în

sensul contradicțiilor ce i-au marcat viața și opera.
Poliomelita a avut ca efect mobilitatea precară a
mâinilor și picioarelor, inima și-a îndeplinit tot mai
greu îndatoririle, dar spitalizările, tratamentele
obositoare nu i-au slăbit energia spirituală, dorința de a
compune. Mulți prieteni și muzicologi au înțeles
Simfonia a XIV-a ca un semn de adio, însă în vara
anului 1971, în timp ce se afla sub supraveghere
medicală la Kurgan, apoi întors la casa de vacanță din
Repino, pentru Șostako-vici a bătut ceasul al XII-lea al
simfoniilor sale compunând-o pe a XV-a. Timpul scurt
și extrem de scurt de care a avut mereu nevoie când a
scris lucrările ieșite din inspirația liberă a argumentat
aproape întotdeauna imaginea clară a viitoarei
construcții muzicale, imagine anticipând chiar fiecare
notă. La fel s-a întâmplat în acest din urmă caz. E
adevărat, simfonia cuprinde o serie de citate din
muzica proprie, din muzica unor creatori importanți
(uvertura operei Wilhelm Tell de Rossini, motivul
destinului din opera Inelul nibelungilor, tema de
început a operei Tristan și Isolda de Wagner, aluzii la
muzica lui Glinka, iar influența lui Mahler a fost
recunoscută de compozitor). Dar cred că miezul tare al
stilului său simfonic de care se „prinseseră” recent
tehnicile scriiturii moderne, conștiința neumbrită a
proximității Sfârșitului, ideea ultimă despre lupta
tragică împotriva adversităților și absurdității vieții au
transformat cea din urmă simfonie a lui Șostakovici
într-o altă copleșitoare meditație filozofică. 

Dacă simfonia precedentă, rămasă timp de 44-52
de minute (depinde de versiunea fiecărui dirijor) în
atmosfera neschimbat-sumbră a lipsei de speranță,
stăpânește ascultătorul prin dinamismul interior, prin
convulsia tragică, spectaculoasă dar fără accese ritmice

și sonore, Simfonia a XV-a copleșește ascultătorul
experimentat prin forța contrastelor. Încă din partea I
(Allegro), edificiul muzical are în structură sonorități
irizate, poetice, și sonorități masive, aproape dure,
expresii jucăușe, de tablou vivant, stăpânite de clasicul
ritm șostakovskian galopat, de dogoarea ritmică a
întregului aparat orchestral, de sarcasmul ce nu îl
părăsește pe autor nici în timpul ultimului recviem
simfonic. Spre finalul primul act, polifonia melodică și
ritmică aglutinată într-o aglomerare aproape năucitoare
creează tensiunea maximă, alienarea paroxistică nu
este scăpată de sub controlul virtuozului prestidigitator
al ideilor și al scriiturii orchestrale. Pentru această
primă parte, de altfel pentru toată simfonia,
Șostakovici nu a avut nevoie de program literar sau de
un cuvânt explicit pentru că muzica, în întregul ei,
descrie locul existențial de unde începe neantul.

Partea a II-a (Allegro), chiar asta este: o meditație
profundă asupra vieții. Șostakovici își „recunoaște”
încă odată predilecția pentru expresivitatea vibrantă a
violoncelului (pe care l-a privilegiat în cele două
concerte, în sonata dedicată acestui instrument), pentru
expresivitatea „mată”, tot emoționantă a clarinetului
(clarinetelor), știută încă din primele simfonii. Audiția
atentă a ultimului opus simfonic în la major nu trebuie
să implice „pânda” modelelor sau a formulelor
instrumentale evidente mai ales în creația simfonică a
lui Mahler (sigur că solo-ul de trombon trimite imediat
gândul la „aria” din partea I a Simfonia nr. 3, rămasă de
la compozitorul austriac), pentru că semnificația
acestei surse sonore în desfășurarea dramaturgică este
diferită. În alte episoade ale documentarului despre
Șostakovici am folosit expresia lui Emil Cioran pe
culmile disperării – o folosesc din nou, pentru că este
cea mai potrivită momentului muzical exploziv din
prima parte a Simfoniei nr. 15. Contrastul, element sine
qua non în opus-ul de față, apare la final, reducând
imaginea sonoră de la masivitatea dușmănoasă a
întregii orchestre, la culoarea îndoliată a contrabașilor,
apoi a violelor și violoncelor, urmată de notele în
pianissimo ale celestei, iar în final de sonoritatea
funebră a trombonilor, ce își încheie rolul de lespede a
vieții cu notele însingurate, repetate obsesiv printre
tăceri. Se derulează unul dintre cele mai originale, mai
copleșitoare momente din Simfonia a XV-a, din
întreaga muzică a lui Șostakovici.

Începutul părții a III-a (Allegretto) reface spiritul
ultimului act (Visul unei nopți de sabat) din Simfonia
fantastică de Berlioz (1830) – acum imaginea
deriziunii, a spiritelor răului abandonate dansului
deșucheat, mult mai scurtă, lipsită de explozia
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orgiastică din partitura compozitorului francez,
încheiată subtil de compozitorul rus/sovietic cu o
formulă ritmică neașteptată la cvartetul de percuție.

Renunțând demult la ordinea clasică a naturii
ritmic-dramaturgice în care ultima din cele trei sau
patru părți se desfășoară în tempo mișcat, de regulă
Allegro, Șostakovici își începe actul din urmă al
spectacolului simfonic într-o dublă alternare Adagio –
Allegretto – Adagio – Allegretto, cu o imagine tombală
copleșită de tăcere, continuată de melodia grațioasă a
viorilor (ce contrast!), așa cum am mai ascultat-o în
simfoniile sale, din nou perfect potrivită caracte-rului
muzicii. Dacă ar fi rămas din această simfonie doar
partea a IV-a, tot ar fi putut fi considerată o dovadă a
semnificației filozofic-existențiale, a puternice-lor
trăsături dramatice, a excepționalului meșteșug
componistic și a impactului emoțional. E un ultim
lamento, în care momente retrospective – duioșia,
neliniștea, amenințarea pericolului – cresc spre
explozia tragică nicicum asemănătoare acceselor de
disperare din muzica lui Wagner sau Mahler. Ce sfârșit
are ultima zvâcnire? O amintire delicată, cum a avut în
clipa finală eroul lui Byron și al lui Ceaikovski,
Manfred, „ruptă” implacabil prin sfârșitul sarcastic al
percuției, pe nota continuă a viorilor. O reflectare mai
clară a concepției șostakovskiene despre viață, despre
destin, nu se poate afla decât în ultimul minut din
ceasul al XII-lea al simfoniilor sale.

Cel din urmă roman simfonic scris de Șostakovici a
prilejuit muzicologilor căutarea semnificațiilor unor
pasaje. Nu a fost prea dificil în cazul compozitoru-lui
atât de sensibil la mediul exterior oficial, mediu
traversat periodic de convulsiile politicii autoritare.
Unul dintre motivele melodice prezente în prima și a
patra parte a primit numele de motiv al invaziei.4,
apărând a doua oară într-o simfonie de Șostakovici
după controversatul motiv din Simfonia a VII-a, încă
eronat numită a Leningradului. Atunci, amintirea
șocantă a invaziei Cehoslova-ciei din 21 august 1968 a
fost prea recentă spre a mai lăsa spațiu ignorării, sau
îndoielii! 

Comentariile au mai avut în vedere procedeul
colajului din lucrări cunoscute, procedeu niciodată
folosit de el absesiv ca acum, diferența neobișnuită
dintre bogăția coloristică, polifonia rafinată, absența
unității fluxului sonor (totul în partea I) și lipsa de
originalitate a coralului din partea a II-a, subliniindu-se
în schimb sinteza stilului simfonic șostakovskian în
ultima parte. S-a mai vorbit despre ambiguitatea
scriiturii având ca rezultat neclaritatea semantică,
astfel explicându-se reticența dirijorilor de a include

Simfonia a XV-a în programele de concert. Deși este o
capodoperă, recunoscută de autoritățile sovietice după
prima audiție de la 8 ianuarie 1972, când fiul
compozitorului, Maxim Șostakovici, a dirijat Marea
Orchestră Simfonică a Uniunii Sovietice.

Dar un aspect imposibil de escamotat sau
interpretat în altă cheie rămâne muzica nepământeană,
atribuită de compozitor viorilor ce emit note lungi în
nuanță pianissimo, o muzică a vidului perceput de
Șostakovici drept consecința morții. Impresia aceasta
domină ascultătorul, copleșindu-l mai ales în finalul
simfoniei, revenind cu aceeași claritate la fiecare
audiție. Cu siguranță, argumentul cel mai important
pentru valoarea lucrării tocmai acesta este: efectul
magnetic, hipnotic, de durată, asupra celor care o
ascultă, muzicieni sau nu. 

Wikipedia oferă informații interesante,
fundamentale despre modul superlativ în care a fost
judecată Simfonia a XV-a de către dirijori sovietici și
străini. Nu le voi rezuma aici, dar nu pot să evit cazul
regizorului american de film David Lynch. Referindu-
se la Blue Velvet, din 1986, Lynch a povestit:

„Am scris scenariul ascultând Simfonia a XV-a în
la major. Am ascultat aceeași parte iar și iar.” În
timpul filmărilor, Lynch a plasat două difuzoare pe
platou, din care muzica trebuia să creeze atmosfera pe
care o dorea. Mai târziu i-a cerut lui Angelo
Badalamenti să compună partitura muzicală a
filmului, care să fie „ca a lui Șostakovici”.5

Urmărirea atentă a producțiilor lui David Lynch –
amintesc doar Eraserhead (1976), The Elephant Man
(1980) și Tween Peaks (1990) explică natura cu totul
specială a ultimei simfonii scrisă de Șostakovici,
bogăția sugestiilor oferite nu numai muzicienilor,
ascultătorilor obișnuiți, ci, iată, unui creator important
din avangarda celei de-a șaptea arte. Avem astfel o
dovadă a modernității profunde în care a ajuns
compozitorul spre finalul vieții și operei sale.

Note:
1. Krzysztof Meyer, Dimitri Chostakovitch, Fayard,

1994, pag. 457
2. Story of a Friendship: The Letters of Dmitry

Shostakovich to Isaac Glikman with a commentary by
Isaac Glikman, translated by Anthony Phillips. Cornell
University Press, 2001

3. Titlul din poemul original, în limba franceză, este
Les Attentives I

4. vezi K. Meyer, citat la nota 1
5. Wikipedia, Symphony No. 15 (Shostakovich). Ultima

editare la 17 februarie 2021, accesat de A.V. la 21 02 2021.
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Paul Gore, Plebiscitul din Basarabia și alte scrieri,
ediție de Mircea Platon, Editura Știința, Chișinău, 2020,
256 p.

Perioada din preajma unirii
Basarabiei cu România și după
aceasta a fost și a rămas și după 1990,
încă, un subiect îndeobște nu cine știe
ce discutat și înțeles. Unirea e mai
mult privită, în mentalul colectiv, ca
un dat, cunoscându-se, îndeobște, mai
puțin în detaliu cadrul real în care s-a
întâmplat, după cum, la fel, multe sunt
numele celor care atunci au avut o
contribuție de luat în seamă, și acum sunt mai degrabă
uitate.

Așa este și Paul (Pavel) Gore (27 iulie 1875, Chișinău
– 8 decembrie 1927), absolvent de drept la Sankt
Petersburg (1901), istoric român din Moldova de peste
Prut, prozator, publicist, din 1919 membru de onoare al
Academiei Române și președinte al Partidului Național
Moldovenesc. A deținut, în timp, diverse funcții în
Moldova de peste Prut și apoi, după Unire, în România,
între altele fiind ales, în 1910, și deputat al nobilimii și
vicepreședinte al zemstvei guberniale, cerând, astfel, în
1912 introducerea limbii române în școlile din regiune.
Român convins, a fost primul locuitor al Chișinăului care a
arborat drapelul României la locuința personală. Scrierile
sale relevă un om cu o cultură vastă, interesat fiind de
istorie, genealogie, heraldică, istorie a artei, etnografie ș.a.,
dar, din păcate, spune Mircea Platon, „scrise pentru un
anumit context istoric, erau cumva defazate la publicarea
lor, mai târziu, în limba română”. În plus, arată realizatorul
ediției, „nefiind afiliat la o grupare literară puternică, de
interes pentru politica universitară și culturală”, a rămas un
singuratic.

Este a doua carte după 1990 (prima: Paul Gore: omul
și opera, 2003, fiind editată de Nicolae Răileanu, Nicolae
Chetraru, Vlad Ghimpu, Silviu Andreieș-Tabac); despre ce
a fost înainte nu mai vorbim, operele sale au rămas cumva
acoperite de uitare. Ediția de față, apărută în colecția
„Pagini despre Basarabia”, cuprinde, față de cea din 2003,
și alte texte scrise Paul Gore: Populația Basarabiei pe
naționalități, după izvoare rusești (colab. Cu P. Cazacu),
Plebiscitul din Basarabia, Alecsandri și Basarabia ș.a.

Sunt multe aspecte interesante în textele lui Paul Gore,
dar, fiind o semnalare succintă, ne oprim câteva rânduri la
Plebiscitul în Basarabia. Paul Gore notează că pe atunci se
apăsa pe ideea că acolo nu existau români, ci „moldoveni
ruși” (dar și că mulți oameni de știință „nu luară în
considerație această teorie etnografică nouă a birocrației
ruse”). Sau, că, la un moment dat, un fost guvernator rus al
Basarabiei, Ciceagov, scria țarului „în nenumărate
rânduri”, că „trebuie să se renunțe la ea”, fiind refuzat

pentru că... „o astfel de restituire ar fi putut să fie
interpretată de popoarele orientale ca un semn de
slăbiciune din partea Rusiei”. Analizând însă, lucid, situația
din Basarabia, alfabetizarea precară, interesele de tot felul
al diverselor grupări, Paul Gore scrie, lucid, că nu era sigur
că în cazul unui plebiscit, în situația dată (cu: propaganda
rusească intensă, analfabetismul – peste 80% din populație,
„terorizată de influența rusească” – analfabeți ș.a.),
„populația Basarabiei, care încă are nevoie de tratament, e
în stare să-și exprime voința ei, într-un mod liber, convins
și rezonabil”.

E de înțeles de ce luciditatea, felul său direct de a scrie,
de a înțelege lucrurile nu au fost tocmai pe placul nici a
pro-rușilor, dar nici a unioniștilor, din unele puncte de
vedere, și de ce Iorga scria despre prietenul său, cum îl
numea pe Paul Gore: „Cu mândria omului de rasă, sub
sfârcul de bici al insultei, el s-a închis cu gândurile lui, între
gândurile oamenilor celor mai nobili, cuprinse în cărți...
Dar atâta știință fără nevoie de a se arăta și atâta valoare
disprețuind a se dovedi înaintea judecătorilor pe care-i dă
vremea nu se va mai întâlni în această țară”.

Așadar, un personaj care, poate, ne dorim și noi,
aidoma lui Mircea Platon, care a surprins în această carte,
prin textele antologate, o imagine a omului și condeierului
Paul Gore, va stârni curiozitatea cititorului interesat, și
acesta va înțelege că trebuie să se aplece mai analitic, mai
atent asupra acelei perioade. Și că nu doar Paul Gore și
scrierile sale (în care sunt multe analize/ detalii de interes,
parte cel mai probabil mai puțin cunoscute de
nespecialiști), dar și alte nume din acea perioadă care
binemerită vor reintra în atenția publicului larg, dar și a
celor care vor publica și alte astfel de cărți.

Ion Hadârcă, Tezaurul zilei de 27 martie 1918. Unirea
Basarabiei cu țara-mamă, cuvânt însoțitor: Răzvan
Theodorescu, Editura Junimea, Iași, 2019, 134 p.

De o vreme s-a așternut, dacă nu un soi de „umbră”
peste discuția legată de Moldova de peste Prut (știut fiind
adevărul istoric, nu îmi place să folosesc denumirea
„Basarabia”) sau chiar un fel de „uitare”, atunci, așa cum
scrie cu amărăciune Ion Hadârcă (colaborator de ani buni al
revistei noastre, unul dintre oamenii care au fost în prima

linie la Chișinău în lupta pentru limba
română și unionism, apoi parlamentar
în România), se folosește un discurs
„mercantilist despre costurile reunirii,
de multimiliardele necesare
reîntregirii”. Sau, dacă ar fi după
„Puteri”, care, din păcate, încă pot să
facă jocuri cu țări ca a noastră, e mai
bine chiar ca acel pământ parte, de
drept a României, să rămână „mai

aproape” de Rusia – a se vedea ce spunea mai an un
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ambasador al unui „partener strategic important” al nostru.
La 28 martie 2018 Ion Hadârcă a ținut un discurs în

Parlamentul României, pe care l-a publicat în această carte
cu titlul 27 martie 1918 – primăvara dreptății divine.
Spunea atunci: „Anul Centenarului Marii Uniri” (și nu
Centenarul României, cum ,„ciudat”, s-a propagat sintagma
– n.n. M.C.) nu este cel mai bun prilej pentru discutarea pe
larg al Proiectului de Țară” care presupune, în viziunea, nu
doar a sa, și re-unificarea? Iată că nu a fost nici autnci, și
nici astăzi politicienii noștri nu par interesați de mai nimic
în acest sens, având alte interese care, în multe situații, nu
ne par a fi ale românilor.

În această carte Ion Hadârcă oferă cititorilor
posibilitatea de a citi (în texte adunate volum așa cum au
fost rostite cu diferite prilejuri, purtând, deci, „amprenta
unui stil colocvial”, dar care nu le știrbește mesajul) despre
nume din Moldova de peste Prut de atunci, azi mai mult sau
mai puțin uitate, și despre fapte ale celor care au contribuit
la Unire.În încheierea cărții sale Ion Hadârcă scrie, cu
amărăciune: „Laitmotivul unirii, fiind un dat al contextului
istoric concret, astăzi, pentru unii, poate însemna un
mesianism depășit, pentru alții – o povară sau o iluzie, iar
pentru cei, tot mai puțini, din păcate, rămâne a fi un subiect
de rescriere a unei povești obsedante, cu final suspendat...”.

O carte care ne reamintește cine au fost cei care nu au
gândit „mercantil” sau plecând capul în fața „deciziilor” a
ceea ce numim „Marile Puteri”, care, preamărind idealuri
înalte, decid soarta altor țări pentru că pot, că li se permite,
într-un mod deloc onorant, și în virtutea propriilor interese.
Și, în același timp, ne reamintește că, măcar, dacă nu știm
să ne alegem liderii sau să-i sancționăm când nu se respectă
și nu ne respectă, și să nu putem să facem altceva pentru
Unire, pe moment, putem măcar să nu uităm de această...
„poveste obsedantă” despre care, iată, anul acesta, de pildă,
s-a vorbit și s-a scris nedrept de puțin.

Ioan Timofte, Personalități ieșene, vol. XIV, cuvânt
înainte de Nicu Gavriluță, Editura PIM, Iași, 2020, 424 p.

În decembrie 2016 semnalăm în rubrica noastră al XIII-
lea volum al lui Ioan Timofte din Personalități ieșene
(cuvântul înainte atunci, Non omnis moriar, fiind semnat de
Leonida Maniu), apărut la aceeași editură ieșeană. Notam
atunci că primul volum din această „serie” a apărut cu 45
de ani în urmă (așadar, acesta apare cu 49, la inițiativa
publicistului și cercetătorului Ionel Maftei. El a editat și
primele opt volume ale acestui demers de anvergură, menit,
dincolo de elementele de (bio)bibliografie, de oferirea unor
informații celor interesați, să fie și o carte despre memoria
culturală/ spirituală ș.a. a orașului Iași. Începând cu
volumul al IX-lea acest proiect e dus mai departe de Ioan
Timofte.

Fiecare dintre volumele de Personalități ieșene are, la
final, și o listă, în ordine alfabetică, a celor care au fost
omagiați în cele anterioare. Cu tot cu acesta, volumele de
până acum prezintă 1600 de personalități de diverse

anverguri (regională, națională sau
internațională) prin activitatea pe care
au depus-o. Sunt avute în vedere
câteva idei/ criterii socotite de autor
esențiale, între care faptul că apar în
carte numai cei care nu mai trăiesc, și
a căror viață, formare și/ sau evoluție,
creație/ operă au legătură cu ceea ce
înseamnă orașul Iași. În fiecare articol
sunt selectate, în afară de fotografia

personalității respective, informații care pot ajuta la
conturarea unui „portret”, a unei „imagini” asupra vieții,
operei, activității acesteia. Ioan Timofte a avut în vedere
consultarea a diverse surse, menționate la finalul fiecărui
articol în parte. Este o muncă laborioasă, dar aceste cărți
sunt, credem, necesare pentru că ne vorbesc despre oameni
remarcabili a căror viață este legată de a urbei noastre, în
multe cazuri având o anvergură mai largă, și despre care
merită să știe și generațiile viitoare.

O sursă de informare care ne prezintă o galerie
impresionantă și prin număr și prin ce au făptuit acești
oameni (reamintim, 100 de personalități numai în acest
volum). Un demers bine venit azi, când pare-se că mulți
consideră că „istoria” nu mai are „relevanța” de altădată, că
nu mai are multe a ne spune, și că „progresul” înseamnă a
interpreta după cum ne vine bine ce au făcut înaintașii
noștri.

Muriel Augry, Acest freamăt blând al absurdului,
prefață (Arta lui Muriel Augry) de Mustapha Kebir Ammi,
postfață (captivanta poveste a vieții de fiecare zi) și
versiunea română: Valeriu Stancu, cuvinte pe coperta a IV-
a: Djilali Bencheikh, Farida Moha, Editurile Știința
Chișinău, Cronedit, Iași, 2021, 110 p.; Cerneluri lacerate/
Encres lacérées, Muriei Augry – Poèmes, Phillipe Bouret –
Encres, prefață: Emannuel Pierrat, traducere de Valeriu
Stancu, Cronedit, Iași, 2020, 62 p.

Muriel Augry are darul acesta de a tulbura „banalul” în
texte de relativ redusă amplitudine (în 80 de pagini sunt opt
astfel de „furtuni” neașteptate), nuvele însă „bine
temperate”. Deși călătorim prin tot felul de locuri (din
Franța, Italia ori Maroc), alături de personaje – conturate
din tușe rapide de „penel”, dar care sunt de ajuns pentru a
le „vedea” – care ar putea fi „oameni de lângă noi”, fără
nimic deosebit (și nu sunt multe, în genere, în fiecare text,

prim-planul e al unuia sau al unui
cuplu), totul pare ca un tablou început
în nuanțele ale unui cotidian oarecum
tern. Cum deschidem cartea, în prima
din cele opt „povești de viață” ne
întâlnim, de pildă cu franțuzoaica
Juliette, „mereu zâmbitoare, foarte
disponibilă”, apreciată de colegi, dar
și care e și amanta lui Falchinetti,
patronul, cu care are un copil, și... Și e
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sătulă de cuvântul „auguri”, că numai de asta nu îi pare că
ar fi însoțită... dar de la care pleacă în construcția răzbunării
sale, concediată fiind, dar și ajutată de toți angajații în
„planul” său. Toate personajele (Claude Vaillard, literatul
gourmet care avea de susținut o conferință, Roger Blatioli
– adică Blat, care din monotona cotidiană, după demisie,
ajunge, cam fără voie... ca într-un film de Fellini, apoi
Nunzia, Martha – pentru care, ca mai în fiecare zi, „nu era
nimic de făcut” în oraș... ș.a.) nu par a ieși, inițial, cu nimic
din „obișnuit”. Dar obișnuitul se transformă sub bagheta
autoarei, când degajând ironie, când delicatețe, când
„acțiune”... într-o poveste care captivează cititorul. Astfel,
Muriel Augry se înscrie cu acest volum în buna tradiție a
nuveliștilor francezi, demonstrând, încă o dată,
posibilitățile pe care le poate oferi acest tip de proză. 

Din anumite perspective cernelurile lacerate din acest
„pas de deux” al lui Muriel Augry, cu poemele, și Phillipe
Bouret, cu desenele, îmi aduc aminte de ce înseamnă koan-
urile din ceea ce plecând din India lui Sakyamuni drept
„chan” a ajuns să poarte, dăruit fiind cu spiritul japonez,
numele de zen în Arhipelagul Nipon. Asta însă mai curând
prin gândul la ideea de sugestie de dincolo de cuvinte și un
anume joc între ce e spus/ desenat, și ce nu. Poate și
cernelurile duc cu gândul, uneori, la jocul dintre vid și plin
al maeștrilor genului din Orient, alteori la complicatele
întortocheri, dar pe spațiu restrâns, și doar începute, fără a
fi duse până la final, cumva à la Piranesi. Poate și poemele,
uneori din doar câteva cuvinte construind aparente
posibilități imaginative („Femei din carne înflăcărate/ vor
pleca”), alteori dând un contur mai amplu, cu înțelesurile,
aparent, mai „la vedere”, dar... (pe gâturile lor oferite/ vor
depune un evantai de pasiuni/ și vor simți/ în scobitura
șalelor/ mușcătura celuilalt”. 

Nu în ultimul rând, remarcăm faptul că versiunea
română, semnată fiind de Valeriu Stancu, bun cunoscător al
limbii franceze, oferă premisa unor echivalențe potrivite.
Notăm și colaborarea dintre două edituri românești de pe
cele două maluri ale Prutului.

Ion Muscalu, Năframa albă, Domnitorul martir
Grigore Ghica Vodă, (1724-1777), roman, Editura
Danaster, Iași, 2020, 240 p.

Multe sunt momentele din istoria noastră în care soarta
poporului a fost decisă peste capul nostru de către vreo
„putere”, dintre cele care, din păcate, și azi fac, cu alte
unelte, dar și cu voia mai-marilor aleși de noi, cam același
lucru. De multe ori domnitorii care li s-au opus au plătit cu
viața. Iar în România de zi, unde eroii sunt tot mai adesea
„uitați” sau ponegriți, faptele acestor domnitori au aceeași
soartă. După alte romane despre personaje istorice ale țării
noastre, cu precădere din Moldova, dar nu numai, acum Ion
Muscalu scrie despre soarta tragică a unui astfel de
domnitor, Grigore Ghica Vodă, beiul Grigore al III-lea
Ghica (care, însă, nu a fost ultimul domnitor din familie),
cel care s-a pus frângerii din trupul Moldovei, urmare a

înțelegerii între Rusia, Austria și Imperiul Otoman, a unei
părți de țară numită de austrieci, cum știm, „Bucovina”.

Dintre cei aproape cincizeci de fanarioți care au ajuns
pe tronul Moldovei din 1711 până în 1828, când s-a sfârșit
domnia lui Sandu Sturza, doar puțin au fost cei care chiar
au făcut ceva pentru țara pe care o păstoreau, scrie Ion
Muscalu, cei mai mulți spoliind oamenii pentru a plăti tot
felul de credite, peșcheșuri, haraciul tot mai mare ș.a.. Și
Grigore Ghica Vodă al III-lea a ajuns pe tron cu aceleași

poveri, „venind la domnie cu o șleahtă
întreagă de creditori și negustori din
Fanar”, dar „a pus rânduială” în toate
treburile țării și „a gospodărit cu bună
chibzuială ocoalele și ținuturile țării,
satele, târgurilor și orașelor, înaintând
în fruntea obștilor dregători
credincioși și de ispravă”. „S-a
îngrijit” de zidirea Academiei
Domnești, revigorarea școlilor din

oraș, a înființat altele în fiecare eparhie, a dezvoltat (nu
înființat) Epitropia Sfântul Spiridon, punând a conducerea
spitalului oameni potriviți, a dres podețe, poduri, drumuri
ș.a., a micșorat tot felul de dări ale oamenilor, iar aceasta
(căci, scrie Eminescu: „Mult se silea cu dreptatea țării”) i-
a atras mazilirea din 1767. Fiind apoi numit domn în
Valahia, în 1768-1769, se lasă prins de către ruși când
aceștia au cucerit Principatele. După tratatul de la Kuciuk-
Kainargi, în 1774, după intervenția Rusiei, ajunge din nou
domn în Moldova. După raptul Bucovinei a protestat la
Poartă, iar austriecii au cerut turcilor înlăturarea sa.
Capugiul trimis la Iași cu firmanul de mazilire nu a
respectat porunca de a-l duce la Istanbul viu sau mort, ci l-
a ucis la hanul din Beilic.

Ion Muscalu vorbește despre toate acestea, începându-
și cartea din „Istanbul, anul lui Hristos 1764, luna lui mart
în 18 zile”, când boierii moldoveni erau în „strânsură mare”
în fața „seraiului Marii Împărății”, pentru a-l însoți pe
dragomanul Grigore Ghica, pretendent la tron, care ducea
peșcheșurile... și termină cu momentele în care capugiul îi
oferă o năframă albă, înainte de a-i tăia capul mișelește, pe
când „ornicul din turnul Bisericii Trei Ierarhi de pe Ulița
Mare din târgul Ieșilor bătea ceasurile trei trecute fix, după
dricul nopții”, pentru ca în epilog, să citim despre cele
petrecute după asta cu familia domnului, urcarea pe tron a
lui Moruzi Vodă, mazilirea acestuia, până ce generalul rus
Piotr Saltîcov a adus la București moaștele Sfântului
Dimitrie Basarabov, care a rămas, cum se știe, acolo, ca
ocrotitor al orașului.

O carte în stilul caracteristic lui Ion Muscalu, despre o
perioadă dramatică din istoria Țării Moldovei, multe dintre
întâmplările pomenite, inclusiv asasinarea domnului,
petrecându-se în Iași.

Marius CHELARU
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Pentru cei din vechime, scrisoarea însemna o veste, o
ştire; volumul recent de poezie al lui Vasile Ionac, Schiţe
pentru ultima filă (Editura 24:ore, 2021), valorifică în chip
surprinzător acest înţeles al cuvîntului: sumarul cărţii
adună peste o sută de scrisori-veşti pe care le trimite
protagonis tul liric iubitei dispărute într-un trecut plin de
neguri şi ceţuri, în registrul minor, elegiac, al despărţirii
definitive, astfel încît toate scrisorile din Schiţe pentru
ultima filă, cum se spune în chiar primul poem al cărţii sînt
ultime, scrise sau rostite, în strigăt ori şoaptă, trimise sau
neexpediate: „Cînd am s-o scriu, pe ultima mea filă/ Voi
spune te iubesc. N-am testament,/ Căci m-am născut cu
satul în pupilă/ Și am trăit în vremi de faliment./ Sunt
pauper. Acesta îmi e rostul/ Și port în suflet zările ce-au
fost./ Îi ţin luminii cu-ntuneric postul/ Și în tăce re caut
adăpost.../ Te-am întîlnit întîmplător pe tine/ La marginea
tăcerilor din gînd,/ Mai am şi-acum convingerea că-i bine/
Cînd în cuvinte vreau doar să te cînt./ Atingerea-ntre noi
este distanţă/ Ca ploaia ce soseşte la fereşti,/ Te voi iubi cu
ultima speranţă/ Ca pe fecioar-aceea din poveşti.../ În urma
mea rămîne numai fumul/ (Cenuşile se risipesc în vînt),/
Nu se va şti pe unde mi-a fost drumul,/ Va creşte grabnic
iarba pe veşmînt./ Dar ultima scrisoare, chiar nescrisă/ O
voi trimite-nspre adresa ta,/ În care vei afla c-ai fost iubită/
Cum n-a mai fost pe lume cineva” (Schiţă...). Scrisorile lui
Vasile Ionac spun povestea plecărilor, a vremii cînd
dragostea devine aducere-aminte, a (ne)uitării şi poeziei
scrise/ şoptite în toamne „pe fugă”, în foşnet de frunze
viscolite, o poveste ale cărei mu ze sînt disperarea şi
tîrziul: „Am să scriu iubito, nu pentru a rămîne/ Ci pentru
uitare, pentru legea vremii;/ După noi, prin stele n-or lătra
nici cîinii/ Iară drumul fi-va nebătut de mine./ Timpul nu
mă lasă, vremea nu-mi dă pace/ Să găsesc căra rea visului
în lume;/ Cîntecul în crînguri, flacăra-n tăciune,/ Vor, în
moartea lungă dorul să-mi împace./ Am să las în codri
freamă tul candorii,/ Te va şti pe nume floarea de pe
cîmpuri;/ Poate-n amintire, alte anotimpuri/ Pe cînd scîrţîi-
vor porţile ninsorii,/ Vor vedea copacii trişti şi fără frunze/
Și omătul falnic pe cărări ascunse;/ Doar un gînd tăia-va
spaţii nepătrunse.../ Vei ci ti scrisoarea printre-a cărei
muze/ Sunt şi disperarea şi tîrziul falnic/ Dar, ca strălucire,
prima între toate,/ Mi-ai fost tu, iubito, fără doar şi poate,/
Iar atunci, din vremea ce-a trecut năval nic/ Lacrima
rămasă, lacrima de taină/ Mîngîind obrazul îţi va spune-
atîta:/ «Te-am iubit în viaţă, astăzi biruit-a/ Doar uitarea
sumbră cu-a ei neagră haină...» / Vor mai trece-n tropot

amintiri banale./ Poţi să mă mai cauţi în tăceri de gală;/
Viaţa mea ca stare-i lege infernală,/ Fără tropot lustru şi-
nfloriri bengale./ Las aceste rînduri singure, nescrise/ Într-
un fir de rază; Taina nopţii grele/ Le-a citi pe-ascunsul, că
am pus în ele/ Părţi din frumuseţea ce-am văzut-o-n-
vise...” (Silabe de ecou). Scrise „pe-a toamnei reve rie”,
poemele-scrisori ale lui Vasile Ionac reiau aceleaşi teme,
nu multe şi nici foarte diverse, într-o tonalitate egală cu ea
însăşi; cu toate acestea, structura monocordă e spartă,
adesea, de poeme în tonuri eminesciene, într-o fină
intertextualitate, mai ales, cînd îşi numeşte iubita de
altădată „dulce mîngîiere” sau „dulce amăgi re”, tresărind
cînd „îmi răsai în gînduri” şi în (con)texte lirice unind
scrisorile lui Vasile Ionac cu poezia lui Topîrceanu,
Minulescu şi Adi Cusin, mai cu seamă, cînd evocă iubiri
de odinioară în cheie (aproape) anecdotică: „Am să-ţi scriu
şi azi, iubito,/ Cum o fac de obicei,/ Despre starea ce-ai
smintit-o,/ Despre toamnă şi femei./ Ştii? De cînd nu eşti
cu mine,/ Gîndul mi s-a cuminţit:/ Zărilor le spun de bine,/
Uit pe unde, ce-am iubit.../ Am să-mi cumpăr mîine,
doamnă,/ Un baston pentru umblat,/ Fiindcă, un cîrcel de
toamnă/ Cu tîrziul m-a certat.../ O vecină mă întreabă/ De
ce merg, de unde viu,/ De ce port atîta grabă,/ În ce nu mai
pot să fiu.../ Farmacista, care-mi leagă/ În batistă, leacuri
noi,/ Ca să se mai afle-n treabă,/ Poartă în simţire ploi/
Preoteasa, ca să-mi fie,/ Drumul scurt spre spovedit,/ Şi-ar
dori o poezie/ Despre timpul nesfîrșit…/ Uite-aşa mă
sting, cucoană/ Și de dorul tău mi-e dor,/ Fiindcă nu mi-ai
fost o toană,/ Cu nectarul de amor./ Dacă te-aş chema
acuma/ Spre aiurea, spre nicicînd,/ Oare ne-ar certa
pădurea/ Cu rugina-i fremătînd?/ Cît mai cuget şi e vreme,/
Draga mea de ni căieri,/ Vino, vino, nu te teme/ De păcate
şi căderi./ Orice-am fa ce, ştie-o vreme/ Că, ce nu-am putut
trăi,/ Rugini-va pînă-n steme/ În banalul iz de gri...”
(Scrisoare de dor şi tîrziu).

Protagonistul liric din cartea lui Vasile Ionac spune
povestea primului timp al fiinţei, cel care va fi fost al
pasiunii cînd „înflorea lumina în ferestre”, întorcîndu-se în
„toamna tutelară”, cum spune în Ecouri, de unde pleacă
„spre iernare”, însoţit de metafora obsedantă a tîrziului, în
fond, o figură lirică, fiinţa vie din poemele cărţii pentru că,
iată, tîrziul soseşte, uneori, „pe la urat”, e o bornă a
traiectului existenţial, a erosului însuşi, o stare și “cineva”
care vorbeşte, întreabă, dă sfaturi, suferă, spune poveşti,
întoarce vremea la începutul istoriei care va fi unit/
despărţit pe cei doi: „Pe unde mai eşti?/ tîrziul îmi spune
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poveşti/ despre umerii tăi dezgoliţi/ sub seara cu meri-
nfloriţi./ pe unde-aş putea să te-nchipui?/ tîrăsc după mine
un pas/ sub Luna ce-azvîrle cu chipu-i/ în tăul cu peşti de
mas./ pe unde să-mi nărui cuvîntul/ cel sacru, cu numele
tău?/ îl poartă-n derîdere vîntul/ iar toaca... îl tace mereu./
pe unde să ştiu neştiute?/ a mea nu ai fost, nu vei fi.../ spre
ceruri se năruie-un munte,/ spre-adîncuri se zbate o zi./ pe
unde să-ţi scriu o scrisoare?/ e poşta un muzeu de granit;/
tîrziul speranţei mă doare/ şi, Doamne, cît de mult ne-am
iubit!” (Pe unde...). Și tot această po veste se scrie cu „pană
de cocoare”, cum se spune în Ecoul distan ţei, pasărea ale
cărei ţipete, toamna, anunţă venirea iernii şi despărţirea de
anotimpul luminii, plecarea şi instalarea tăcerii: „Îţi mai
scriu, iubito, ca şi cum aş fi/ Cu viaţa asta, spre ultima zi./
Mai trimit prin semne dorul meu cel vechi;/ Aud o vijelie...
ţiuie-n urechi.../ Nu-i citi, iubito, aste rînduri, nu;/ Pe sub
ofilire îi cădea şi tu/ Dar, vreau să rămînă cîntecul nescris/
(Cel cîntat de muguri şi şoptit de vis)!/ Sunt bolnav de
boala tuselor tîrzii/ (Inima se zbate-n peşteri şi-a pustii),/
Fluieră pămîntul din plămînul meu;/ Pe unde-o avea treabă
astăzi Dumnezeu?.../ Vor rămîne-atîtea încă să-ţi mai
spun;/ Aş veni spre tine, însă, la ce bun?/ Ruginește tabla-
n stemele de ieri –/ Au plecat cocorii, au sosit tăceri./ Ce-
ar putea cuprinde astăzi masa mea?/ Zaţ de poezie, cioburi
mi ci de stea?/ Drumuri neumblate, umbra unui mal/ Și o
Lună pală scărmănată-n val?.../ Ce-ar putea să-nsemne
gîndul negîndit?/ Ani de risipire, vremi de neiubit?/
Răstigniri de umbre fără de fereşti?/ În trebarea clipei dacă,
chiar, mai ești?/ Îţi mai scriu, iubito, nu ştiu pînă cînd/ Din
puterea nopţii mele fremătînd./ Cu cerneli de zgură, pe fîşii
de dor,/ Îţi mai scriu, iubito: încă sunt, dar mor...”
(Cerneluri de zgură).

Poezia lui Vasile Ionac din Schițe pentru ultima filă
pivotează în jurul unei teme foarte puternice, prin care
întîlneşte orizontul mito-poetic românesc: despărţirea,
departele, dar şi iluzia (re)întîlnirii se întîmplă mereu la
răscruce: „Ți-i aminti c-am existat/ Ca şi un vis, ca o
părere,/ În sentimentul de tăcere,/ În zarea unui colb de
sat./ Mereu cu trupu-mpovărat/ De încleştări şi de suspine,/
Pierdut pe drumul înspre tine/ Sub streşini reci am
întomnat./ Ți-i aminti privirea mea/ În căută ri pe harta
zării./ Udat de ploaia disperării,/ Crezut-am în sclipiri de
stea./ Te-am tot chemat la mine-n gînd,/ Ca pe-un crîmpei
de lume nouă,/ Să facem lumea pe din două/ O clipă pe
acest pămînt./ Iubire fără de motiv/ Mi-ai fost şi-aşa îmi
vei rămîne./ Pierdut pe drumul în ruine,/ M-am rătăcit
definitiv.../ Ți-i aminti că m-ai uitat/ Și nu vei colinda
regrete./ Pe cer vezi urmă de erete?.../ Rămîne-va o cruce-
n sat/ Pe un mormînt rătăcitor.../ Să ştii că eu, într-o
răscruce/ Pe unde moartea mă va duce,/ Lăsa-voi sîmbure
de dor” (Urma neantului). Cum se ştie, răscrucea e
considerată locul unde apar fiinţele benefice, dar şi cele
malefice, al trecerii de la viaţă la moarte; răscrucea e locul
întîlnirii cu destinul, unde firul existenței se rupe sau se

întoarce spre alte zări. Sînt acolo două lumi despărţite, se
separă tărîmul iubirii şi al morţii de palpitul pasiunii trăite
altădată; la răscruce încep drumurile străine, cum scrie
poetul în Drum închis, sînt ţărmuri ruginite de blesteme,
spune poetul, reluînd, parcă, una din credinţele poporu lui
român, semnalată de A. Gorovei, care vorbeşte despre
răscruce ca despre „sorburile magice”, locul necurat unde
se adună energiile negative şi spiritele răului; „Să nu fii la
mijlocul nopţii pe drum, mai ales la răspîntii să nu stai, că
te întîlneşti cu Ucigă-l toaca, ori cu alte bale spurcate, ca
ciuma, sfînta şi altele, şi rămîi pocit, ori cazi la boală”,
consemnează etnologul pentru ca poe tul, în povestea
definitivei despărţiri, să regăsească acolo „furtuni tîrzii” ce
„zăngăne ferestre”, o toamnă şi o pădure „fără frea măt”:
„Ai să m-aştepţi mereu ca-n noaptea asta/ La ţărmuri
ruginite de blesteme;/ Furtuni tîrzii ţi-or zăngăni ferestre/
Punîndu-ţi existenţa în extreme./ M-ai alungat cum se
alung-o vreme/ Ce şi-a trăit suspinul în tăcere;/ Am să-ți
trimit din moartea mea poeme/ Lipsite de căldură şi de
vrere./ Nici un reproş cuvîntul meu n-ar scrie./ Tu vei
rămîne veşnic o lumină/ Născută în senin de poezie,/
Scăldată în păcat fără de vină./ Din gîndurile-acestea-ţi
dau de veste:/ Adresa ta prin vis mi-e rătăcită/ Și nu mai
ştiu dacă trecutul este/ Brumă pe flori... sau pasăre rănită./
Ai să m-aştepți za darnic. La răscruce,/ Trimite-oi paşii
rătăciţi de cale;/ N-ai cum să ştii eu încotro m-oi duce,/ Pe
drumuri n-o să întîlnesc vestale./ Rămîi ce eşti, o dulce
amăgire,/ Mi-ai dăruit privirea doar în treacăt/ Dar iată,
astăzi plec şi-ţi dau de ştire:/ E toamnă şi pă durea n-are
freamăt” (Pădure fără freamăt): în lirica lui Vasile Ionac,
ca şi în spaţiul mito-poetic, răscrucea nu e un loc al întîlni -
rii fiinţelor, ci al deplinei lor despărţiri pe ceea ce poetul
nu meşte hotarul zădărniciei. Acestei teme i se asociază, în
Schiţe pentru ultima filă, năruirea locului, a satului unde se
va fi consu mat „visul vieţii de la ţară”: spaţiul fiinţial se
surpă pentru a (re)confirma despărţirea definitivă de la
răscruce, trecerea în ui tare şi moarte; „Nici cît am nu am.
Viaţa pauperă/ E un bun de ham, e un colţ de sferă./ Zilele-
mi tot trec ca o fulguială,/ Gîndurile tac. Caută-şi tihneală./
Multul de visat s-a cam dus pe ape.../ Tim pul meu din sat
a-nceput să sape/ Gropi de vorbe seci, grote de mi rare;/
Doamnă, dacă treci, să-ţi mai ies în cale?/ Numa-n amintiri
dragostea-şi rosteşte,/ Fără de meniri, pur şi omeneşte./
Strofa ei de dor, cîntul de-mpăcare,/ Iernile ce dor,
tîmplele-s de sare.../ Dacă vii sau pleci, n-are importanţă/
(Iarna-i pe poteci, vremea-i o instanţă)./ Vino dacă vrei,
sau trimite veste/ Pe un ram de tei, pe o zare-n creste./ Și
eu îţi trimit pe un colţ de Lună/ Dor neos toit, fără scris să-
ţi spună,/ Că îmbătrînesc şi s-apropie lutul/ Rece şi firesc...
nu-i spun azimutul...” (Lacătul humei).

Vasile Ionac e un poet despre care, nu mă îndoiesc,
vom mai auzi.
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Neculai C. Muscalu, Ironie și violență în limbajul pub-
licistic – Efecte expresive în presa românească de acum 100
de ani. Anul politic 1919 în ziarul Adevărul. Editura Casa
Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2021, 372 p. Cuvânt de însoțire
– La confluența dintre istorie și filologie, semnat de Acad.
Nicolae Breban.

În Cuvântul înainte semnat de autor, acesta spune: Pentru
a oferi o imagine de ansamblu cu privire la
starea de fapt ori situația generală din
România acelui an și pentru a ajuta pe citi-
tori să-și facă o idee despre desfășurarea
evenimentelor din 1919, am ales să prezint
întregul material excerptat în ordinea
cronologică, adică, pur și simplu, calen-
daristic, pe zile, ca pe un film cu sute de
episoade. În felul acesta, se va vedea cum
unele elemente decurg firesc unele din

altele fără să mai fie nevoie de lămurirea cauzalității lor
istorice. Până la  apariția acestei cărți, trebuie să recunosc  fap-
tul că nu știam aproape nimic despre Neculai C. Muscalu,
având doar  niște vagi informații care sigur că nu erau conclu-
dente. Acest studiu de o calitate ireproșabilă este rodul muncii
unui intelectual de superioară fibră,  doctor în filologie,
licențiat în istorie (Universitatea din București) și litere (la
Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca) care a publicat
studii despre A.D. Xenopol cu privire la limba română ca
limbă istorică, Scrierea istoriei în limba română:
A.D.Xenopol, Elemente de limbă, stil și discurs sau Despre
istorie și stilistică la A.D. Xenopol, studii despre, Vasile
Alecsandri, George Călinescu, Iorgu Iordan, care sunt ade-
vărate noi îmbunătățiri la cercetarea istorico-literară
românească din secolul al-XIX-lea și al XX-lea a unor
domenii nu chiar la îndemâna cititorilor. În această nouă carte
a sa Neculai C. Muscalu face o adevărată radiografie a presei
din  anul 1919,  un an după realizarea marii Uniri a Rămâniei,
cercetând îndeaproape unul dintre cotidienele foarte influiente
ale acelei vremi și anume ziarul Adevărul, care era o publi-
cație de stânga. Cele două aspecte pe care le vizează autorul
sunt: starea politică a țării (în primul rând), dar și starea
socială, economică și culturală cu care România Mare se con-
frunta în acea perioadă de tranziție. Concluzia autorului aces-
tei cărți este una demnă de luat în seamă, și anume că după
100 de ani nu s-a schimbat mare lucru în societatea
românească și că lucrurile, în estență, stau cam la fel, adică și
astăzi suntem tot întră-o tranziție eternă, tot aceleași frămân-
tări, aceleași promisiuni și cam aceleași realizări. Din punct de
vedere al stadiului limbii române din acea  perioadă autorul
spune: se poate afirma că, în linii mari, în pofida unor firești
diferențe față de limba literară actuală, limba celor cultivați
începea să se decanteze treptat. În paginile ziarului se poate
regăsi, lesne, umorul de tip moromețian,  ca o figură retorică,
de persiflare a unor tare ale unor personaje de marcă  și a unei
societăți gregare. Violența de limbaj  este o altă latură pe care
o studiază Neculai C. Muscalu în această carte. Autorul studi-
ază toate etapele violanței de limbaj, prin comparație și ajunge
la concluzia de mai sus cum că nimic nu e nou sub soare.
Există două mari capitole ale cărții, ne avertizează Acad.

Nicolae Breban,: unul care conține  studiul stilistic, filologic,
larg-cultural al textelor, altul ce reprezintă o antologie de arti-
cole. Corpusul de texte este foarte util, remarcă Nicolae
Breban, pentru că îl pune pe cititorul de azi în fața unor pro-
cedee și reflexe stilistice deloc străine vremii noastre. Analiza
textelor este una serioasă, metodică, scrupuloasă. Autorul are
simțul nuanțelor și folosește abil câteva instrumente
metodologice și teoretice.  Neculai C. Muscalu reușește, prin
această carte a sa, să-și familiarizeze cititorul cu unele practi-
ci, strategii jurnalistice la nivelul cărora rar se mai ridică presa
noastră de astăzi. Pentru edificare voi cita câteva mostre din
textele publicate în cotidianul Adevărul din 1919, de la
diferite date: Minoritatea liberală a părăsit ieri incinta
Senatului sub ploaia de adevăruri ce le-a servit d. ministru
Vlad (?). ascultau însă pe la uși, fiindcă dizolvare nu cer lib-
eralii, căci știu că nu se întorc nici zece în Parlament. Nu vi se
pare cunoscută această manifestare și în decembrie 2019?
Totul se petrecea în 25. 12. 1919. Sau o replică la o înmor-
mântare: La cimitir, Maniu depune o coroană de flori ( cu
REGRETE ETERNE) la o cruce pe care stă scis POLITICA
DE REZISTENȚĂ. În dreapta sa, Ionel Brătianu îi spune: Îmi
face impresia, domnule Maniu, că nu îngropi numai politica
mea, ci mă îngropi și pe mine.  Sau o constatere spectaculoasă
într-un articol intitulat Înecatul: Pe o apă, Ionel Brătianu
plutește cu fața în sus. Lămurirea este următoarea: Iată un om
căruia i-a venit atâta apă la moară încât s-a înecat în propriile
ape. Chiar merită citită și studiată această carte a domnului
Neculai C. Muscalu pentru a descoperi unele perle de mare
rafinament și inteligență și pentru a ști cam cum se făcea și
cum se face politica. Contribuția autorului acestei cărți este
una deosebită la cunoașterea climatului politic și social al anu-
lui de grație 1919, la numai un an de la realizarea României
Mari.

Sebastian Cătănoiu, A treisprezecea oră, scurtă istorie a
războaielor ruso-otomane, editura Papirus media, 2020, 268
p. Cu o Postfață și o notă pe coperta a patra semnate de poet-
ul și prozatotul Lucian Strochi.

A treisprezecea oră, semnată de
Sebastian Cătănoiu este cel puțin o tenta-
tivă de luminare a hățișurilor diplomatice
și militare care au străbătut două conti-
nente, Europa și Asia, de-a lungul a 350
de ani de războaie și doar a numai ce 50
de ani de pace (asta adunându-se lunile și
zilele). Chiar dacă, de multe ori , luptele s-
au  dus concomitent în Europa și în pose-
siunile asiatice ale celor două imperii,
lucrarea de față se referă doar la derularea europeană a con-
flictelor, acordându-se  un interes firesc celor întâmplate în
spațiul românesc, ne spune autorul în Introducere, pentru a ne
lămuri, cât decât, asupra acestei teme analizate cu atâta acri-
bie. Aflăm încă de la început că cele douăsprezece războaie au
fost distribuite inegal în timp: un război în  secolul al XVI-lea,
două în  secolul al XVII-lea, patru în secolul al XVIII-lea,
patru în secolul al XIX-lea și unul în secolul XX. Ar fi în total
12 războaie. Se poate observa că în ciuda numeroaselor tratate
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de pace încheiate între cele două părți,  ele s-au aflat pe poz-
iții ireconciliabile, starea de conflict urmând a se încheia doar
prin dispariția unuia dintre combatanți. Cartea este pe alocuri
amară, înțelegem că nu suntem nici singuri, nici de capul nos-
tru, spune Lucian Strochi în postfața la această carte. A
TREISPREZECEA ORĂ este o carte severă, fără compro-
misuri de vreun fel, analizând cu precădere, cu acribie,
îndeosebi perioada 1711-1918, deci două secole zbuciumare,
poate cele mai importante pentru istoria și configurația
Europei, mai spune Lucian Strochi. Această perioadă pe care
o analizează Sebastian Cătănoiu a prins în vârtejul ei și
România și de aceea interesul nostru în calitate de cititori este
și mai mare. Această carte a lui Sebastian Cătănoiu este nu
doar o trecere în revistă a războaielor ruso-otomane ci  și un
adevărat exercițiu de cunoaștere a relațiilor diplomatice dintre
cele două imperii, a situațiilor limită, care au stat la baza tre-
cerii de la pace la război și invers, la compromisurile care s-
au făcut și de o parte și de cealaltă pentru a evita războaiele.
Pe toate aceste tertipuri, Sebastian Cătănoiu le-a surprins prin
strădania sa, prin cercetarea documentelor care i-au fost
suport în realizarea acestei , panoplii. Capitolele acestei cărți
poartă niște denumiri, aprosape poetice: Zorii, Răsăritu,
Soarele de-o suliță, La două suliți, Sulița a treia, Înaintea
amiezii, Crucea amiezii sau, în final, Asfințitul și Amurgul.
Sunt capitole care sintetizează de fapt niște războaie dintre
cele două imperii purtate sub semnul crucii și a semilunii.
România de astăzi, poartă pecetea de neșters a războaielor
ruso-otomane, spune, pe bună dreptate, autorul, fapt ce nece-
sită o atenție deosebită acordată acestui subiect. Pentru a nu fi
în derivă, pentru a putea discerne și a ne menține cursul către
destinația dorită, în pofida furtunilor cauzate de epoca post-
adevărului este nevoie de busola cunoașterii. Un viitor așa
cum ni-l dorim, nu poate fi imaginat fără a ne analiza trecutul
așa cum a fost, dar și privit în oglinda întrebării Ce s-ar fi
întâmplat dacă…? așa cum ar fi putut să fie.  Pentru cei dori-
tori de a cunoaște adevărul, de a ști cum și cât a fost implicară
România în aceste conflicte, cartea A treisprezecea oră a lui
Sebastian Cătănoiu, poate fi considerată drept un bun manual
de patriotism și de informare.

Adrian Matei, Fiul anotimpurilor, editura Salonul liter-
ar, Panciu, 160 p. Prefață de Emilian Marcu.

O adevărată luptă se duce între  sentimente și poezie, în
sufletul lui Adrian Matei, luptă pe care poezia își propune să
o tranșeze în favoarea ei.

Provenit dintr-o familie de intelectuali, toți cu preocupări
scriitoricești, în proză, poezie și memorialistică, în care sunt
cel puțin trei poeți afirmați deja: Nicolae Matei, Dumitru
Matei și Virgil Matei, Adrian Matei nu putea să stea prea
departe de poezie. Și de pohta de a scrie. Cartea Fiul anotim-
purilor, desigur fiind vorba de anotimpurile poeziei,  propune
cititorului, un set de poeme ce desenează gerul pe fereastră/
cu șuierul de vifor ca o goarnă, șuier care  încearcă, și chiar
reușește să devină un adevărat buzdugan,  gata să-i anunțe
sosirea în lumea poeților și a poeziei. Scriindu-și poemele,
mai ales, în dulcele stil clasic, Adrian Matei reușește să trans-
mită cititorului său, noianul de sentimente care îi bântuie exis-

tența și zbuciumul trăirilor din varii
spații, zbucium asemănător cu impulsurile
izvorașului ce se ivește din inima
muntelui și se zbate să spargă zăgazurile
spre a-și găsi, cu multe eforturi, drumul
spre împlinire. Evident că și aici în
această carte sunt și destule poticneli în
acest demers, fie din  dorința de a exprima
întregul tumult de trăiri, fie dintr-o nera-
cordare la poezia modernă, poezie cu
care, mai ales tinerii de astăzi se străduiesc să se evidențieze.
Pașii pe care îi face Adrian Matei în a cuceri  și a-și modela
cărarea, mi se par, deși uneori timizi, deși,totuși normali și
firești. El este la vârsta marilor acumulări și aceasta îi dă posi-
bilitatea ca poemul pe care îl scrie astăzi să i se pară mult mai
bun decât  cel pe care l-a scris ieri. Acest mod de a-și judeca
propriile creații dovedește că a mai acumulat ceva din marea
literatură, românească dar și din cea universală.Trăirile
adoles-centine încărcate de sentimente sincere: Mi-e greu să
uit că încă te iubesc (p. 7), ni-l prezintă pe acesta în haina unui
adevărat zburător din epoca romantică, pornit în cucerirea
unei inimi gingașe, simțind: gustul cald al iubirii de pe buzele
tale, care, într-o adevărată frenezie, după cum spune el într-un
vers: îmi inundă gândirea, mi te-aduce în cale. În poeziile
acestui volum Fiul anotimpurilor, se poate descoperi frămân-
tarea adolescentină, știind că: Idealul mult visat,/ Îmbibat în
frenezie,/Îmbrăcat în poezie/ E să fericești curat (Joc poetic,
p. 13). Formula aleasă de Adrian Matei de a transmite cititoru-
lui poezia este aceea a versului clasic, de cele mai multe ori,
cu o exprimare simplă, fără stridențe prea multe, versuri în
care își cântă, în primul rând dezamăgirile, așteptările, și cu
unele accente patriotice sau moralizatoare. Se pot distinge în
poeziile sale acente într-o ușoară retorică retro, semn că se află
încă la nivelul unei tatonări emoționale dar și de acumulări
prin multă lectură sistematică. Adrian Matei își alege drept
temă lirică un colac de șarpe, așa cum spune într-un poem, cu
caracter adesea moralizator așa cum se întâmplă și în basmele
populare care îi sunt chezășie. Cu tine, face el o afirmație
directă iubitei, mă simt plin în toate, lansând un entuziasm
adolescentin, în care este dispus să se jertfească. Nu lipsesc
dintre poemele sale nici nuanțele de patriotism, nuanțe pe care
le exprimă prin versuri entuziasmante, în care, așa cum spune:
mulți viteji albit-au osul în coturi și anafoane/ Luptând pen-
tru-a Gliei pâine, cu o flintă și sudoare.  Fărâmele de stele pe
care le prinde în diadema versurilor din această carte au darul
de a-i ilumina versurile în nopțile lungi de iarnă dar și în zorii
zilelor de vară cu irizări în boabele de rouă în care își scaldă
sufletul și-și alină dorurile. Se vede limpede din versurile sale
multitudinea de sentimente care îi domină existența și din care
se adapă pentru a-și stinge setea de viață. Pentru Adrian Matei
a scrie versuri este o stare firească, de normalitate pentru că
totul decurge după propria-i existență. Pot spune, fără teama
că voi greși, că dacă se va alimenta din cât mai multe lecturi
din marea poezie, dacă va trece aceste lecturi prin propriile
concepte instinctuale, va reuși să devină un nume în poezia
contemporană. Și îmi permit și un sfat: Să nu uite că tot ce se
taie nu se fluieră! Asta și pentru a da acuratețe și cursivitate
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discursului liric. Sunt convins că tumultul de senti-mente de
care dă dovadă îi va fi un bun start în acest salt spre poezia
adevărată!

Marin Beșcucă, Odiseic, trup din netrup, editura
Biblioteca revistei Familia, Oradea, 2016, 422 p.

În rândul poeților contemporani,
Marin Beșcucă face o figură cu totul
aparte și prin comportamentul său dar și
prin limbajul poetic abordat. Poemele sale
se înscriu în linia poeziei scrise de Cezar
Ivănescu, adeseori eliptice.Odiseic, așa
cum se intitulează acest nou volum al său
pare că îl continuă, fie și în imaginar, pe
Homer cu a sa Odisee , dar pe alt plan și
în altă epocă. Totul pare a fi o adevărată

autoflagelare prin supunere față de Divinitate, față de
Dumnezeu în care crede cu ardoare  spunând încă din
deschiderea cărții: Nihil sine Deo!  O adevărată stare de levi-
tație se întâmplă în multe dintre poemele sale: în fond moartea
nu mai doare,/ însă amintirile sunt totdeauna așteptate,/ nu se
trebuie să le alegem.../ sărutul dintâi nu noi l-am inventat,/ nici
furul!/dar lumea/ în fuga ei nebună/a împins sărutul către tim-
bru și plic,/ îngălbenitul hărtiei în timp are sigur ADN/ dar s-
au temut oamenii să nu se afle chiar totul… este un adevărat
elogiu al iubirii.  Poemele lui Marin Beșcucă au aproape  în
majoritatea lor stutul  de maximă, de idee fundamentală, con-
cluzivă, ca o rană de sabie: dară n-aș ști că exiști,/ aș zice că
m-ai inventa ca să-ți fiu„ sau:  mă străduiam să împrăștii
cenușa/ din Lumina nelumescului...aș!. Acest Odiseic al lui
Marin Beșcucă de cele mai multe ori are darul de a construi
un limbaj poetic aparte, aproape inedit aș spune, el apelând la
un anumit balcanism care nu se prea mai folosește în zilele
noastre, prin versuri scurte, emblematice, un balcanism
lingvistic apelând și la un antonpanesc ritualic, în care se
desăvârșește pentru că așa cum spune: tot ce se face în iubire/
tot ce se face întru virtutea iubirii,/ întru!/ tot- tot.../ nu-mi…
de ascuns,/ nu,/ ascuns!/ nu discutăm de deviațiuni,/ nu e
locul!/ este ceva delicat,/ complex… pentru că această con-
strucție de suprapunere lexicală și de deformare a logicii cu
care ne-am obișnuit  duce la realizarea unei alte construcții
poetice, speciale, care nu este chiar la îndemână cititorului
ușor leneș, ci este, aș putea spune, chiar un adevărat supliciu:
Supliciu din sânge și de iubire se cade o singură dată. Aș
îndrăzni să spun că Marin Beșcucă face un adevărat experi-
ment echivalent cu o operație pe cord deschis, pe cordul
deschis al poeziei prin care construiește un trup din netrup.
Pentru el iubirea este o continuă jertfă, un adevărat război al
cuvintelor. Aș putea spune că poezia lui Marin Beșcucă nu
este chiar comodă la lectură și mult mai incomodă în a o
prezenta succint într-o recenzie, pentru că unerori logica
devine ilogică și trupul netrup, așa cum se poate observa că
definește Odiseic-ul. Deși mă feresc să folosesc acest cuvânt
atunci când îmi exprim părerea despre texte literare, intere-
sant, poezia din Odiseic mă forțează să-l folosesc pentru că el
exprimă chiar un adevăr de necontestat. Marin Beșcucă
încearcă și chiar reușește să redefinească poezia și, în mod

special, ideea de poezie și de cele mai multe ori, când știe să
evite banalul  sau prea multa aglomerare de cuvinte, reușește
să transmită chiar poezie.

Dorin N. Uritescu, Fărâmituri literare, editura Ravex
Coms, București, 2019, 114 p.

Dorin N. Uritescu, născut în Țara
Moților, în localitatea Vinerea, este
licențiat al Facultății de Limbă și
Literatură Română și a facultății de
Istorie-Filosofie, cu un doctorat în filolo-
gie având multiple preocupări în  plan
filologic. Autor de monografii și de
dicționare lingvistice are și preocupări lit-
erare, devenind prin contribuția sa, mem-
bru al Uniunii Scriitorilor din România. Dacă la Mihail
Sadoveanu întâmplările vesele sau triste se derulează la Hanul
Ancuței, la Marin Preda în Poiana lui Iocan, la Dorin
N.Uritescu totul se desfășoară la moara din satul Vinerea, loc
unde cei care vin cu treabă la moară dar și unii care vin doar
pentru a asculta sau a-și povesti pățaniile,  stau la taifas, loc
unde se macină grăunțe de porumb sau de grâu dar și vorbe
multe, cu haz cel mai adesea, vorbe care evidențiază unele
tare, ale localnicilor. Aici se face o adevărată trecere în revistă
a întâmplărilor sociale dar și politice, fiind de fapt un fel de
ziar vorbit, în care  fiecare participant este, pe rând, și jurnal-
ist dar și cititor, fără a deranja asta pe participanți. S-ar putea
spune că nu există o apucătură sau o tartă  acolo în satul lor
care să nu fie pusă pe cântarul morii spre amuzamentul celor
care participau la măcinatul vorbelor. Tineri sau bătrâni, băr-
bați sau femei, rude sau nu, deși așa cum spune autorul într-un
crochiu, acolo mai toți sunt rude între ei,  vinerenii știu, chiar
cu multă măiestrie să facă haz de necaz și să ironizeze, fără
nici o supărare, pe cei care sunt...tocați acolo. Autorul are o
apetență specială pentru crochiurile politice în care colec-
tivizarea sau lupta anticomunistă este la loc de cinste. Nu
rămân neînfierați nici cei care, din motive cunoscute sau mai
puțin cunoscute au ajutat la realizarea colectivizării, cu bâta ca
mijloc principal de lămurire. Fiind de profesie filolog, deci un
foarte bun cunoscător al graiului local, autorul nu pregetă să-
l folosească drept material în aceste scrieri ale sale dând o
savoare specială fiecărei povestioare din aceste...firimituri lit-
erare.  Unele dintre aceste mici povestiri par urma traseul
scrierilor din Decameronul, cu o ușoară tentă provocatoare
fără a fi vulgare. Comportamentul celor care se destăinuie la
moara din sat este una decentă, deși uneori cu un ușor iz de
naturalism dovedind că sunt…primitivi, adică de fapt primi-
tori pe acele meleaguri. Dorin N. Uritescu ne dovedește că știe
să asculte povestirile sătenilor lui și să le transpună, respec-
tând limbajul autentic, spre amuzamentul și pohta spre lec-
tură. Firimiturile literare ale lui sunt o descriere exactă a lumii
satului din acea zonă și nu numai, pentru că astfel de scene se
derulează în multe dintre satele românești unde umorul și
buna dispoziție se află la loc de cinste. Trebuie să existe doar
cel care să știe să le pună pe hârtie. Vinerenii și-au găsit
autorul prin Dorin  N. Uritescu.

Emilian MARCU
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Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași,
l’Institut Français de Roumanie à Iași, Editura „Știința”
din Chișinău și Editura Cronedit din Iași au organizat
miercuri 26 mai 2021 o întâlnire cu literatura franceză.
Muriel Augry, poetă și prozatoare franceză, directrice de
l’Institut Français de Roumanie à Iași și Sylvestre
Clancier, scriitor francez, președinte al Academiei
„Mallarmé” au fost invitații speciali ai scriitorilor ieșeni.
Au fost prezentate volumele: Acest freamăt blând al
absurdului (nuvele de Muriel Augry), Editura Știința,
Chișinău/ Editura Cronedit, Iaşi, 2021, traducere de
Valeriu Stancu; Encres lacérées/ Cerneluri lacerate
(poeme de Muriel Augry, grafică de Philippe Bouret),
Editura Cronedit, Iaşi, 2020, traducere de Valeriu Stancu;
Les cordes de la vie/ Corzile vieții, (poeme de Sylvestre
Clancier), Editura Cronedit (PoeMondia), Iaşi / Editura
Știința, Chișinău, 2020, traducere de Valeriu Stancu.
Despre cele trei volume ai vorbit Cassian Maria
Spiridon, președinte al Uniunii Scriitorilor din România
– Filiala Iași, Gheorghe Prini, editor, președinte al
Uniunii Editorilor din Republica Moldova, director al
editurii „Știința” din Chișinău; Marius Chelaru,
redactor-șef al revistei Poezia; Valeriu Stancu, traducător
și editor, membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Manifestarea s-a încheiat cu un recital poetic susținut de
scriitorii Muriel Augry și Sylvestre Clancier.

Luni, 24 mai 2021, cu ocazia împlinirii a 150 de ani
de la nașterea lui Garabet Ibrăileanu, au fost recepționate
lucrările de restaurare ale monumentului memorial al
scriitorului, din cartierul Păcurari, pe locul unde a fost
ultima reședință din Iași a marelui român. Bustul, realizat
în anul 1981 de Ioan Buzdugan, a fost amplasat, la
inițiativa lui Ion Arhip, pe locul unde a existat casa în
care a locuit scriitorul și criticul literar Garabet
Ibrăileanu. Lucrările au fost realizate de Primăria
Municipiului Iași, la inițiativa Ateneului Național din
Iași.

Pentru a marca împlinirea a 150 de ani de la nașterea
savantului Nicolae Iorga, a fost reabilitat un bust al celui
care a fost si prim-ministru al României. Bustul se află în
curtea Școlii generale cu același nume din cartierul CUG.
„150 de ani de la nașterea lui Nicolae Iorga au
transformat curtea şcolii ieşene care poartă numele celui
supranumit “Voltaire al romanilor” într-un spațiu al
recunoştinței şi aprecierii,“ a precizat Andrei Apreotesei,
director al Ateneuliui Național din Iași. Lucrările au fost

realizate de Primăria Municipiului Iași, la inițiativa
Ateneului Național din Iași. „Personalitate complexă și
surprinzătoare, Nicolae Iorga a marcat profund prima
jumătate a secolului al XX-lea. S-au transmis multe
legende despre cunoscutul savant român: că lectura o
carte în doar câteva minute, că-și fascina peste măsură
auditoriul ce umplea amfiteatrele universităților, că
ajunsese o veritabilă enciclopedie de cultură universală,
ce impresiona orice partener de conversație. Iorga a fost
istoric, scriitor, om politic, dar înainte de toate a fost un
mare patriot, care și-a iubit enorm țara și poporul. Și la fel
de mult a îndrăgit Iașii, despre care a scris cuvinte
memorabile, pentru care noi, ieșenii, poate că nu i-am
mulțumit suficient”, a subliniat primarul Mihai Chirica.
Ceremonia de dezvelire a bustului lui Nicolae Iorga la
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Iași a avut loc
sâmbătă, 5 iunie 2021. 

Marți, 8 iunie 2021, cu ocazia împlinirii a 54 de ani
de la moartea scriitoarei ieșene Otilia Cazimir, a avutloc
sfințirea mormântului proaspăt restaurat al acesteia, aflat
în fața Bisericii din Cimitirul Eternitatea din Iași.
„Mormântul Otiliei Cazimir se înscrie într-un proiect mai
amplu, demarat de Ateneul Național din Iași, de a repune
în valoare locurile de odihnă veșnică a unor oameni ce au
condus destinele poporului nostru, atât în plan
administrativ, dar mai ales cultural.” (Andrei Apreotesei)

În cadrul ședinței Comitetului de Conducere al
Filialei Iași a USR din data de 3 iunie 2021, a fost
stabilită componența juriului pentru Premiile USR Filiala
Iași, pentru cărțile publicate în anul 2020. Astfel, din
juriu fac parte: Mircea A. Diaconu, Gellu Dorian și
Theodor Codreanu. Data limită de depunere a cărților
este 1 septembrie 2021. Festivitatea de premiere va avea
loc pe data de 12 noiembrie 2021. 

Luni 7 iunie 2021, la Teatru la Cub, a avut loc
premiera spectacolului-lectură „Muzeul”, piesă a
dramaturgului și scriitorului ieșean Valentin Talpalaru.
Regia spectacolului îi aparține actriței Georgeta
Burdujan, iar din distribuție fac parte: Dumitru
Georgescu, Catinca Tudose, Constantin Avădanei, Livia
Iorga, Mălina Lazăr. „Am încercat, pe cât posibil să
respect povestea și spectacolul unei piese de teatru. Sunt
un împătimit al genului și acum am încercat să trec de
cealaltă parte a «baricadei»! Am încercat să scriu ca și
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cum aș fi în sală, ca spectator și nu la un birou cu
propriile idei, într-un soi de monolog păgubos. Fiecare
trebuie să regăsească partea lui din spectacol. Am ales
parabola pentru expresivitate, iar mesajul, pentru că
trebuie să fie și un mesaj, este, cred, la vedere. La această
piesă am mai adăugat două care vor apărea la Editura
Junimea și care cred că vor avea o soartă fericită, pentru
că locul pieselor de teatru este, în primul rând, scena.”
(Valentin Talpalaru)

Scriitorul Dan Petrușcă, membru al Filialei Iași a
Uniunii Scriitorilor din România și-a lansat joi, 10 iunie
2021, volum Despre iubire și alte nimicuri, carte ce a
văzut lumina tiparului la începutul anului 2021 la editura
„Limes”, Florești (Cluj-Napoca), în colecția „Eseuri”.
Evenimentul a avut loc la Centrul de Cultură „George
Apostu” Bacău.

Din viața filialei

Ședinta Comitetului de Conducere al Filialei Iași a
U.S.R. din data de 10 mai 2005

Valeriu Stancu ia în discuție cererile către CNSAS de
verificare a existenței/inexistenței dosarelor.

Lucian Vasiliu: precizează că a fost anchetat de către
securi tate în 1983, în ianuarie 2005 face cerere către
CNSAS de stu diere a propriului dosar.

Răspunsul CNSAS-ului a fost completarea unui for -
mular la care dumnealui răspunde completând respec -
tivul formular. Din acea dată acțiunea acestuia a stagnat.
În schimb, o dată cu solicitarea d-lui Nichita Danilov
către CNSAS, răspunsul instituției a fost prompt.

Cezar Ivănescu își exprimă indignarea că altcineva ar
putea avea acces la dosarul dumnealui înaintea propriei
persoane.

Ninchita Danilov: a cerut accesul persoanelor în
cauză la do sar.

Cassian Maria Spiridon: amintește implicarea în
acțiunile anticomuniste din anii regimului trecut.
Precizează și citește mai multe solicitări ale dumnealui
către CNSAS de a-și veri fica propriul dosar, la care a
primit răspuns de la CNSAS că nu există un asemenea
dosar. Însă la solicitarea d-lui Danilov răspunsul a fost
prompt.

Cezar Ivănescu: propune luarea unei atitudini
împotriva acțiunii CNSAS, o adresă care S.T.R în
chestiunea CNSAS-ului, o solicitare către CNSAS de a-
și face clară poziția pu blică.

Gellu Dorian: solicită Comitetului acordarea unei
sume pentru premiul H. Lașcu. Membrii sunt de acord cu
acorda rea acestei sume.

Nichita Danilov: inițierea unui proiect de instituire a
unor statui ale unor personalități ieșene, în puncte repre -

zentative ale Iașului.
Dl. Valeriu Stancu declară ședința închisă.

Ședinţa Comitetului de Conducere al Filialei Iași a
U.S.R. din data de 06 iunie 2005

(...)
Cassian Maria Spiridon: Revista Convorbiri literare

este revista USR și conform hotărârii USR, parterul Casei
cu Absidă aparține revistei Convorbiri Literare.

Nichita Danilov: referitor la desemnarea editurii
Convorbiri Literare ca editură a Asociației Scriitorilor din
Iași – nu este de acord. Face propunerea ca revista
Convorbiri Literare să se transforme într-un săptămânal.

Cassian Spiridon: editarea revistei Convorbiri
Literare săptămânal presupune cheltuieli mai mari.

Gellu Dorian: propunerea pentru editarea revistei
săptămânal să se facă la nivel USR.

Cezar Ivănescu: cere domnului Cassian ca doamna
Magda Ursache să prezinte scuze în revista Convorbiri
Literare privind o dezmințire la unele afirmații
calomnioase referi toare la modul de acordare a premiilor
Filialei pe anul 2005.

Cezar Ivănescu aduce aminte de încercarea de
fraudare a 3 membri ai Filialei în cadrul alegerilor Filialei
Iași (Nichita Danilov, Constantin Parascan, Alex.
Andriescu) și de faptul că acest fapt a fost prezentat
distorsionat în presă.

Dl. Cezar Ivănescu susține că dl. Nichita Danilov a
prezentat fapte distorsionate în presă legat de activitatea
Fili alei și de persoana dumnealui.

Dl. Cezar Ivănescu cere Comitetului sa ia o măsura
privind schimbarea dl. Nichita Danilov. Dl. Nichita
Danilov conside ră acestea o diversiune pentru distragerea
atenției. Nichita Danilov amintește că dl C. Ivănescu în
ședința anterioară l-a jignit și nu consideră normală
atitudinea aceasta.

V. Stancu: propune trecerea la următorul punct;
organi zarea deplasării la București în vederea participării
la confe rința USR.

Dl. Stancu face precizările în legătură cu organizarea
deplasărilor la Conferință.

Nichita Danilov cere Comitetului să spună ce
sancțiune ar putea să fie aplicată în cazul acuzațiilor
domnului Ivănescu, considerându-le lipsite de suport
real.

C. Ivănescu ridică problema membrilor ce nu au avut
cum să participe la Adunarea Generală Filialei și care vor
veni la Conferinței Naționale de la București.

N. Danilov solicită anunțarea din timp a festivalurilor
la care participă membrii USR Iași.
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IN MEMORIAM VAL PANAITESCU
Scriitorul Val Panaitescu (Valeriu

Stoleriu) a trecut la cele veșnice pe data
de 24 mai 2021.

Critic şi istoric literar, comparatist
şi eseist, Val Panaitescu s-a născut pe
data de 11 aprilie 1924 . A debutat
publicistic în revista “Ethos”,3-4/1948.
Debutul editorial are loc în 1957 cu
volumul „Satira lui Rabelais”. Au
urmat: „La littérature française du
symbolisme au surréalisme”, 1977;

„Umorul lui Raymond Queneau”, 1979; „Humorul”
(sinteză istorico teoretică). A fost coordonatorul volumelor:
„Direcţii în critica şi poetica franceză contemporană”,
1983; „L’Analyse du poeme”, 1987; „Terminologie poetică
şi retorică”, 1994. A tradus din limba franceză: Raymond
Queneau,„Florile albastre”, 1997; Marc Bloch, „Regii
taumaturgi”,1997; Jean-Paul Kauffmann, „Lupta cu
îngerul”, 2007. Din limba germană: Karl Emil Franzos,
„Nuvele” (în Nuvela austriacă în sec.XIX),1966; Hans
Erich Nossack, „Interviu cu moartea”, 1967; Hans Erich
Nossack, „Cel mai tîrziu în noiembrie”, 1973; Johann W.
Goethe, „Contribuţii la teoria culorilor”, 1995; Hans Georg
Gadamer, „Moștenirea Europei”, 1999; Hans Georg
Gadamer, „Actualitatea frumosului”, 2000; Ulrich Im Hof,
„Europa luminilor”, 2002; Harald Höffding, „Humorul ca
sentiment vital”, 2007. Pentru activitatea sa, Val Panaitescu
a primit numeroase premii, dintre care amintim: Premiul
Filialei Iaşi a USR, în 2000, pentru traducerea volumului
„Actualitatea frumosului” de Hans Georg Gadamer;
Premiul „Cartea Anului” a Salonului International de Carte
Românească, ediția a XII-a, Iaşi, 2003, pentru „Humorul”
(sinteza istorico-teoretică), vol. I-II; aceeași lucrare a fost
nominalizată de USR pentru premiul de critică şi istorie
literară, în 2004. Totodată, Ministerul învăţămîntului din
Franţa i-a conferit, în 2002, Ordinul „Les Palmes
Academiques”, în grad de cavaler.

Prin trecerea în Veșnicie, Uniunea Scriitorilor din
România – Filiala Iași a pierdut un important scriitor și
traducător. Dumnezeu să îl odihnească în pace!

IN MEMORIAM CONSTANTIN POPA
Joi 20 mai 2021 a plecat la cele

veșnice maestrul Constantin Popa,
actor-societar al Teatrului Național
„Vasile Alecsandri” din Iași, scriitor,
profesor doctor al Universității
Naționale de Arte ”George Enescu”
din Iași. Născut în comuna Cozia,
județul Iaşi, pe data de 10 martie 1936,
Constantin Popa, poet si dramaturg, a
debutat editorial în 1976 cu volumul de
versuri Preţul alegerii, Ed. Junimea.

Au urmat volumele de versuri: Cuvinte învinse, Ed.
Junimea, 1978; Perioada de instrucţie, Ed. Junimea, 1981;
Împăcarea cu Faust, Ed. Junimea, 1986; Şcoala de îngeri,
Ed. Junimea, 1991; Teroarea clepsidrei, Ed. Cronica,1996;
Donatorul de umbră, Ed. Junimea, 2000; Sertarul cu
emoţii, Ed. Junimea, 2006, Crescătoria de clipe, 2011.

„Eu întâi am scris poezie și mai apoi dramaturgie, dar
un debut subs tanțial a fost în ordinea lor inversă.(…) Și
dramaturgia și poezia au fost pentru mine căutarea unui alt
mijloc de ex presie, de comunicare, decât cel pe care-l
foloseam ca actor”, mărturisea Constantin Popa.

Ca dramaturg a debutat în 1975 cu Hora întreruptă, Ed.
Casa de creație. În 1996 publică volumul Maşina de vânt,
Ed. Cronica, cu piesele: Calul Verde, Regulamentul de
bloc, Maşina de vânt şi Cavou Bar. În 2013 publică Salonul
nr. 6 Bis, Editura 24 Ore. A colaborat la revistele: Cronica,
Convorbiri literare, Gazeta literară, Teatrul şi Dacia liter-
ară. Pentru activitatea sa scriitoricească, Constantin Popa a
primit Premiul de excelență, acordat de Uniunea
Scriitorilor din România – Filiala Iași, 2007. În semn de
apreciere a întregii activități şi pentru dăruirea şi talentul
interpretativ pus în slujba artei scenice şi a spectacolului, i
se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler
(2004). În 2019, a fost premiat în cadrul celei de a doua
ediții a „Valorilor Iașului, Valorile României”.

Prin plecarea la cele veșnice, Uniunea Scriitorilor din
România – Filiala Iași a pierdut o voce de excepție a
poeziei și dramaturgiei românești contemporane.
Dumnezeu să îl odihnească în pace!
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VASILE DAN – LAUREATUL PREMIULUI NATIONAL DE POEZIE „MIHAI EMINESCU” – OPERA OMNIA
pe anul 2020

Juriul de acordare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, format din Nicolae Manolescu, preşedinte,
Daniel Cristea-Enache, Răzvan Voncu, Mircea Mihăieş, Ioan Holban, Gabriela Gheorhişor şi Vasile Spiridon, membri, în urma
nominalizărilor reieşite după sondajul efectuat în perioada septembrie-noiembrie 2020 de Fundaţia Culturală „Hyperion-caiete
botoşănene” Botoşani, în care au intrat douăzeci şi şase de poeţi români contemporani – Adrian Alui Gheeorghe, Leo Butnaru, Daniel
Corbu, Vasile Dan, Nichita Danilov, Marian Drăghici, Bogdan Ghiu, Liviu Georgescu, Emil Hurezeanu, Nora Iuga, Ioan Moldovan,
Marta Petreu, Ion Pop, Ioan Es. Pop, Octavian Soviany, Cassian Maria Spiridon, Arcadie Suceveanu, Eugen Suciu, Traian Ştef, Elena
Ştefoi, Grete Tartler, Lucian Vasiliu, Maatei Vişniec, Vasile Vlad, Călin Vlasie şi George Vulturescu –, fiind astfel nominalizaţi următorii:
Adrian Alui Gheorghe, Vasile Dan, Nichita Danilov, Nora Iuga – s-a recuzat –, Ioan Moldovan, Marta Petreu – s-a recuzat –, Ioan
Es. Pop, Cassian Maria Spiridon, Eugen Suciu, Lucian Vasiliu şi George Vulturescu –, a decis prin vot secret ca laureatul celei de a
XXX-a ediţii a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, pe anul 2020, să fie poetul Vasile Dan. Anunţul a fost
făcut public în şedinţa Consiliului Local Botoşani din ziua de 15 iunie 2021, iar decernarea premiului şi acordarea titlului de Cetăţean de
Onoare al Municipiului Botoşani vor fi făcute în gala de decernare a acestui premiu în ziua de 15 ianuarie 2022, pe scena Teatrului „Mihai
Eminescu” din Botoşani, odată cu decernarea Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”. Opoera Omnia, ediţia a XXXI-a  Premiul
este acordat de Primăria şi Consiliul Local Botoşani, cu spijinul Uniunii Scriitorilor din România şi Fundaţia Culturală „Hyperion-c.b.”
Botoşani.



Cu gândul la vremurile d’antan cînd ne vedeam pupilă
în pupilă, burtică versus burtică și chelie versus…dar ce
mai vorbă, cînd ne vedeam fizic, pentru că acum stau și
mă frec la ochi dacă nu-s cumva definitiv virtual, precum
prietenii pe care îi mai agasez cu telefonul, și în spatele
cărora încerc să imaginez ba pe unul, ba pe altul… Hai la
treabă. La Orizont, o provocare foarte serioasă a Mariei
Francisca Băltăceanu și Monicăi Broșteanu: traducerea
Bibliei după textul ebraic. Fiind, evident depășiți de
subiect, extragem cîteva „lămuriri” din dialogul celor
două traducătoare cu Cristian Pătrășconiu. De fapt, ni se
spune, că este vorba despre un grup interconfesional care
s-a angajat în această superbă aventură. Dixit Francisca
Băltăceanu despre această variantă: „Însă, de la Aristotel
încoace, cum nimeni nu le mai poate ști pe toate, e bine să
existe un grup pentru un asemenea proiect”. Iar Monica
Broșteanu completează: „A adus, el, grupul, n.n.,) în
primul rând, o șlefuire o aprofundare, o deprindere de a
lucra în echipă, o tocire a orgoliilor (e cazul să spun și
asta). Apoi, pentru lucrarea în sine, faptul că fiecare frază
a fost cizelată de toată lumea”. Prietenul, poetul și
jurnalistul Robert Șerban aruncă mănușa printr-un
chestionar: „Cu cine nu ați vrea să vă întîlniți nici măcar
în Paradis!”. Eu, de pildă, aș vrea să mă întîlnesc cu toți,
în ideea că aș ajunge acolo! Ce „opțiuni” au pentru
varianta serafică ne spun Veronica Balaj, Adrian Bodnaru,
Simona Constantinovici, Cristian Fulaș et alii. Confesiuni
care seamănă mai mult a defulări și care nu au luat în
calcul, probabil, și provocarea ludică a temei… M-am
agățat și de Jurnalul venețian al Cristinei Chevereșan cu
speranța că voi ajunge și eu în preajmă – tot virtual – prin
laguna despre care scrie. Scrisul Românesc ne primește
cu o mărturie a vremurilor de care ne amintim cu
strîngerea de inimă de rigoare. Cum este cazul lui Remus
Rădina, unul dintre cei care au traversat istoria noastră cu
o încărcătură morală și patriotică de excepție și care s-a
destăinuit în cartea sa Testamentul din morgă, apreciată de
Eugen Ionescu, mărturie a iadului din închisorile
vechiului regim. Schimbăm registrul și ne oprim la
poeziile Elenei Ștefoi: „M-am strecurat și eu ca atâția
alții/printre ochiurile unei putrede țesături/prin gaura
dintre vreascuri în miros de sarmale/și am alunecat din
scenariu/și m-am înălțat la viața de-a doua// nu mi-a pus

nimeni insignă pe aripi/pentru că nici nu am dorit-o/nu
mi-am atârnat de gât casă și masă/de la uniuni de primărie
partide” (Despre viața a doua). Căzut din stele este și
Adrian Sângeorzan cu un fragment de proză care nu ne
avertizează de amploarea pe care o va lua. Poate roman?
Din Viața Românească decupăm, subiectiv, reacția lui
Varujan Vosganian la atacurile asupra USR (nu a
partidului!), cu un Mic îndrumar privind înființarea USR,
după care trecem la studiul lui Ion Bogdan Lefter privind
Postcomunismul literar românesc. Poezia și proza. Ajuns
la al patrulea episod. Ne asociem reverenței lui Tudorel
Urian față de Gheorghe Grigurcu la cei 85 de ani
împliniți. Și ne oprim la paginile de poezie, citînd din O
bacoviană semnată de Ioan Vintilă Fintiș: „cel pribeag/
cel singur/ cel pustiu// iubita mea din noiembrie/ cântă
prin burnița roșie// parcurile sunt/uriașe patinoare de
ceață/ ea balerina/ cuprinde cu un dans/ clipele
secundele”. Ne era dor de Secolul 21, care ar trebui să
aibă o atenție pe măsură din partea celor care diriguiesc
fondurile, pentru că este, cu o vorbă urîtă contemporană:
un brand! În fine subiectivismele își au și ele partea lor de
dreptate. Genericul revistei este Poezia, o miză continuă.
În anexa revistei, deloc de neglijat, este reprodus și
Manifestul Cercului Literar de la Sibiu cu povestea sa.
Dar felia de tort este tăiată pentru unul dintre cei mai
importanți poeți ai lumii – cum afirmă Ion Bogdan Lefter
– Michel Delguy. Care ne provoacă la un desant în
amintirile acestuia legate de Paul Valéry, cu suficiente
date referitoare la o istorie a literaturii, comentariu la care
se alătură și Dumitru Țepeneag ori Mircea Martin. Din
Expres cultural desprindem, ca de obicei, un fragment
din poemul numărului, care acum aparține Magdei Isanos.
Așadar: „Zâne de rouă,/ mă rog vouă,/ să mă primiți/în
pajiștea unde dormiți.// Drept lumânare,/ aș vrea o floare./
Drept rugăciuni și tropare,/ vântul să bată, iarba s-aplece
mai tare” (Zâne de rouă). Vă amintiți de generozitatea
Constanței Buzea față de poeții pe care i-a debutat și
susținut? Ca să nu mai vorbim de opera sa? Ioan Holban
face un gest firesc, împrospătînd memoria noastră fragilă
din care se topesc nume care sunt și repere valorice.
Nichita Danilov își adjudecă poemul lunii cu Vulturii orbi
din care vă oferim un fragment: „Pasărea a coborât de trei
ori/ din cer,/ a fost un vultur. S-a așezat/ pe creștetul lui de
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comPRESA REVISTELORcomPRESA REVISTELOR
Valentin TALPALARU



„A venit primăvara și, ca de fiecare dată, anotimpul
acesta îmi trezește foarte multe nostalgii. Pentru mine el
este anotimpul în care scriu mai mult. Cred că între ver-
surile pe care le-am adunat în acest grupaj cele mai
multe sunt de anul trecut, când am terminat liceul. Nu
scriu de foarte mulți ani, dar poeziile pe care le-am pub-
licat până acum pe diferite site-uri de profil de pe inter-
net au fost receptate pozitiv. M-aș bucura dacă versurile
pe care le trimit acum la Convorbiri literare vor avea
aceeași primire pozitivă din partea dumneavoastră.
Alina-Mihaela Simion” – Alina, pentru început nu e rău,
dar, pentru tine, drumul până la poezie e încă foarte
lung. Ceea ce ne-a deranjat însă foarte mult sunt
numeroasele greșeli gramaticale. Nu se poate așa! Nu
putem avea pretenția că facem literatură dacă nu știm
exact unde trebuie pusă virgula și unde nu. Voi cita
dintr-un text doar o strofă, care pare a fi mai inspirată,
așteptându-te la Curier și cu alte texte mai împlinite
artistic: „Dormeam cu tine în minte/ inaptă fiind de a
mai face ceva/ așteptând răsăritul ce nu mai venea/ să
mă găsească întreagă în mândria mea”.

Cîteva texte acceptabile ca realizare artistică primim
și de la Viorel Pavelescu din București: „Te aștept cu
fereastra inimii mele deschisă/ doar să te mângâi cu
privirea și să îți zâmbesc/ dar nu te întorci la vechea ta
iubire/ deci noaptea aceasta nu te voi vedea/ precum nu
am mai văzut demult o stea/ care să-mi lumineze desișul
amintirilor cu tine./ Acum mâna îmi tremură pe o halbă
de bere tristă/ dar totul pare arhivat în caietul verde/ din
care sar câteodată metafore de foc./ Eu sunt cel vinovat,
cel fără de noroc și/ mă mir de ce mă mai îngăduie
pământul./ Dar toate sunt himere sau doar vântul/ ce îmi

întoarce un salut de-al tău/ la care mă întorc mereu cu
gândul” – Viorel, se vede clar că ai în spate un îndelung
exercițiu poetic, stăpânești firul ideii, ești ponderat în
expresie, deci nu ești foarte departe de a apărea la
Antologia Curierului. Te aștept cu încă un grupaj de ver-
suri mai consistent (calitativ) decît cel de acum.

„Nu am multe de spus despre mine. M-am născut,
voi muri și între timp încerc în a-mi croșeta un doctorat
în fizică. Nu-s chiar poezii, fragmente, aforisme, nici
măcar cântece, nici eu nu știu ce sunt... Le „public” pe
facebook sub formă de poze, spre groaza celor de la care
aștept like-uri, love-uri, guri căscate și altfel de emoti-
coane, eu însă fiind, oricum, de fapt, ca un pacient ce
așteaptă morfina. Am făcut liceul în Huși, și desfăcut
facultatea în Iași. (Like that matters!) Nu vreau să par
arogant dar nu știam ce să scriu în e-mail. Cred că cea
mai mare aroganță ar fi să public ceva cu numele întreg.
Dar dacă tot suntem exhibiționiști... Le-am atasat într-o
arhivă. Ar trebui sa fie ok. Am mai multe... dar le las
acolo să se adune... (oala cu borhot puturos). Vă doresc
o zi bună ! E primăvară și frumos, ar fi păcat să nu
scoateți copii la o plimbare! Radu Florin Andrei” –
Radu, din păcate, nu am putut ajunge la textele tale, pre-
cum, probabil, au pățit și cei de la care aștepți like-uri pe
facebook. Dacă ai fi citit recomandările ce le publicăm
lunar, la sfârșitul oricărui Curier, referitoare la trimiterea
textelor pentru Curier (text simplu, fără poze sau alte
semne grafice atașate textului, salvat în doc.) ne-ai fi
oferit și posibilitatea de a citi ce ai scris. Deci, dacă
dorești o părere referitoare la textele tale, poți reveni.

Așa cum am promis acum cîteva luni, încă o fabulă
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CURIER DE AMBE SEXECURIER DE AMBE SEXE
Nicolae SAVA

fier,/ pe umărul lui de fier./ Pe mâna sa dreaptă.// A spus:
„Vei domni peste/acest ținut nesfârșit,/ peste această țară
întinsă./ Brațul îți va fi de fier,/ voința îți va fi de fier,/
Legile drepte”. În fine, Porto Franco pe care navighează
Sterian Vicol preț de trei sute de numere, pîndind plasele
de pescuit în care se strecoară și plevușcă și șalăi, iar
căpitanul trebuie să facă ordine gastronomică. Dar
memoria îl obligă la o reverență pentru cei cu care a urnit
corabia: Ion Chiriac, Radu Mihăescu, Mircea Mihaiu, Ion
Trandafir, Radu Macovei, Apostol Gurău, Simon
Ajarescu, Nelu Oancea, Constantin Frosin. Poate, pentru
o bună parte dintre domniile voastre, numele nu vor
spune suficient de mult, dar toți cei citați s-au perindat pe

la timona corabiei. Și, pentru că nu am reușit să scriem
mai consistent despre plecarea poetului și prietenului
Nicolae Dabija, ne îngăduim un citat mai amplu din
poemul său, Mama Cristina: „Nucul stă tot mai bătrân
lângă poartă,/ răsfirând, printre ramuri uscate, lumina;/
cade pe casă frunza lui moartă/ căutând-o, în zboru-i, pe
mama Cristina.// A plecat pe cărările tot mai uituce;/
lacrimile mele sunt tot mai puține;/ trupul ei e-n cimitir
sub o cruce,/ sufletul ei e aici lângă mine.// Vântul
îngrămădește frunza-n ogradă/ și mama Cristina nu-i să
le-adune,/ și nici să măture praful, ca o zăpadă/ pe pragul
casei ce, trist, se depune”.



semnată de Victoria Furcoiu,”Lama și cămila”: ”Cu
vorbe nu prea frumoase,/ O lamă găsea să râdă/ De
cămila cu cocoşe,/ Zicându-i: - Cât eşti de hâdă!/ Mă-
ntreb cu mare mirare,/ Cum se face că mi-eşti rudă?/ Eu,
cu-a mea înfăţişare,/ Tu, aşa urât făcută,/ Având dâmburi
pe spinare!/ Prin urmare, se-nţelege;/ La plimbare, eu cu
tine/ Nu putem nicicum a merge/ Alături. Mi-ar fi
ruşine./ Cămila-ndura tăcută/ Părerea ei jignitoare,/
Preferând să nu răspundă/ Vorbei dispreţuitoare./ Şi, pe-
un ton de acceptare,/ Zise: – Bine, eu o să aştept./ Iar,
de-ai vrea să ieşi cu mine,/ Să mergem doar prin deşert,/
Unde-s priviri mai puţine,/ Locul fiind mai discret,/
Deci nu-ţi va mai fi ruşine./ Într-o zi, după o vreme,/
Prin deşert fiind plecate,/ Lama-ncepe a se teme/ Că o să
moară de sete./ Astfel, i-a propus cămilei,/ Din drum
grabnic să se-ntoarcă: – Eu nu pot rezista setei/ Şi o să
mor fără apă!/ Cămila-i răspunse: poate/ Că ai rezista
voioasă,/ Fără vreo teamă de moarte,/ Dacă ai avea
cocoaşă,/ La fel ca mine pe spate./ Eu o port cum mi-a
fost dată,/ Chiar urâtă de se vede,/ Plină e mereu cu apă,/
Deci, de n-aş fi cocoşată,/ Aş muri-n deşert de sete./
Morala:/ Oricât ţi-ar stârni mirarea,/ Nu lua-n râs
înfăţişarea!”

Antologia Curierului: 
Florentin SMARANDACHE

Lacrimi de fier

Din câte dureri
se compune adevărul?
(întrebări pline de sânge pe față).
Soldații varsă lacrimi de fier
(este o trecere prin lucruri a durerii).
Un ochi scoate mâna afară:
se văd urmele noastre pe timp.

Aceste negre plecări

Cu fructe în ramuri lipsă – 
pomi în cadență, desculți.

Moara mulge de apă izvorul,
și în islaz: delir-de-trandafiri.
Curg măruntele, lacrimile de cer.
Liniștea-mi măsoară depărtările –
aceste negre plecări ale pupilelor mele.

Încep să forfote pe stradă grijile

0 fântână de cer ivește răsăritul. 
Sălciile oglindesc într-un copil-de-râu
căutătura senzuală a trupului.
Încep să forfote pe stradă grijile
cu oameni în gură. Pe margine plopii
cară în spate poteci.

Din lumină mierea toată o să strângem

Mai în floare spînzurat de-un ram.
Începe să lucreze o uzină de simțiri.
Costelivă și ardentă garoafa
își sparge capul de soare,
se prelinge-ncet pe fată
visul nostru matinal.
Din lumină mierea toată
o să strângem –. fără de risipă.

Singur printre stele

Ca o fată lălâie,
seara cade în genunchi lângă geam.
Cer cu ochi negri.
Prin timpane liniștea
face pat de culcare.
Lucrurile, toate, au devenit egale
cu ele însele... Se mai zbate puternic
o libelulă într-un ceas...
Vă rog să nu mă așteptați,
voi întârzia puțin
printre stele.
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Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă
că au ceva de spus, cu talent pentru asta, trebuie să ne trimită cîteva texte (poezie, proză, teatru, eseu critic), scrise citeţ,
lizibil, cu respectarea normelor gramaticale clasice, pe suport de hîrtie sau electronic (obligatoriu cu diacritice – TEXTE-
LE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!)  şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi
cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor intra
în atenţia noastră, promovîndu-i la „Antologia curierului”.

Manuscrisele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul redacţiei, sau pe două e-mail-uri, nicu_sava@yahoo.com sau
convlit95@yahoo.com. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns doar în paginile revistei.




