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În timp ce marile puteri negociau modalitățile de
administrare a Dunării în folosul propriu, peste capul
și interesele îndreptățite ale riveranilor, ambițiile
austro-ungare, în această chestiune, provocau în
contra-pondere, amplificarea aspirațiilor românești de
reîntregire a Daciei. În ianuarie 1882, de ziua Unirii
ia ființă Societatea Carpații, ce avea ca activitate
realizarea unității naționale; între membrii ei îi aflăm
pe I. Slavici, M. Eminescu, I. Creangă, V. Maniu, G.
Tocilescu, episcopul Melchisedec, listă inserată în
lucrarea lui Gheorghe Clivetti, România și „alianțele
germane” 1879-1914 (Ed. Junimea, 2015).

Pe Eminescu continuă să îl preocupe constant
chestiunea dunăreană, asupra căreia scrie în paginile
Timpului de-a lungul a cîțiva ani, din 20 septembrie
1880, pînă în mai 1883, practic pînă în preajma
internării sale la clinica doctorului Suțu, în 28 iunie
1883.

Pe 6 noiembrie 1881 (sub titlul Chestiunea
Dunării…) publica în foaia conservatoare o
descriere, de-a lungul istoriei a situației Dunării și a
raporturilor ei cu locuitorii: „Nu românii sînt aceia
care pun bandiera română, de vreme ce poporul nos-
tru, originar din munţi, n-a avut contact cu marea şi
cu Dunărea decît în epoca sa eroică, în epoca de aur
a unui Mircea, a unui Alexandru cel Bun şi Ştefan cel
Mare, Domni stăpînitori de la munte şi pîn-la marea
cea mare, cum se întitulau ei.

Pierzînd încă din secolul al XV-lea şi al XVI-lea
cetăţile de pe Dunăre către atotputernicia otomană,
coloniile genoveze şi veneţiene care se formaseră,
sub sceptrul protector al voievozilor români, la
Moncastro [Cetatea Albă], la Proilabum [Brăila] şi la
San-Giorgio [Giurgiu], au încetat de-a fi româneşti,
negoţul nostru a trebuit să dea îndărăt şi să dispară”. 

În contextul momentului, opoziția în contra
monopolului economic austriac, era calea de a crea

cu încetul o marină română. Cu evidentă ironie redă
situația acceptării de guvernanții noștri a prevalării
intereselor austro-ungare: „Se vede că nu asta a fost
intenţia guvernului român. D. Boerescu, edificat
bunăoară de starea excelentă a conaţionalilor noştri
din Ardeal, s-a convins că prieteni mai buni decît pe
unguri românul nu mai are şi din consideraţia aceas-
ta a admis şi Comisia Mixtă şi prezidenţia Austriei în
Comisiune; ba, ce e mai mult, au convins pînă şi pe
d-nii Rosetti – Brătianu despre sinceritatea şi amica-
bilitatea d-lui conte Andrassy.

Legăturile între monarhie şi guvernul român au
devenit atît de intime încît răposatul baron Haymerle
nu găsea de recomandat, ca model de relaţiuni priete-
noase, decît pe cele întreţinute cu România; iar
Ministerul Afacerilor Străine din Viena merge cu gin-
găşia atît de departe încît declară că, în interesul
menţinerii bunei înţelegeri, guvernul imperial e cons-
trîns să nu publice toate actele relative la chestiunea
Dunării. Românul, înţelegînd că nu se mai poate
ascunde după deget, a insinuat c-un cusur subţire, că
M. Sa Regele, în călătoria sa prin Europa, ar fi luat
angajamentele privitoare la Dunăre într-un timp în
care opoziţiunea amăgită contesta acestei călătorii
orice semnificare politică.

Dacă în România n-am fi pierdut deprinderea
mirării, dacă la noi n-ar fi toate cu putinţă, am găsi că
e revoltător de-a vedea presa guvernamentală polemi-
zînd şi protestînd în contra pretenţiunilor austriace,
pe cînd în fond chestiunea e regulată. Acest joc de
cărţi măsluite, pentru a amăgi opinia publică, e de-a
dreptul nedemn”.

Situație revelatoare, în care afirmă că și-a pierdut
și capacitatea de a se mai mira, dacă după cum
subliniază, la noi n-ar fi toate cu putință. Urmează o
diatribă care descrie situația economică a Țării
subjugată intereselor proprii ale unui grup restrîns, în
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paguba tuturor, a sistemului socio-economic al
națiunii, una, din nefericire, aproape identică celei în
care trăim, se înțelege, pe o buclă mai înaltă a spiralei
hegeliene.

E de tot interesul reflectarea în presa străină a
chestiunii Dunării, una cu o obiectivitate și o
acuratețe remarcabile.

În numărul pe 7 noiembrie 1881 al Timpului,
Eminescu publică în traducere textul pe această temă
apărut în Journal des débats ce se merită citat în mare
parte pentru corecta oglindire a situației României în
contextul european și sub presiunea dublei monarhii:
„Dar de-o fi Serbia, dar Bulgaria, dar România, sco-
pul este acelaşi, oricît de deosebite ar fi procederile.
Serbia a încercat a se împotrivi; dar în curînd s-a
încredinţat că puterile ei nu-i permit să se opuie şi s-
a închinat. România e într-o situaţie deosebită, care-
ar putea părea mai bună.

Nu s-a admis în adevăr că libertatea de navigaţiu-
ne pe Dunăre constituie un interes european şi nu e
România în drept de-a aştepta un sprijin care i-a lip-
sit Serbiei?

Pîn-acuma acest sprijin nu i s-a refuzat şi Austria
a găsit în Comisia dunăreană o piedecă la pretenţiu-
nile sale. Dar există teama în Bucureşti că nu va fi
totdauna astfel şi că-ntr-un timp mai mult ori mai
puţin depărtat România se va găsi izolată şi nu va mai
putea să aştepte nici un sprijin.

Sînt în adevăr cîteva cuvinte ale contelui
Andrassy, rostite în una din şedinţele delegaţiunii
ungureşti, cari sînt din cele mai caracteristice şi n-au
putut să fie tocmai plăcute românilor. «E cu putinţă –
a zis contele – ca interesele şovinismului român să se
îndrepteze în contra noastră, dar interesele României
înseşi sînt identice cu ale noastre. De cînd România a
devenit stat independent şi de cînd nu se mai bucură
de protecţiunea Europei, acest regat are mai mult
decît oricît trebuinţa de-a se înţelege cu noi».

Vorbind astfel, contele Andrassy a esprimat desigur
un adevăr politic care are trecere astăzi la Viena şi mai
cu seamă la Pesta. Dar e cu neputinţă să nu atingă
adînc sentimentul naţional al mai marei majorităţi a
românilor şi, precum observă aproape unanimitatea
presei române, acuzarea de «şovinism» este cu atît mai
stranie cu cît vine de la un maghiar, de la reprezentan-
tul naţiunii celei mai şoviniste ce există în lume.

Dar mai important pentru români este că li se
declară că recunoaşterea independenţei lor i-a lipsit
de protecţiunea Europei. Astfel n-a fost îndeajuns

pentru ei de a consimţi la cele mai dureroase şi mai
primejdioase sacrificii, de-a fi primit toate condiţiile
ce i-a plăcut Europei de-a le impune pentru a-i pro-
clama în sfîrşit demni de independenţă. Acum ea nu
vrea să-i mai cunoască şi i-ar lăsa espuşi la întreprin-
derile vecinilor lor. Pe de altă parte, poate politica
austriacă să se resigneze de-a fi fără înrîurire la
Bucureşti? Învederat că nu. Destinele nouă ale
Austriei o pun în necesitatea de a-şi asigura marile
căi strategice şi comerciale ale Orientului. Aceste căi
sînt în număr de două, calea Salonicului şi a Dunării.
Ea nu poate permite ca una sau alta să fie ameninţate
în coastă, nici prin urmare ca o altă înrîurire decît a sa
să fie precumpănitoare în România. Dar această
înrîurire poate să se exercite altfel decît într-un mod
despotic. Ea poate fi blîndă şi chiar binefăcătoare. Se
pare însă că, la Bucureşti, nu se aşteaptă nimeni la o
asemenea înrîurire afară de cîţiva oameni politici cari
sînt acum la putere; apoi e sigur că vorbe ca cele ros-
tite de d. Andrassy nu sînt de natură a înlesni stabili-
rea unor relaţiuni de încredere între cele două ţări”.

De rețint, remarca foii străine de acum aproape un
secol și jumătate, și care, din nefericire, este încă
actuală, privind acuzarea de șovinism, și care este cu
atît mai stranie pentru Journal des débats cu cît vine
de la un maghiar, de la reprezentantul națiunii cele
mai șovine ce există în lume.

În Adunările legiuitoare se vor afla… (Timpul, 11
noiembrie 1881) redactorul de la foaia conservatoare
face din nou trimitere la propunerea reprezentantului
Franței, Barrère, membru în Comisia Europeană a
Dunării, de-a delega un membru al acestei Comisii
care să ia parte la ședințele celei mixte. Cele două
mari puteri, Franța și Austro-Ungaria, au pactizat
întru susținerea Comisiei Mixte, prin care se oferea
cîștig de cauză ultimei. În paginile dedicate acestei
chestiuni de Gheorghe Clivetti sînt puse în lumină
toare manevrele monarhiei dualiste de a se înstăpîni
pe Dunărea riverană României: „De la Paris, Al.
Odobescu, nu în urma vreunui demers oficial, ci a
unor discuţii particulare cu Barrère, a avut de
comunicat ministrului E. Stătescu că «proiectul»
delegatului francez la Comisia Europeană a Dunării
întârzia de la a fi analizat de guvernul francez, spre a
i se permite circuitul diplomatic; că proiectului i s-ar
putea rezerva o sesiune extraor dinară a forului
fluvial de la Galaţi; că părţii române i-ar fi de
recomandat să se înţeleagă cu Viena, încât să prevină
repercusiuni severe ale înţelegerilor marilor
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cabinete, prin concesii reciproce.
Din rapoartele şi telegramele primite de la

miniştrii şi trimişii extraordinari în străinătate, mai
ales dintr-un raport al lui Ion Ghica, de la Londra,
regele şi guvernul României au avut de înţeles că
diplomaţia austro-ungară, prin Wolkenstein, şi-a
asigurat consimţământul cabinetelor francez, german
şi italian, chiar şi al celui britanic, cucerit, mai ales
acesta, de idee; extinderii autorităţii Comisiei
Europene până la Brăila, pentru activarea
diplomatică a proiectului Barrère după felul cum era
văzută de la Viena chestiunea Dunării”.

Poetul se întreabă cu dreptate: „Ce vor face
Adunările, ce guvernele, cu aceste învoieli pe
deasupra capetelor noastre…”

Și încearcă o lămurire: „Căci pe cînd ţara e ame-
ninţată din afară cu monopolul navigaţiunii austriece
pe Dunăre, cu precumpănirea strivitoare a importului
austriac, pericolul acesta devine şi mai mare în faţa
lipsei de organizare economică înlăuntru.

Meseriile au dispărut şi dispar pe toată ziua în
concurenţă cu fabricatele gata ce se introduc din
străinătate; munca naţională se simplifică şi se
îngreuie din ce în ce, reducîndu-se la munca cîmpu-
lui, mărginită la anume timpi ai anului şi care lasă în
silită inerţie braţele populaţiunilor aproape şase luni
pe an.

Paralel cu relele simplificării şi reducerii muncii
la o singură şi cea mai primitivă formă se dezvoltă în
progresiune geometrică răul social de care suferim
mai cu seamă; creşterea neîncetată a elementelor
improductive şi consumatoare”.

Vine cu acuza, bună de clamat și astăzi: „Nici o
idee sănătoasă şi în adevăr organică de reformă nu se
prezintă de nicăiri; luptele şi diviziunile politice au
osîndit gîndirea naţională la sterilitate.

Guvernul pe de altă parte nu va avea a alege decît
între urmarea politicii de pîn-acum şi schimbarea sis-
temului. Dacă va urma politica sa actuală de satisfa-
cere de apetituri şi ambiţiuni el va continua a stăpîni,
dar orice zi a stăpînirii sale va fi însemnată prin pier-
deri materiale şi morale pentru ţară. Dacă ar îndrăzni
să-şi schimbe sistemul şi să apuce calea unei politici
de stat, admiţînd chiar că ar avea îndestulă capacitate
pentru aceasta, va pierde sprijinul partizanilor săi,
care nu-l servesc şi nu-l pot servi decît în schimbul
satisfacerii intereselor lor materiale”.

În Dacă inimia adversarilor noștri… (Timpul, 14
noiembrie 1881) este criticată politica duplicitară a

guvernului, în interior apărător al drepturilor riverane
românești și în exterior foarte dispuși să sprijine
interesele dublei monarhii asupra Dunării: „Pe cînd
România avea o politică, o morală, guvernul a avut în
chestiunea Dunării două politici şi două morale: una
în Ministerul de Externe, alta în Comisia Europeană.
Altceva făgăduiau d-nii Brătianu – Boerescu la
Viena, altceva vorbea delegatul din Comisia de la
Galaţi.

Guvernul se traduce într-o sumă ciudată de terme-
ni. Sînt cele patruzeci şi atîtea de combinaţiuni calei-
doscopice în care intră cabinetul Brătianu –
Boerescu, precum şi cabinetul Dumitru Brătianu.
Poate Românul să ne facă să credem că actualul cabi-
net e cu totul şi în toate solidar cu cabinetul Brătianu
– Boerescu sau cu cabinetul Dumitru Brătianu?
Desigur nu. Acest guvern, compus dintr-o lungă serie
de cabinete pline de nulităţi ambiţioase, e capabil de
orice, deci capabil a fost de-a lua angajamente în
chestiunea Dunării, ceea ce se dovedeşte din gingăşia
prevenitoare a cabinetului vienez de-a nu publica
actele relative la chestiune”.

De ce oare nu ne uimim, cînd și astăzi sîntem
nevoiți să constatăm acest adevăr, cabinele
guvernamentale sînt la fel de pline de nulități
ambițioase.

Este citată foaia franceză („L’Écho de France”
urmează…, Timpul, 15 noiembrie 1881) care vine în
sprijinul drepturilor românești asupra fluviului care o
mărginește către sud.

Este cu totul remarcabilă cunoașterea situației
reale a Dunării în context european, nu mai puțin
corectitudinea în abordarea cu sprijinul direct a
cauzei românești a foilor editate în capitatele marilor
puteri, în care balanța se înclina în sprijinirea
intereselor austro-ungare, în paguba riveranilor, nu
mai puțin, cum subliniază și foaia franceză, în paguba
interselor europene.

Chiar și jurnalul Messager de Vieene, editat în
capitala imperiului, pledează în favoarea drepturilor
românești, nu doar cu o anumită admirație, dar și cu
un îndemn spre demnitate în impunerea intereselor
naționale: „Acolo, între Turnu Severin şi Galaţi, se
află o naţie vitează de şase milioane [?] de oameni, o
naţie care-a ştiut să se bată şi să învingă pe cîmpul de
bătălie. Românii erei nouă, cari au deschis o atît de
strălucită şi luminoasă cale aspiraţiilor unui popor, şi-
au adus aminte că e vorba de-a asigura României
acum ori niciodată interesele economice. Calea ce
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aveau s-o urmeze oamenii de stat din Bucureşti era
însemnată de mai înainte şi, ținîndu-se de litera
Tractatului de la Berlin, ei cer ca Comisia Europeană
a Dunării «să elaboreze reglementul cu care e însăr-
cinat, rezervînd, bine-înţelegîndu-se, cabotajul pentru
ţărmureni, iar executarea reglementului să fie în
seama fiecărui stat ţărmurean, pe toată întinderea
teritoriului său». Austria a prezintat din parte-şi un
anteproiect asupra căruia Comisia Europeană va tre-
bui să se pronunţe şi a cărui dispoziţie principală
remite esecutarea reglementului, de cum va fi redijat,
în seama Comisiei numită Mixtă, compusă numai din
statele ţărmurene. Aceste state ar fi România, Serbia,
Bulgaria, Austro-Ungaria. Austria stipulează între
altele că ea va exercita prezidenţia în sînul acestei
Comisii şi că «va avea vot preponderant în caz de
paritate de voturi». 

Astfel precumpănirea austriacă ar fi stabilită de
facto pe tot cursul Dunării răsăritene şi principiul
libertăţii de navigaţiune pe acest rîu – un interes
comun al Europei – ar fi primejduit.

Pentru Europa nu e-n adevăr decît un interes eco-
nomic; dar mai e şi o altă consideraţie de politică
generală, a cărei însemnătate nu scapă din vederea
nimănui: dictatura pe Dunăre ar aduce cu sine fără
îndoială dictatura asupra micilor state ţărmurene.

N-ar servi la nimic de-a tăgădui această urmare a
revendicaţiunilor cabinetului din Viena, pentru că
constituie învederat cuvîntul lor de căpetenie. Toată
lumea ştie că pretenţiunile Austriei asupra bazinului
răsăritean al Dunării nu sînt decît un epizod al rivali-
tăţii dintre această putere şi Rusia.

Naţia care şi-a cîştigat independenţa cu preţul sîn-
gelui copiilor săi trebuie să-şi dea mari silinţe pentru
a scăpa de primejdia ce-o ameninţă. Ea cată să respin-
gă cu energie toate cererile exorbitante cari ar putea
să pună în joc interesele ei cele mai sfinte şi să întîm-
pine cu neîncredere toate sugestiunile cari i-ar putea
fi fatale.

S-a zis adeseori că independenţa statelor ţărmure-
ne ale Dunării nu poate fi, în orice caz, decît relativă,
adecă că sînt menite de-a gravita împrejurul uneia sau
alteia din cele două mari împărăţii cari le încunjură.
Pentru România s-apropie momentul în care va putea
dovedi că acest vechi axiom au încetat de-a fi adevă-
rat.

Siguri de sprijinul Europei, oamenii de stat din
Bucureşti vor şti să apere interesele legitime ale ţării
lor şi dezvoltarea cestiunii Dunării va proba dacă

noul regat e în stare de-a împlini rolul pe care i l-a
însemnat cursul istoriei popoarelor şi poziţia geogra-
fică a teritoriului ei”.

În nici treizeci de rînduri gazeta vieneză
sintetizează o situație care frămînta zona, încă mai
accentuat de la 1856, situație ce se va perpetua
practic în aceiași parametri pînă la izbucnirea
primului mare război, la 1914.

Din articolul Mesajul cu care… (Timpul, 17
noiembrie 1881) este comentat Mesajul tronului
adresat Camerelor legiuitoare, la deschiderea
sesiunii, și reprodus un fragment din cuvîntul
Regelui: „Această credinţă [că libertatea Dunării este
o condiţiune esenţială pentru propăşirea ţării] a fost,
în alte împrejurări, unul din cuvintele puternice care
ne-au făcut să declinăm cu nestrămutare propunerea
de retrocedare a Basarabiei. Tot această credinţă ne
impune datoria de-a nu consimţi la combinaţiuni cari
ar avea de efect ca navigaţiunea de la Porţile de Fier
la Galaţi să rămînă sub acţiunea preponderantă a unei
singure puteri”.

Pester-Lloyd, foaia ungurească, într-un articol
citat de Eminescu, Toată presa austro-ungară…
(Timpul, 20 noiembrie 1881), comentează pe un ton
superior, de frate mai mare, binevoitor dar cu măsură
și cît se poate de diplomatic, Mesajul Regelui, ca în
momentul cînd face trimitere la fragmentul citat mai
sus, să renunțe la maniera diplomatică, afirmîndu-și
cu aroganță drepturile ce i se cuvin ca mare putere.

Neue freie Presse se pronunță încă mai vehement
(Continuăm a reproduce…, Timpul, 21 noiembrie
1881) și cu duritate în contra celor susținute în
fragmentul din Mesajul Tronului în fața Camerelor
reunite. Pentru foaia habsburgilor, afirmarea și
impunerea drepturilor României asupra Dunării, prin
a-i încredința poliția fluvială și aplicarea
regulamentelor ar însemna a ruina negoțul austriac
pe Dunăre.

Corect, noi cu ruina ei cu folosul. Și mai avem și
tupeul, zic vienezii, deși dreptate e de partea noastră,
de a ne purta ca și cum monarhia dualistă ar fi micul
regat și România marea putere.

Încă în căteva articole scrise la finele anului 1881,
Eminescu se ocupă de reflectarea opiniilor, dar și
reacțiile presei vieneze la Mesajul regelui Carol,
toate evident vehemente, cu prezentarea și a
bunăvoinței arătate pe acest subiect de cabinetul I.
Brătianu, înainte de a demisiona. Între timp are loc,
inclusiv, suspendarea relațiunilor Austriei cu
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guvernul nostru: „Observăm pentru cine ştie a înţele-
ge că, cel puţin în aparenţă, nu ne putem răzima toc-
mai mult pe contrastul de interese europene în Orient.
Atragem bunăoară atenţia sferelor noastre parlamen-
tare asupra atitudinii Bulgariei în chestiunea dunărea-
nă. Ea e, în aparenţă cel puţin, cu totul în acord cu
vederile Austro-Ungariei şi desigur că nu de capul ei.
Atitudinea statului învecinat ne îndreptăţeşte la
concluzia că şi un alt stat, cu mult mai puternic şi mai
determinant în chestiunea aceasta, nu refuză concur-
sul lui Austro-Ungariei. Dintre puterile apusene unele
au o atitudine nehotărîtă, dar, chiar dacă n-ar fi aşa,
măsura în care ne pot sprijini cată să rămîie necunos-
cută. Dacă guvernul se bucură de sprijinul cuiva desi-
gur nu e în stare a spune în ce grad şi pînă unde poate
uza de acel sprijin căci, dac-ar spune-o, ar crea toc-
mai celor mai buni amci ai lui o poziţie foarte difici-
lă în chestiune.

Deducerile ce le putem face din atitudinea state-
lor slave ale Peninsulei în chestiunea dunăreană ne
procură o sumă de cuvinte, ce nu se pot mărturisi,
pentru a recomanda Adunării prudenţă politică în
răspunsul la discursul tronului pe care-l va concepe.
Acelaşi lucru se poate spune în multe forme şi nu tre-
buie să se uite că forme oricît de precaute, numai bine
susţinute să fie, nu alterează chestiunea de drept” (Nu
putem ști…, Timpul, 26 noiembrie 1881).

Fulminantă este intervenția lui Kogălniceanu de
la tribuna Parlamentului României, din 1/13 mai
1881, în problema Dunării. Cel care a fost prim-
ministru sub Alexandru Ioan Cuza, cu extraordinare
merite în scurta domnie a întemeietorului statalității
Țării, augumentate sub Carol I, ține să amintească în
debutul discursului său: „La această tribună s-a
proclamat Unirea Principatelor, la această tribună s-a
făcut o Românie; la această tribună România a
înconjurat capul suveranului ei cu coroana regală”
(apud G. Cliveti).

Diplomatic susține că problema Dunării este una
de interes european: „Comisiunea Europeană trăiește
și doresc să trăiască încă mulți ani; la gurile Dunării
ea reprezintă un interes european și /…/ doresc ca
România să continue a fi lipită de acest interes
european, pentru ca el să ne sprijine pînă cînd vom
deveni așa de tari și puternici încît să putem trăi prin
noi înșine” (apud G. C.).

Nașterea și acutizarea chestiunii dunărene nu-i
provocată de micile state riverane, ci de rivalitatea
celor două mari puteri ale vremii care flancau

România: Rusia și Austro-Ungaria, interesate de a
domina cursul fluviului; realitate subliniată și de
fostul redactor de la Dacia literară: „Este rivalitatea;
este lupta de influență între Austria și Rusia asupra
Peninsulei Balcanice. Acesta este adevărul, aceasta
este geneza cestiunii Dunării, care purcede de la
Tratatul de la Paris (apud G. C.).

Dubla Monarhie și-a atras în Comisia Mixtă de
partea ei Serbia, căreia îi revenea, în jos de Porțile de
Fier, doar 5 km, în comparație cu cei 1400 la care
erau riverane România și Bulgaria. Nu alianțele
trecătoare primează, ci, ca-ntotdeauna interesele. Să
ne amintim ce spune Winston Churchill: „O națiune
nu are inamici permanenți, nici prieteni permanenți,
ci numai interese permanente”. Sau: „Nu există
prietenii și dușmănii veșnice, ci numai interese
veșnice”.

Eminescu prezintă răspunsul majorității parla-
mentare la mesajul tronului, mesaj care a supărat, cu
osebire monarhia habsburgă.

Răspunsul în loc să modereze adresarea mai puțin
diplomatică din mesajul tronului, o accentuează spre
paguba tuturor.

Observația poetului la această manieră de
abordare este sub semnul diplomației și plină de
înțelepciune: „Fără îndoială n-am fi voit ca răspunsul
să renege mesajul. Dar acesta fiind cauza unui con-
flict, credem că răspunsul Adunării s-ar fi putut
mărgini în a afirma că ţara e pururea gata la orice sac-
rificii ar cere M. Sa, de cîte ori onoarea ori interesele
ei ar fi la mijloc, fără a insista asupra unei chestiuni
în care nici o hotărîre nu s-a luat şi a cărei tratare e
pendentă”.

A venit și rîndul minorității parlamentare de a-și
prezenta contraproiectul de răspuns la mesajul
tronului. Pentru redactorul foii conservatoare, ședința
de ieri a fost una din cele mai însemnate ale Adunării
prin nivelul ridicat al discuţiunii şi prin importanţa
ideilor noi de reorganizare care şi-au făcut intrarea
pe arena luptei parlamentare (În ședința de ieri a
Adunării…, Timpul, 5 decembrie 1881).

P.P. Carp va citi contraproiectuul, respins de
majoritate prin G. Verrescu și Maniu – mai ales în ce
privește soluția la chestiunea dunăreană.

În apărarea punctului de vedere al conser-
vatorilor, va veni Titu Maiorescu care, cum
sintetizează Eminescu, tratînd cu toată rezerva cuve-
nită chestiunea Dunării, insistă în discursul său asu-
pra punctelor de reorganizare socială şi economică
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cuprinse în contraproiectul de răspuns al minorităţii.
Adînca şi concentrata atenţie pe care Adunarea a
dat-o cuvintelor sale era întreruptă numai de zgomo-
toase aplauze.

Despre cuvîntul lui Petre P. Carp, putem spune,
sumar, apelînd la consemnările redactorului, numai
că nu primeşte nici o soluţiune care ar avea aerul de-
a angaja ţara pentru sau în contra unei puteri vecine
şi că numai o punere la cale care ar garanta, analog
Tractatului de la Paris, neutralitatea teritoriului
român merită sacrificii în favoarea unui organ care
să reprezinte interesele colectivităţii puterilor euro-
pene pe Dunăre.

Cu interpelările de înălțimea celor doi junimiști
din plenul Adunării, ședința cu pricina nu putea fi,
cum cu îndreptățire spune Eminescu, decît una din
cele mai însemnate.

În Ziarele austriece constată…. (Timpul, 24
decembrie 1881), Eminescu face cîteva observații
asupra atitudinii presei conservatoare din Anglia, ce
se arăta favorabilă intereselor și nevoilor dublei
monarhii în probelma Dunării. În esență, așa cum
Anglia se considera îndreptățită să se mențină pe
Canalul Suez, în aceeași măsură însemna Dunărea
pentru Austro-Ungaria, precum Canalul pentru
Marea Britanie, Anglia fiind preocupată, în fapt, prin
conservatori, de a-și apăra sfera de acțiune în contra
Rusiei, sprijinirea intereselor dunărene ale dublei
monarhii fiind o bună cale de a-și prezerva interesele.

Cum era de așteptat, Eminescu va comenta
scrierea publicată de M. Kogălniceanu privitoare la
chestiunea Dunării.

Indiferent de imputările ce i le-ar aduce (inclusiv
publicarea prematură de documente pe acestă temă –
se înțelege din motive diplomatice), nu i se poate
contesta lui Kogălniceanu: claritatea de vederi, jude-
cată cuprinzătoare, sigură şi fără şovăire; o mare
inteligenţă unită cu talentul de-a se manifesta cu
toată vioiciunea în scris şi prin viu grai.

D. Kogălniceanu urăşte fraza, pune pe cititor tot-
deauna şi fără înconjur in medias res; sîmburul ches-
tiunii apare clar şi dezbrăcat de subtilităţi (D.
Kogălniceanu publică…, Timpul, 2 febr. 1882).

Memoriul care deschide scrisoarea publicată de
fostul reprezentant la Paris, este prezentat în rezumat
cu evidențierea intereselor de preponderență ale
Austriei pe Dunăre, încă de la Conferința de la Viena
din 2 febr. 1856, pretenții respinse atunci, fapt ce se
va repeta și la Congresul de la Berlin, unde este

stabilită starea legală a Dunării la vale de Porțile de
Fier, constatată de Kogălniceanu.

Acestea erau cadrele în care reprezentanții din
străinătate acționau întru menținerea statutului
Dunării. Pe 21 iulie 1882 reprezentantul de la Paris
primește de la onor Minister o depeșă care-l pune în
cea mai mare nedumerire, și unde i se atrage atenția
asupra chestiunii cabotajului, care este cea mai
importantă pentru noi. Kogălniceanu realizează că
guvernul și-a schimbat viziunea asupra acestei
probleme și răspunde: „Dacă d-voastră sînteţi otărît a
reclama păstrarea cabotajului numai pentru statele
riverane, adecă pentru Austria în detrimentul pavi-
lioanelor statelor neriverane şi în special ale Angliei,
Franciei, Germaniei, Greciei, Italiei şi Turciei, cari
acestea au întemeiat prosperitatea Dunării de Jos şi
prin urmare a porturilor noastre, în asemenea caz noi
nu mai sîntem în conflict cu Austro-Ungaria, noi sîn-
tem în conflict cu Europa. Cu o asemenea teorie noi
devenim strînşii aliaţi ai Austro-Ungariei, care de la
1856 se încearcă, deşi pururea respinsă de Europa, de
a păstra pentru dînsa toată mişcarea navigaţiunii pe
Dunărea de Jos”.

Și Eminescu comentează amar: „Aşadar cabota-
jul, privilegiul plutirii pe lîngă ţărmuri rezervat rive-
ranilor, era blidul de linte pentru care România ar fi
putut renunţa la dreptul ei de primogenitură, la neu-
tralitatea Dunării, această chezăşie a neutralităţii ţării.

Pentru acest blid de linte oferit ca un fel de com-
pensaţie ţărmurenilor, cu iluzia că în acest chip, îşi
vor putea crea o marină naţională, d. Brătianu, cu
preţiosul său d. Boerescu au intrat în mlaştina făgă-
duielilor pripite, de care părîndu-le rău, au voit să le
neutralizeze prin limbajul exagerat al mesajului, ceea
ce, în loc de-a ameliora situaţia, a condus din contra
la conflict şi la umilire.

Dar această abatere a d-lui Brătianu din calea
clară a Tratatului de la Berlin ne-a costat mai mult
încă: încrederea puterilor”.

Comentariile la scrierea lui Kogălniceanu sînt
continuate în Nevoind a fi victima legii…, Timpul, 21
februarie 1882. Din partea a doua a textului publicat
de fostul plenipotențiar la Paris rezultă, fără drept de
apel, că guvernanții, peste capul intereselor naționale,
au căzut la-nvoială cu vienezii.

Vienezii, în dorința de a-și impune interesele
peste un sector fluvial în care n-au nici un drept,
nefiind riveran, au atăta drept cît are America sau
China sau oricare dintre puterile planetei: dreptul
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liberei navigațiuni. Una pe care, inclusiv Comisia
Europeană, prin reglementările ei, îl asigură tuturor.
În lipsa acestor drepturi plenipotențiarul dublei
monarhii, contele Welkenstein umblă prin capitalele
Europei, fără prea mare cîștig de cauză: cel mult va
găsi din nou ceea ce caută: pricină și ceartă,
opinează gazetarul oficiosului conservator (Contele
Welkenstein s-a întors…, Timpul, 3 aprilie 1882).

Străduința de a căuta drepturi acolo unde nu
există, provoacă poetului o avalanșă de imprecații la
adresa stăpînitorilor de peste munți, cu afirmarea
documentată a continuității și comunității de neam a
românilor: „Şi sperăm că nici nu le va avea pînă cînd
Austro-Ungaria se va sili din răsputeri să rămînă
străină poporului românesc, pînă acest popor nu va
avea dincolo de munţi un teren public de dezvoltare
cum îl au celelalte. Pînă ce domnii maghiari vor pre-
tinde a-l maghiariza cu de-a sila zece milioane de
guri şi zece milioane de inimi vor striga în contra
Austro-Ungariei, căci politiceşte putem fi despărţiţi,
dar unitatea noastră de rasă şi de limbă e o realitate
atît de mare şi de energică încît nici ignoranţa, nici
sila n-o pot tăgădui. Ei, să nu fi trăit Matei Basarab,
nici Teofan al Ardealului, nici Varlaam al Moldovei,
să nu fi fost suta a şaptesprezecea cu eroii şi cugetă-
torii ei, vă puteaţi bate joc de noi încă mult timp, dar
astăzi nu se mai poate. Azi limba este una de la
Satmar pînă în Cetatea Albă de lîngă Nistru, de la
Hotin pînă în Graniţa militară, azi datina e una, rasa
e una şi etnologic e unul şi acelaşi popor, care nu mai
doarme somnul pămîntului şi al veacurilor.

Ceea ce numesc maghiarii ideea lor de stat e isto-
riceşte un neadevăr şi, ca realitate etnologică, aseme-
nea un neadevăr. Încă din suta a treisprezecea popo-
rul românesc avea ţinuturile lui proprii, legea lui pro-
prie – antiquam et aprobatam legem –, principii pro-
prii, autorităţile proprii elective, fără nici un amestec
din partea Coroanei ungureşti. Era un neam de ostaşi,
oameni de arme, un popor aliat maghiarilor, nu supus
lor, atît de puţin supus încît notarul regelui Bela nu se
sfieşte a-şi încuscri pe cei întîi regi de rasă arpadiană
cu fiicele Domnilor români anteriori înfiinţării state-
lor dunărene. Notarul poate fi apocrif, poate fi dintr-
un veac mai tîrziu, dar psihologic şi pentru respectul
ce-l are pentru poporul nostru e desigur o probă cînd
lasă să răsară chiar dinastia cea mai veche maghiară
din leagănul unei mume române. Dar s-au întins
românii, dar au cuprins ţinuturi în care nu fuseseră,
dar dintr-un mic neam de ostaşi a devenit un mare

neam de agricultori? Afacerea lor. S-au întins prin
dreptul cel mai sfînt din toate, prin dreptul muncii.
Cu munca şi-a procurat pămîntul strămoşesc şi, prin
colţurile unde intraseră străini, cu munca îl va şi
ţinea. Dacă iobăgia a existat, ea a fost un contract de
muncă şi această muncă seculară a cucerit Ardealul.
Aţi condamnat părţi întregi ale poporului nostru la
iobăgie, repetînd asupră-i blestemul ce Dumnezeu l-
a rostit asupra lui Adam: «În sudoarea frunţii tale îţi
vei cîştiga hrana de toate zilele»! Dar rasa de stăpîni-
tori fino-tartari a uitat că Dumnezeu nu poate bleste-
ma, că blestemul biblic a fost o binecuvîntare, căci în
acea muncă era viitorul poporului românesc, în acea
muncă numărul lui mare, sănătatea inextricabilă a
sufletului şi a trupului lui. Prin muncă şi-a cucerit
ţinuturile, prin muncă a ajuns a se cunoaşte pe sine
însuşi, prin muncă a ajuns acolo încît îi e ruşine şi silă
de a deveni maghiar”.

Pacea națională, inclusiv economică dintre
românii cuprinși între Carpați și Dunăre și stăpînitorii
de dincolo de munți are sorți de izbîndă în măsura în
care peste Carpați drepturile le sînt respectate la fel
ca tututor din amalgamul etnic al imperialilor: „Dacă
dar din realitatea că există negoţ austriac pe Dunărea
de Jos, şi există pentru că am îngăduit să existe, poate
rezulta ceva, din realitatea şi mai mare că o jumătate
a poporului românesc trăieşte în statul Habsburgilor –
pe care Dumnezeu să-i aibă în sfînta sa pază – rezul-
tă în mod legitim aşteptarea ca să ne vedem respecta-
tă limba, datina, individualitatea noastră etnică,
bunurile conştiinţei noastre. Pacea naţională caută să
precedeze pacea economică. Cînd poporul românesc
va avea în monarhie drepturi egale cu cele ce le au
croaţii, polonii, cehii, Austro-Ungaria va înceta de-a
fi un stat străin pentru noi şi puţin ne va păsa dacă
produsele Ardealului românesc ar inunda pieţele
noastre ori viceversa. Poporul românesc, politiceşte
despărţit sub doi monarhi, ar forma două zone deose-
bite de producţie şi de schimb şi nu ne îndoim că
român cu român s-ar înţelege şi că niciodată n-ar mai
fi vorba de conflicte economice, nici de aversiuni
politice între monarhia habsburgică şi statul latin de
lîngă Dunăre”.

Presa străină a vremii la care apelează Eminescu
și din care traduce și publică în Timpul, evidențiază
demersurile de atragere de către habsburgi a
celorlalte mari puteri în susținerea impunerii
Comisiei Mixte, Comisie practic sub directa lor
oblăduire și prin care și-ar asigura stăpînirea asupra
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Dunării de jos; demersuri diplomatice cu oarece
succes în Franța, Marea Britanie, Italia, cît privește
Germania, sprijinul ei era asigurat încă de la primele
discuții asupra chestiunii dunărene și ca efect al așa-
zisei alianțe germane.

Aflăm din De alaltăieri s-a răspîndit…, (Timpul,
22 aprilie, 1881) de demisia cabinetului Ioan
Brătianu, în contextul în care proiectul Barrère
(propus de delegatul Franței), agreat de marile puteri,
a fost trimis, cum atenționează ambasada austriacă,
către ambasada franceză de la București încă din 12
ale lunii, spre a fi comunicat de urgență Cabinetului
român.

Din cele 14 paragrafe ale proiectului Barrère, cu
privire la navigația între Porțile de Fier și Galați, sînt
prezentate pe larg primele trei. 

Proiectul Barrère este comentat și prezentat pe
larg, inclusiv cu implicațiile lui politice la nivel
european, într-o manieră asemănătoare și de
Gheorghe Clivetti, în lucrarea amintită.

Cabinetul demisionar al lui Ioan Brătianu
încearcă prin această manevră să evite pe cale
parlamentară asumarea Comisie Mixte, acceptată în
scurt, pe căi diplomatice, pe cînd era la guvernare.

Soluția corectă la care aderă ziaristul de la Timpul
este cea expusă și de Dimitrie Sturza: „Întinderea
autorităţii Comisiei Europene de la Marea Neagră
pînă la Porţile de Fier, cu condiţia ca fiecare stat să
aplice deciziile comisiei pe teritoriul ei, sub prive-
ghere europeană” (Dintre deosebitele soluții…,
Timpul, 27 aprilie 1882).

Conștient de alianțele și influențele habsburgice în
plan european, rămîne în discuție o chestiune cu
caracter juridic, care nu are precedent: „Chiar dacă
Europa întreagă ar găsi propunerea Barrère admisibilă,
totuşi rămîne întrebarea pînă unde Europa are dreptul
de a mărgini suveranitatea unui stat independent şi din
ce precedente poate deduce îndreptăţirea de a crea
uneia dintre puteri o poziţie precumpănitoare”.

Marile interese la Dunăre ale dublei monarhii sînt
de natura evidenței, dar nu sînt suficiente pentru a
echivala cu un titlu de drept: „Dacă s-ar admite teo-
ria că un interes e totodată un drept am putea susţine
că noi românii avem cele mai mari interese în Ardeal.
O jumătate a poporului românesc e ţinută în condiţii
de inferioritate naţională de către maghiari; la Gherla
s-a numit un agent guvernamental episcop; guvernul
face cele mai nemaipomenite presiuni pentru a intro-
duce un idiom finotartaric în şcolile primare şi secun-

dare, precum şi în biserici; se ameninţă zilnic cu stin-
gerea intelectuală şi etnică a milioane de români în
ţara lor proprie şi strămoşească, în judeţele lor, româ-
neşti ab antiquo; se introduce limba maghiară pînă şi
în ţinutul Făgăraşului, pînă mai ieri al Ţării
Româneşti. Ei şi? Din aceste interese naţionale ale
noastre rezultă un drept pentru noi de a ne amesteca
în lucruri ce se petrec pe teritoriu austriac? Nici unul.
Privim cu durere dincolo de munţi; principiul chiar al
existenţei noastre e zilnic batjocorit şi călcat în
picioare de o rasă străină, fără instincte de dreptate şi
fără sentiment de stat, şi cu toate acestea nu numai că
nu putem reclama un drept de amestec pe teritoriu
austriac, dar chiar drepturile noastre vechi ce le
aveam în Ardeal au căzut în desuetudine şi nu le mai
putem exercita. În adevăr, avem dreptul de a sfinţi în
Bucureşti pe mitropolitul arhidiecezei Ardealului şi
a-l delega pe el ca să sfinţească episcopii sufragani
cîţi erau de trebuinţă. Aceasta pretutindenea sub
coroana Sf. Ştefan, unde trăiau români. Oare dac-am
îndrăzni să facem una ca aceasta, conform şi interese-
lor şi dreptului nostru, constatat prin zeci de acte
publice, cine ne-ar îngădui? Domnii Ţării Româneşti
au dreptul suveran, nedesfiinţat niciodată, de a
confirma alegerea magistraţilor publici în ţinutul
Făgăraşului. Dacă, conform interesului, am pretinde
să executăm acest drept, ne-ar îngădui cineva?

Dacă dar nici interese, nici drepturi căzute în
desuetudine nu justifică nici o pretenţie a noastră
pentru modificarea stării de lucruri dincolo de munţi
– ce rezultă din marile interese ce Austria le are pe
Dunărea de Jos?

Nimic; nimic pînă atunci cînd dreptul e un titlu cu
care se rezistă puterii; nimic pe cît timp un stat oricît
de mic se razimă pe drepturile ce decurg din suvera-
nitatea sa”.

Sînt cîteva adevăruri istorice de care e bine să ne
amintim, sau să le aflăm, în multe cazuri, situația
reală, știut fiind că au fost obturate cu program de
propaganda comunistă, adevăruri puse în lumină de
Gazeta generală din Augsburg, sub titlul: Situația
politică din România, text tradus și publicat de
Eminescu în Timpul, 10 septembrie 1882. Textul este
trimis gazetei germane din București, cu data de 1
septembrie, la marcarea celei dintîi lupte victorioase
după sute de ani de apărare a naționalității lor. Cu
trimitere la luarea redutei de la Grivița, moment
sărbătorit la un lustru de la această victorie. Citim din
traducțiunea eminesciană: „Au trecut cinci ani de cînd
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principele Carol de Hohenzollern comanda dinaintea
Plevnei armata ruso-română de împresurare care, la
12 septemvrie, au întreprins asaltul asupra întăririlor
turceşti. Primite din toate părţile de un cumplit foc de
artilerie şi de puşti, dat din poziţiuni cu totul acoperi-
te, trupele năvălitoare dădeau înapoi pe toată linia,
cînd principele Carol se aruncă în faţa batalioanelor
române cu cuvintele Scăpaţi onoarea zilei şi a naţiu-
nii. El le făcu să se-ntoarcă, să repete asaltul asupra
şanţurilor Griviţei, pe a cărei înălţimi fîlfîi o oră mai
tîrziu tricolorul român. Din ziua aceea mersul răz-
boiului se schimbă, în decursul căruia mica armată
română se mai distinse prin multe lupte viteze. Ruşii
aveau aşadar toate cuvintele pentru a fi mulţumiţi de
aliaţii lor.

Dar alianţa era nenaturală şi nu se făcuse decît prin
puterea împrejurărilor. E cunoscut că, la începutul răz-
boiului, Rusia respinsese alianţa României. Rusia sin-
gură voia să învingă pe turci şi să libereze naţiunile
oprimate, pentru ca, după război, să poată dicta legile
ei atît celui învins cît şi celor eliberaţi. Cînd însă opu-
nerea neaşteptată a unei armate turceşti sub Osman
Paşa nu opri numai oştirea rusească în loc, ci o ame-
ninţa cu nimicirea, comandantul suprem rus se văzu
silit a se adresa României cu rugămintea de a-l spriji-
ni şi depeşa Marelui Duce Nicolae către principele
Carol Au nom de Dieu, venez vite! e înscrisă în cartea
istoriei tot astfel ca şi gratitudinea cu care Rusia a
răsplătit României după încheiarea campaniei. E
cunoscut, pe de altă parte că, la deschiderea războiu-
lui, românii se temeau mult mai mult de liberatorul
rus decît de opresorul musulman; că – în zadar – s-au
adresat puterilor garante cerînd sfat şi ajutor, că au
protestat în contra intrării ruşilor; că s-au văzut siliţi a
încheia o convenţie cu Rusia pentru a nu fi trataţi ca
inamici de armia ei supraputernică şi că, la urma-
urmelor, românii fură siliţi să dea ajutor Rusiei, pe de-
o parte pentru a opri pe turci de-a intra pustiind în
România în urma unei oştiri ruseşti bătute şi a preface
ţara în teatrul războiului, pe de altă parte pentru ca, în
caz de victorie, să nu fie cu totul daţi pe mîna aşa-
numiţilor liberatori.

Şi-n adevăr ajutorul României i-a costat mult mai
scump pe ruşi decum se admite în genere. E drept că
alianţa cu România n-a oprit pe Imperiul ţarilor să-i ia
aliatului, cu toate protestele, ţinuturile din Basarabia;
dar Imperiul a fost silit a ţinea seamă de activitatea
proprie a naţiunii române şi de atitudinea bărbătească,
eroică chiar, a armatei ei; au trebuit să-i lase acesteia

deplina neatîrnare şi prin aceasta Rusia a pierdut road-
ele victoriilor sale. Scopul războiului întreprins nu era
desigur eliberarea bulgarilor de sub jugul turcesc, ci
crearea unui stat sau a unei confederaţiuni de state
care să atîrne cu totul de Rusia şi să se prefacă cu tim-
pul într-o secundogenitură rusească. Acest stat sau
această confederaţiuni de state avea să cuprinză
Bulgaria, Muntenegrul, Serbia şi România şi să serve
pe de o parte de staţiune spre Constantinopol, pe de
alta să fie un zăvor în contra unei înaintări eventuale a
monarhiei austro-ungare cătră Orient, în cazul
dărîmării Imperiului otoman.

Să nu ni se observe că acest plan s-a împiedecat,
nu prin atitudinea României, ci prin aceea a
Congresului din Berlin; nu ignorăm deloc puterea are-
opagului european şi sîntem departe de-a-i opune
greutatea relativ mică a naţiunii române; dar ati-
tudinea României în timpul războiului ruso-turcesc a
fost un factor în mîna Congresului. Situaţia Rusiei în
faţa Congresului ar fi fost cu totul alta dacă reprezen-
tanţii ei s-ar fi putut înfăţişa ca cuceritori sau liberatori
ai tuturor statelor balcanice. Afară de-asta, cabinetul
din San-Petersburg n-a renunţat la dorinţa şi la scopul
de-a forma un stat federativ din ţările balcanice, ci
urmăreşte şi acum acest scop cu toate mijloacele ce-i
stau la-ndemînă, prin ambasadorii şi agenţii săi din
Bucureşti. Ştirea răspîndită acum cîteva zile de cătră
un agent rusesc despre o întîlnire încurîndă a regelui
României şi al Serbiei cu principele Bulgariei la
Rusciuc cată a se considera ca un ballon d’essai pen-
tru a afla, pe de-o parte, ce-ar zice puterile europene
despre o asemenea întîlnire a principilor statelor bal-
canice şi a trezi, pe de altă parte, neîncrederea Austriei
şi Germaniei în contra României şi Serbiei. Dacă s-au
zădărnicit pîn-acum toate silinţele şi-ncercările
agenţilor ruşi de a realiza o confederaţie a popoarelor
balcanice cauza e că în Bucureşti au pătruns de mult
convingerea că interesele României nu se pot uni
defel cu acelea ale statelor slave din vecinătatea ei şi
apoi instinctul de neatîrnare al naţiuni, care nu îngă-
duie ca România să cedeze ceva din independenţa sa,
pentru care s-a luptat atît de mult; în fine – last not
least – pentru că România posedă un rege din Casa
Hohenzollern, care în nici o împrejurare nu s-ar hotărî
a se degrada devenind vasalul Coroanei ruseşti”.

Și continuă corespondentul de la Gazeta generală
cu cîteva observații care luminează poziția României
între cele două mari puteri, nu mai puțin poziția
duplicitară a Germaniei. „Dacă instinctul de
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neatîrnare şi de libertate al românilor, care se mani-
festă atît în politica lor exterioară cît şi în cea inte-
rioară, i-a ferit pîn-acum de-a ajunge să atîrne de
Rusia, el pe de altă parte a creat un conflict cu
monarhia austro-ungară şi i-a pus în opoziţie cu toate
puterile europene, căci în cestiunea dunăreană ei au
insistat cu prea multă îndărătnicie asupra punctului
lor de vedere, care e, blînd vorbind, unilateral, iar
inamicii guvernului român – interiori şi esteriori – n-
au întîrziat a făuri din cestiunea dunăreană o armă în
contra guvernului, a dinastiei şi a ţării.

Spaţiul nu ne permite de-a cerceta cestiunea
aceasta complicată; mă mărginesc dar numai la
observaţiunea că fiece naţiune, mare ori mică fie, are
misiunea deplină de a-şi apăra drepturile şi interesele
ei; dar că nu trebuie să meargă atît de departe ca să
ignoreze sau să atingă interesele şi drepturile unei
alte naţiuni, mai ales cînd aceasta e un stat vecin cu
mult mai puternic. Dreptul strict în multe cazuri nu se
poate aplica fără pagubă nici măcar într-un litigiu
între două persoane private; cu atît mai puţin între
două state învecinate a căror interese se întreţes în
mii de direcţii şi sînt atît de varii încît prudenţa
impune fiecărei din părţi concesiuni în unele cazuri,
pentru ca şi partea cealaltă să încline a face concesiu-
ni în alte cazuri. Chiar un stat mai mare şi mai puter-
nic decît România s-ar măcina cu timpul prin conflic-
te continue cu toţi vecinii săi; afară doar dac-ar avea
un protector foarte tare într-una din puterile mari şi
dominante în Europa. Un asemenea protector
România-l poseda odinioară în Franţa, sub Napoleon
III; dar azi nu mai există în Europa nici o putere care
să exercite o influenţă dominantă, căci singura care ar
putea-o nu voieşte s-o exercite.

Nu e îndoială că România se bucură în prezent de
mare bunăvoinţă din partea Germaniei; nu numai
pentru că regele e un Hohenzollern, ci pentru că
conducătorul politicei germane a recunoscut marea
vitalitate a poporului românesc, pentru că ştie a
apreţia importanţa situaţiei geografice a ţării şi o serie
de alte împrejurări cari creează României pentru vii-
tor o misiune politică şi militară la porţile Orientului.

Dar, oricît de mare ar fi părtinirea cancelarului
german pentru România, ea nu e îndestul de mare
pentru a o favoriza în socoteala Austro-Ungariei, care
e şi mai importantă pentru el. Se pare aşadar că din
Berlin i s-a dat regelui României sau guvernului său
sfatul urgent de-a aplana cît se poate de curînd dife-
renţele pendente între Austro-Ungaria şi România cu

privire la cestiunea Dunării, într-un mod cît se poate
de echitabil pentru amîndouă părţile”.

Comentariile asupra aprecierilor corespon-
dentului de la foaia germană, ale ziaristului de la
Timpul sînt succinte dar cu un final de mare
înțelepciune diplomatică: „O menţinere strictă a auto-
nomiei noastre în politica exterioară, o egală evitare
a influenţei fie a uneia, fie a celeilalte dintre puteri, e
o garanţie mai sigură pentru menţinerea păcii decît
concesii unilaterale, menite a ne cîştiga poate simpa-
tiile unuia, dar cu atît mai proprii pentru a stîrni riva-
litatea celuilalt”.

Oricare concesie a părții române va fi în
defavoarea ei. Eminescu în De ce vicleșuguri…
(Timpul, 8 octombrie 1882) prezintă un articol din
oficiosul liberal Românul, care, prin afirmarea că
Rusia ar face brațul Chilia navigabil, iar România
brațul Sf. Gheorghe, Sulina – aflată sub
supravegherea Comsiei Europene ar rămîne fără
obiect. Articolul e ținut sub tonul acesta, pe corda,
cum am zis, spune ziaristul, a presei rusești. În urma
observațiilor redactorului de la Timpul, Românul,
cum remarcă acesta, își revizuiește opinia inspirată
de vederi rusești. De astfel de vederi, din nefericire,
nu ducem lipsă nici în actualitatea noastră cea de
toate zilele.

Este comentată și Conferința de la Londra ce
urma a se desfășura pe 10 martie 1883, unde s-a
discutat chestiunea dunăreană fără acceptarea
României între delegați.

Gheorghe Clivetti dedică pagini cuprinzătoare
despre Conferința de la Londra și tratatul din 10
martie 1883, unde citim: „Solicitării exprese a
României de a fi admisă pe picior de egalitate cu
celelalte puteri la conferinţă nu i s-a dat curs
favorabil de plenipotenţiarii reuniţi în capitala Marii
Britanii spre a decide dezlegarea chestiunii
dunărene. Explicaţiile furnizate părţii române de
respectivii plenipotenţiari, ca şi desfăşurarea de
ansamblu a deliberărilor lor de conferinţă au
prezentat aspecte mult discutabile din perspectiva
raţională a dreptului internaţional, chiar şi din cea a
foarte sensibilei raportări a politicii la preceptele
moralei. Motivaţia conferinţei a fost pusă în seama
necesităţii execuţiei articolelor LIV şi LV ale
tratatului de la Berlin, nu şi în cea a actelor
internaţionale anterioare acestuia, relative, începând
cu 1856, la chestiunea Dunării, nici măcar în cea a
tratatului din 13 martie 1871, de la Londra, ce
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preconizase mandatul de 12 ani, Analizabil la 1883,
pentru Comisia Europeană”.

Ziarul din care traduce Eminescu este foaia
vieneză Noua presă liberă, în Timpul, 9 februarie
1883. Citirea cîtorva fragmente confirmă temeinica
cunoaștere a realității de către foaia respectivă,
inclusiv de către poet, realitate confirmată, cum am
văzut, și în lucrarea bine documentată a lui Gheorghe
Clivetti. Foaia vieneză ține să facă precizări și asupra
întîlnirii londoneze: „Conferinţa a semănat mult c-un
bîlci în care se face trampă.

Rusia a abandonat România pentru că-n schimb a
primit făgăduinţa Austriei de-a favoriza regularea
braţului Chiliei; Anglia a sacrificat Regatul pentru
Egipet. România se poate mîngîia doar cu faptul că-n
cazul din urmă Franţa a fost cea care a plătit cheltuie-
lile, căci, în momentul în care vorbim cestiunea egip-
teană este poate hotărîtă în mod definitiv fără partici-
parea Franţei. Cînd unei puteri mari i se întîmplă ase-
menea lucruri, cu cît mai trebuie România să se
supuie sorţii şi să-şi puie întrebarea dacă nu ar fi mai
cu minte ca, prin tratări cu Austria, să dea forma cea
mai lesne de mistuit acestui lucru inevitabil. Dacă
Conferenţa a contribuit de a trezi o asemenea convin-
gere în Bucureşti, atunci nu s-a convocat cu totul fără
scop şi în zădar; dar cum că ea nu a fost necesară,
pentru ca la urma urmelor totul să se aranjeze între
Bucureşti şi Viena, ideea aceasta i se impune oricărui
politician, oricît de mîndri ar fi de munca lor moder-
nii Danaiz cari în Londra cară apă cu ciurul”.

Eminescu, în acest context, se vede nevoit a
constata sterilitatea totală a politicii guvernului:
„Izolaţi cu desăvîrşire, căzuţi sub ura Rusiei,
dispreţuiţi de Germania cu toate că un dinast al ei
ocupă tronul României, stăm în faţa lumii ca nişte
milogi de care se-ndură Austria însăşi, căutînd a
îndulci, prin politeţe cel puţin, hapul amar al viitoarei
vasalităţi economice şi politice”.

În fapt, chestiunea dunăreană era deja
compromisă prin actele cabinetului Brătianu încă din
iunie 1881, cum consemnează gazetarul foii
conservatoare în Dacă cineva îndrăznea… (Timpul,
20 febr. 1883), citînd din ziarul roșilor, Românul, de
la acea dată.

Fapt ce-l determină pe Eminescu să exclame: „Va
să zică acum doi ani deja guvernul găsise nimerit şi
la timp de a concede Comisia Mixtă, admiterea ner-
iveranei Austria în ea, prezidenţia ei de drept la o
masă unde nu erau decît riverani. Nici astăzi Austria

nu pofteşte altceva decît ce guvernul român a ştiut să
facă, nici Conferinţa din Londra nu cere în esenţă mai
mult decît punctele de mai sus. Aceste concesii, care
neapărat caută să se fi rezemînd pe un text pozitiv, pe
o piesă din corespondenţa noastră diplomatică cu
cabinetul din Viena, sînt o adeziune dată acum doi ani
încă la hotărîrile actuale ale Conferinţei”.

Dumitru Brătianu, noul șef al Cabinetului,
realizează că ne aflăm pe marginea prăpastiei, și totul
pentru a-și asigura cei de la putere realegerea, cum și
observă în Admirabila dibăcie… (Timpul, 11
februarie 1883) diriguitorul foii conservatoare: „A
trebuit acest eveniment de înspăimîntătoare gravitate
ca, la bătrîneţe (lui Dumitru Brătianu, n.n.), să-i cadă
vălul de pe ochi, pentru ca să vadă în fine de ce sînt
capabili şi înlăuntru cei ce în afară lucrează astfel.
Cînd a spus că nu mai e om onest în ţară n-a vorbit
poate numai de deputaţii ce-i stăteau în faţă, ochii i s-
au despăienjenit, pentru a vedea lunecînd înainte-i
neatîrnarea acestei ţări împreună cu Dunărea.
Calimach Catargiu, silit de bănuiala aruncată asupra
lui, descoperă duplicitatea guvernului, e ameninţat cu
darea în judecată şi moare de supărare. Cogălniceanu,
bolnav şi bătrîn, reîntinereşte în culmea vieţii sale
pentru a apăra Dunărea, mişcătoarea pavăză de argint
a neatîrnării noastre străvechi, a cărei pierdere tot-
deauna robie a însemnat. Iar ţara aceasta, ameţită ca
un taur de demagogia ei internă, de zdreanţa roşie a
republicii de desculţi, e distrasă de la chestiunea cea
mare, pierde ca pe nişte cărţi pe joc simpatiile tuturor
popoarelor europene, pentru a se ocupa de mijlocul
cum să asigure reuşita în alegeri a paraliticilor ei poli-
tici.

Cu aceste mizerii dinlăuntru ni s-a distras atenţia
pînă în momentul cînd ne vedem singuri, părăsiţi de
toată lumea, puşi la discreţia, avizaţi la bunăvoinţa
unui vecin puternic, sub a cărui stăpînire consîngenii
noştri sînt apăsaţi, persecutaţi c-o ură oarbă de conlo-
cuitorii lor”.

Eminescu constată dramatica situație în care se
afla România, prin concesiile diplomaților în
chestiunea dunăreană, cînd se vede nevoit să pună în
evidență că prin proasta gestionare a acestei
probleme am pierdut pe rînd încrederea marilor
puteri europene.

În zadar oameni de calibrul lui Kogălniceanu sau
Callimachi Catargiu au atenționat guvernanții, ei au
continuat pe panta pe care s-au înscris cu o curioasă
voluptate.
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Publicînd Manifestul studenților Universității din
București către presa română (Timpul, 24 febr. 1883)
în chestiunea Dunării, Eminescu face un scurt
comentariu, de constantă actualitate: „Puterile fac
ceea ce se face în lume, fără scrupule excesive ele
urmăresc pe socoteala noastră şi a oricui interesele
lor politice şi economice; atitudinea noastră ar trebui
să fie de a nu ne face complici vinovaţi ai procedări-
lor lor. În privinţa aceasta însă nu avem nici un cuvînt
de-a da guvernului de la noi un absolutoriu, nici cre-
dem că merită sprijinit fie chiar prin manifeste ale
tinerimii. Trecutul ne învaţă că el nu s-ar folosi de
acest sprijin decît pentru a masca complicitatea sa
deja dovedită în această chestiune”.

Și în continuitatea acestei idei Eminescu
vituperează în contra atitudinii cameleonice a puterii
momentului, nu diferită ca atitudine de cea din
prezent: „Cei mari îşi urmează politica lor cum vor;
puterea ce-o au preface adeseori voinţa lor în drept;
dar nu noi aveam s-o facem, pentru care fiece şir de
tratat ţine locul armatelor ce nu le avem. Nu ne e greu
a mărturisi că pentru omul onest o asemenea jertfă e
uşoară. Mic ori mare fie un popor, sînt bunuri mora-
le asupra cărora nu exista tranzacţie legitimă; şi cînd
un om de stat crede că, în contra dreptului, în contra
opiniei publice, în contra tradiţiilor de onoare, totuşi
trebuie să transige, acel om de stat trebuie să ştie cu
ce preţ o face: şi că preţul trebuie plătit. Ştiind-o
aceasta, poate face sacrificiul cel mai înalt de care un
muritor e capabil, acela de a se stinge el, om drept,
purtat de o adîncă convingere, sub pata infamiei,
nefiindu-i nici măcar permis de a se apăra dacă apă-
rarea sa ar fi în stare a compromite cauza. Astfel,
pentru sute de ani şi-a întunecat numele Machiavelli,
pentru că, pentru realizarea celui mai sfînt scop, pro-
punea mijloacele cele mai infame. Şi cu toate acestea
era o eroare enormă, tocmai pentru că enorm era spi-
ritul ce o compusese. Nu prin mijloacele propuse de
el s-a realizat scopul. Energia şi munca celei mai
tinere dintre rasele Italiei au făcut ceea ce mijloacele
lui nu ar fi ajuns niciodată să facă.

Nu ni se mai atribuie dar o politică de care sîntem
incapabili.

E clar că nimeni nu poate primi solidaritatea poli-
ticei exterioare a guvernului” (Ne silim a păstra…,
Timpul, 1 martie 1883).

O nedumerire pe care sînt și astăzi destui care și-
o exprimă, o aflăm și la Eminescu, ridicată în
contextul nefericitei politici a vremii: „Uneori oame-

ni de o exemplară bună-credinţă şi patrioţi cum se
cuvine ne zic din convingere: «Ce folos au luptele
acestea politice între partide? De ce nu încetează
odată? De ce românii nu îşi dau mîna pentru a asigu-
ra prosperitatea ţării lor?»” (Cam în Ajunul…,
Timpul, 23 noiembrie 1883).

Și tot el constată: „Sinceri or fi asemenea oameni,
pătrunzători nu sînt”.

Și atunci la fel ca în prezent, partidele vechi se
destrămau și, funcție de interese apăreau noi partide
și facțiuni (multe făcute la comandă, atunci și acum)
cu o viață la fel de efemeră ca a celor de astăzi.
Fenomen cercetat de poet în Bătrînul organ al puterii
liberale… (Timpul, 8 mai 1882).

Chestiunea Dunării va rămîne pe harta
diplomatică a Europei ca o preocupare relativ
constantă cel puțin pînă la pragul primei conflagrații
mondiale, România fiind atrasă în sfera germanică,
evitînd astfel tendințele Rusiei de a-și împlini
proiectul balcanic al puterii pravoslavnice:
„Blocarea acestui mare proiect stătea și în preocu -
pările strategice ale Imperiului German, ce-şi urma
vocaţia dunăreană. De aceea, orientarea politicii
Vechiului Regat în funcţie de «puterea germană»
ţinea de un justificabil raţionament, chiar de
stringentă necesitate, fie şi cu presupu nerea unui
modus-vivendi austro-ungaro-român, reciproc
concesiv. Sub acea presupunere, avea să se calmeze
şi chestiunea dunăreană, în condiţiile când nici nu
căpăta corp Comisia Mixtă. Raţionamentul orientării
României spre sistemul germanic, euro-central, de
alianţe se întărea şi pe măsură ce se confirma
poziţionarea cam de la distanţă a puterilor
occidentale faţă de ceea ce se petrecea la Dunărea de
Jos” (G.C.).

Eminescu, în numărul pe 23 martie 1883 al
Timpului (Cam în ajun) vitupera în contra realizării
noului canal dunărean, Cernavodă-Constanța,
comuniștii îl vor pune în operă, fapt urmat și de
legarea Rinului de Dunăre la finele secolului trecut,
astfel se va înfăptui legarea celor două mări, Marea
Neagră și Marea Nordului, și porturile lor Constanța
și Rotterdam.

Din păcate, efectele economice sînt neglijabile,
pentru că interesele unor state europene trec peste
interesele Uniunii Europene în ansamblu.

Dunărea, cît timp nu vom avea acces în spațiul
Schengen, rămîne în continuare o „chestiune
europeană”.
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George Motroc: Stimată Doamnă Ioana
Diaconescu, în primul rînd, felicitări pentru
noua apariţie, o carte-document intitulată
„Rugul Aprins”: studii şi documente despre
exterminare şi supravieţuire, apărută la Editura
Fundaţiei Academia Civică, 2018. Pentru cei
care nu au putut ajunge la lansarea dvs., vă rog
să faceţi o scurtă evocare...

Ioana Diaconescu: Mulţumesc pentru felicitări!
Un ritual. Asta înseamnă pentru mine lansările
volumelor publicate de Departamentul editorial al
Fundaţiei Academia Civică a Anei Blandiana şi a lui
Romulus Rusan. Primăvara şi toamna, în cadrul
Tîrgului de carte Gaudeamus – Romexpo, an de an,
în acelaşi loc – Sala ,,Cupola”, ca într-o casă a
prietenilor, au loc aceste adunări de suflet unde, un
public numeros, este martor întîlnirilor cu cartea-
document a istoriei recente şi cu autorii ei,
prezentaţi de specialişti de prestigiu în domeniile
istoriei, ale culturii. Un ritual pe care l-aş numi
,,Cartea Memoriei”. Sesiunile au fost întotdeauna
prezidate de Ana Blandiana şi Romulus Rusan şi s-
au desfăşurat cu participarea întregii lor echipe şi a
invitaţilor, desigur şi a publicului.

Anul acesta am avut bucuria lansării, la 17
noiembrie, în locul familiar despre care vă
povesteam mai sus, a celei de-a doua cărţi semnate
de mine (pe care tocmai aţi pomenit-o) în colecţia
Documente a acestei prestigioase instituţii. Alături
de Ana Blandiana (fără, de-acum, Romulus
Rusan…), Ioana Boca, Traian Călin Uba (editor) şi
cu participarea lui Silviu Moldovan, istoric si
cercetător, şef al Departamentului Cercetare al
CNSAS, am avut plăcerea unui regal dar şi emoţia
abordării de către vorbitori a unui subiect dureros
dar real întru relevarea istoriei noastre recente:

suferinţa ca patrimoniu. 

Vă rog să mai faceţi şi o altă scurtă evocare
despre cum se construieşte un astfel de volum,
dar şi ce sentimente v-au încercat de-a lungul
consultării şi (re)lecturii acestor dosare? 

Construcţia acestor volume a venit firesc în
lucrarea vieţii mele: o alcătuire parcă indusă,
desigur bazată pe studiile mele universitare de
specializare în litere şi apoi ca cercetător de istorie
recentă. Dar volumele pe aceste teme nu se
alcătuiesc după o formulă dată! Aşadar am adoptat
o formulă proprie în care am îmbinat comentariul
istoric al documentelor selecţionate şi ordonate
cronologic, cu instrumentele tipice alcătuirii unei
ediţii critice (chestiune ce ţine de formaţia mea de
filolog) – biobibliografii, note, indici etc. Socotesc
că era neapărat necesar să alcătuiesc volume cît mai
complete şi cît mai ,,explicative” gîndind să fie pe
înţelesul tuturor şi al acelora care, să zicem, nu au
cunoştinţe în acest subiect. Am avut şi am avantajul
că am cunoscut îndeaproape mediul scriitoricesc în
care m-am format din adolescenţă ( cu privilegiul de
a cunoaşte mari scriitori din spaţiul interbelic dintre
care unii mi-au fost profesori şi formatori –
Vladimir Streinu, Şerban Cioculescu, Alexandru
Philippide, Alexandru Dima – ), că am trăit din plin
ravagiile dictaturilor comuniste alături de familia
mea, că am fost martora, din cea mai fragedă
copilărie, a distrugerii programatice a societăţii
civile din România (avînd ca exemplu întreaga mea
familie). Intrînd în Arhiva CNSAS şi avînd la
dispoziţie documentele represiunii pe care am trăit-
o cu vîrf şi îndesat (documente care sînt contestate
cu atîta vehemenţă de unii, mai pe faţă, mai pe
ascuns…) mi-am dat seama că am datoria să le fac
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cunoscute în numele adevărului şi al demnităţii
fiinţei umane călcate în picioare de către un regim
care avea ca literă de lege crima, fără drept de
apărare a victimei. Ca la o execuţie unde eşti dus
legat la ochi fără să ştii de ce eşti ucis. 

Apoi mi-a atras atenţia reluarea, actualizarea şi
augmentarea termenului de memorie de către Ana
Blandiana. A fost ca o descoperire salvatoare. Iată,
aşadar, punctul de pornire: memoria este şi
documentul ca informaţie primară de arhivă,
instrument de lucru pentru istorici. (Şi iată, eu
puteam lucra cu el!) Fiindcă ,,memoria este o formă
de adevăr şi ea trebuia distrusă pentru a se putea
distruge sau manipula adevărul. Distrugerea
memoriei – crimă în acelaşi timp contra naţiunii şi
contra istoriei – este opera primordială a
comunismului”, ea trebuie ,,resuscitată, învăţată şi
poate fi eficientă chiar şi după o jumătate de secol
de aneantizare“ ca o stemă a casei, care trebuia
scoasă ,,în sfîrşit din umbra ilicită a intereselor
uitării”. 

Pentru mine, acest efort pe care-l fac de
douăzeci de ani nu înseamnă a-mi spori
popularitatea ci un mijloc prin care să pot aduce în
faţa generaţiilor care nu cunosc, din diverse motive,
adevărul istoriei şi mai cu seamă reprimarea
drepturilor omului cu arma înspăimîntătoare a urii
(vezi lupta de clasă…). 

Volumul dvs. acoperă o perioadă de aproape
jumătate de secol: începe cu Sentinţa de
condamnare din 8 noiembrie 1958 şi se încheie
cu actul de achitare din 8 aprilie 1996.
Consideraţi că acest Recurs reprezintă măcar o
minimă reparaţie morală sau vine prea tîrziu?

Întrebarea dumneavoastră îmi mîngîie sufletul.
Mă bucur că apreciaţi faptul că am început cartea
mea cu strigătoarea la cer condamnare a unei
,,adunări de îngeri”(denumire pe care am dat-o
acestei mişcări de o tulburătoare unicitate) în care
sentinţa este în totală contradicţie cu grupul pe care-
l condamna la exterminare şi că am încheiat-o (prin
contrast!) cu hotărîrea din 8 aprilie 1996 a Curţii
Supreme de justiţie – Secţiile Unite – a României
prin care îngerilor li se pun înapoi aripile pe umeri.
Aripi, e drept arse şi zdrenţuite, totuşi aripi pentru
Eternitate: întregului grup i se şterge sentinţa

aberantă. Este tulburător şi reconfortant să citeşti
documentul în care toţi cei patru preşedinţi ai
Secţiilor Civilă, Penală, Militară şi de Contencios
administrativ în frunte cu Preşedintele Curţii
Supreme de Justiţie, împreună cu 30 de judecători,
un procuror şi un prim magistrat asistent,
demonstrează punct cu punct crima înfăptuită de
regimul comunist şi în acelaşi timp, tot punct cu
punct, demontează aberaţia acuzaţiilor şi dovedesc
cu cele mai detaliate explicaţii juridice nevinovăţia
celor supuşi ani întregi teribilelor practici
concentraţionare. Ziua în care am citit Recursul în
anulare declarat de procurorul general împotriva
sentinţei nr. 125 din 8 noiembrie 1958 a
Tribunalului Militar al Regiunii a II-a Militară,
casarea hotărîrilor atacate cu privire la inculpaţii
,,Rugului Aprins”, precum şi achitarea „adunării de
îngeri” mi-a fost ca o lumină. Repet, astfel s-a
produs salvarea în Eternitate, ceea ce ei si-ar fi dorit
mai presus decît viaţa, căci vă puteţi închipui că la
încheierea acestei fireşti acţiuni de salvare, mulţi
dintre ei plecaseră dintre noi. Da, acest excepţional
şi amănunţit Recurs în anulare în care se poate citi
printre rînduri dragostea celor care au dorit să redea
demnitatea acestei mişcări spirituale, strălucitoare
în unicitatea ei, dar şi personalităţilor de înaltă
ţinută intelectuală care i-au dat naştere şi au
menţinut-o cu orice preţ, este un nobil act de
dreptate: seniorilor lis-au restituit stema şi armele
de lumină ale casei. Niciodată un act total ca acesta
nu este dovedit a fi înfăptuit prea tîrziu. Pe de altă
parte, el a fost iniţiat la scurtă vreme de la căderea
comunismului în România (înainte de 1989 nu se
punea problema!) şi pus în practică cît de repede s-
a putut face un act de justiţie de o asemenea
anvergură! 

Încă de la început remarcaţi faptul că aceste
procese politice sînt confecţionate după nişte
scheme care nu căutau adevărul, ci încercau să îi
distrugă pe cei care se opuneau, într-o formă sau
alta, regimului comunist... Sînteţi de acord cu
ideea deseori repetată că nivelul de represiune
din România comunistă l-a depăşit pe cel din alte
ţări estice? 

Da, nivelul de represiune din România a depăşit
orice închipuire prin violenţa şi cinismul lui, prin
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metodele diabolice de exterminare psihică şi fizică,
prin cruzimea mijloacelor de tortură şi multe altele.
Sînt multe de spus în această privinţă, subiectul ar
putea forma subiectul unei discuţii mult mai ample. 

Este adevărat că toate regimurile comuniste din
estul Europei au fost instaurate în forţă, odată cu
constituirea unor instituţii ce au fost denumite, pe
drept cuvînt, ,,ale terorii”. Ele s-au menţinut prin
violenţă cu sprijinul poliţiei politice, dar şi cu cel al
partidului comunist şi al armatei. Justiţia teroristă
era şi ea la ordinea zilei. 

Cu toate acestea, regimul comunist din
România a fost cel mai dur dintre toate ţările
Europei de Est, s-ar putea numi unul criminal aşa
cum nu găsim un altul în spaţiul est-european.
Desigur, metodele generale de instaurare a
comunismului sînt aceleaşi. În România, însă,
teroarea a fost incomparabilă. Aceasta este opinia
mea – si nu numai – cîteva argumente sînt necesare
în favoarea acestei afirmaţii. 

Am ales, din multele teme ce pot dovedi
diferenţele, tema închisorilor politice care
acoperiseră întreg teritoriul ţării, mai precis tema
regimului concentraţionar şi mai cu seamă
,,tratamentul” deţinuţilor, nivelul şi metodele de
îngrozitoare tortură fizică şi psihică, asemănătoare
numai acelora din Evul Mediu. 

Nu se poate evita pomenirea existenţei
închisorilor politice pentru minori şi pentru femei.
Desigur, în toate categoriile de temniţe politice se
aplica drogarea ritmică a deţinuţilor în vederea
exterminării treptate, dar şi a obţinerii de informaţii
(vezi mărturiile Î.P.S. Bartolomeu Anania precum şi
ale marelui jurnalist şi om politic Nicolae
Carandino).

Apoi, trebuie să pomenesc de existenţa acelor
lagăre ale morţii (numite lagăre de muncă, înfiinţate
în 1950 ,,pentru a educa prin muncă elementele
ostile Republicii Populare Române” – în fapt,
sinistre lagăre de exterminare, ca cele din Bărăgan
unde au fost deportate 40.000 de persoane – ca şi cel
de la Canalul Dunăre – Marea Neagră (supranumit
„Auschwitz-ul comunist”, de asemenea cu 40.000
de persoane deportate) iar constituirea lor este o
dovadă elocventă a unui regim politic criminal
incomparabil.

Din multele, unice înfăptuiri ale ,,regimului de

democraţie populară” aleg să pomenesc
diversificarea cumplitelor închisori politice, diferite
în ce priveşte categoria de deţinuţi care trebuia
exterminată în cadrul lor. Desigur voi începe cu
Sighetul în care au fost torturaţi şi ucişi cei mai
valoroşi oameni de stat ai României – elita politică
interbelică, precum şi episcopii – elita Bisericii
Greco-Catolice, apoi Aiudul unde au fost încarceraţi
legionarii. În aceeaşi sinistră numărătoare intră
Gherla, temniţă care a înghiţit avocaţii şi profesorii,
dar nu pot fi uitate închisorile din Mislea şi
Miercurea Ciuc – cumplitele închisori ale
femeilor… Nu pot evita teribila cazemată a morţii –
Piteştiul, închisoare înfiinţată ,,experimental”după
modelul sovietic şi despre care se spune că depăşise
în grozăvii acest nivel. Să nu uităm că prima şi cea
mai violentă represiune prin încarcerare are loc între
1948 -1955, o represiune carcerală în masă,
împotriva tuturor ,,duşmanilor regimului”. În locul
lor trebuia creat ,,omul nou” care să ridice din
temelii o ,,ţară nouă”. 

Revenind, regimul comunist din România a
fost, comparativ cu celelalte ţări din Europa
Centrală şi de Est, în totalitate, cel mai dur, prin
deosebiri specifice şi prin nivelul ridicat de
,,criminalitate oficială”. Iese din calcul Uniunea
Sovietică stalinistă de unde plecase ,,modelul”
tuturor ţărilor din ,,lagărul socialist”.

În urma represiunii comuniste din România care
a început prin exterminarea elitelor, nu mai putea fi
re-creată societatea civilă şi astfel locul ,,omului
nou” era cu desăvîrşire liber. Distrugerea treptată şi
totală a României interbelice se realizase în etape:
falsificarea alegerilor din 1946, 1948 – înfiinţarea
Securităţii Poporului şi sovietizarea României
precum şi colectivizarea forţată a agriculturii,
represiunea partidelor politice, deportările şi munca
forţată, represiunea culturii, represiunea rezistenţei
din munţi, etc. 

Fiecare pagină a cărţii dvs. este una
tulburătore... Totuşi, cu speranţa că veţi fi de
acord să revenim într-un interviu separat In
memoriam Vasile Voiculescu, vreau să vă întreb
un singur lucru: poate fi uman să condamni un
om bătrîn şi bolnav, indiferent că este scriitor
sau nu, pe baza unui caiet de poezii religioase la
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ani de temniţă grea?!
Şi acesta este un subiect demn de discutat

separat. Cîteva probleme legate de întrebarea
dumneavoastră le putem discuta cît spaţiul ne
permite.

Un regim represiv nu ia în calcul umanitatea ci
lipsa de umanitate. Imaginaţi-vă

Universul întors pe dos şi toate legile lui
masacrate. Tot ce se întîmplă în cadrul unui
asemenea regim este împotriva omului nu pentru
om. 

Cazul Vasile Voiculescu este unul cumplit.
Exterminarea medicului fără arginţi este parcă mai
vizibilă decît în alte cazuri deoarece, la 75 de ani
inculpat pentru ,,un caiet de poezii duhovniceşti” în
...două procese de larg răsunet – căci îl găsim
inculpat şi în alt „lot” celebru, cel al intelectualilor,
numit de securitate „lotul Noica – Pillat” – va fi
anchetat şi torturat fără milă. Cercetarea mea
deduce logic prin documentul de la dosarul de
penitenciar (Certificat medical al arestatului
Voiculescu Vasile/suferă de cifoscolioză dorsală
traumatică […] – subl. mea – I.D.) emis (socotind
după dată) încă între primul şi al doilea
interogatoriu, cînd poetul era deţinut în arestul
preventiv, că odată cu primul interogatoriu al
anchetei, a fost lovit cu un obiect contondent în
coloana vertebrală şi în urma lovirii s-a produs
fracturarea coloanei vertebrale. Din acel moment,
Vasile Voiculescu şi-a executat pedeapsa imobilizat
pe o scîndură, prin imposibilitatea de a mai sta în
poziţie verticală... Grozăvia faptei mi-a confirmat-o
şi fiica lui, Gabriela Defour: ,,tata nu a suferit
niciodată de cifoscolioză traumatică, el nu a intrat
bolnav în închisoare”. Martirizat în temniţă, se
stinge la ieşirea din ea, în suferinţă fizică şi
spirituală. 

Aş vrea să lămuresc aici faptul că, în dosarul
,,lotului Teodorescu Alexandru şi alţii”(al ,,Rugului
Aprins”) – aşa cum îl denumeşte securitatea, sînt
prezente şi urmărite şi alte personalităţi din afara
grupului. De pildă, prezenţi în mai multe volume ale
dosarului instrumentat de securitate se regăsesc,
printre alţii, Andrei Scrima (care în scurtă vreme a
părăsit România cu sprijinul Patriarhului Justinian
Marina), la vremea aceea încă în ţară, bibliotecar şi
Bartolomeu Anania – Bibliotecar Şef, ambii la

Patriarhie, aflaţi sub protecţia Patriarhului Justinian
Marina: tînărul Andrei Scrima, odată cu plecarea
din ţară va scăpa de temniţa care l-ar fi aşteptat
împreună cu grupul ce va fi condamnat, pe părintele
Anania l-a luat pe lîngă dînsul cît a putut şi l-a salvat
numindu-l ba intendent la Palatul Patriarhal (1948-
1949), ba inspector patriarhal pentru învăţămîntul
bisericesc (1949-1950), ba director al Bibliotecii
Patriarhale din Bucureşti (1952-1958). Un
document de importanţă pentru momentul istoric în
care el a fost inclus de către securitate în volumul 4
al Dosarului Penal 202 ,,Teodorescu Alexandru şi
alţii” (al Rugului Aprins) este cererea Patriarhului
Justinian Marina din 23 octombrie 1958, adresată
jurist consultului Arhiepiscopiei Bucureşti să
cerceteze la Tribunalul Militar – Secţia a II-a
dosarele de pe lista celor ce urmează deoarece sînt
„salariaţii instituţiilor pendinte de Patriarhia
Română: 

Arhim[andrit] Benedict Ghiuş, Prof[esor]
Sem[inar] Buc[ureşti]

Sandu Tudor, Stareţ la Schitul Rarău
Pr[eot] Prof[esor] Dumitru Stăniloaie,

Inst[itutul]Teologic Buc[ureşti]
Arhim[andrit] Sofian Boghiu, Stareţ [la

Mănăstirea Plumbuita]
Ieromonah Felix Dubneac, Preot [la Mănăstirea]

Plumbuita
Arhimandrit Anania Vartolomeu, Bibliotecar Şef

al Palatului Patriarhal”
O ultimă încercare, poate disperată, a

generosului Patriarh de a-i salva de la temniţă pe cei
mai de preţ teologi ai acelui timp, înalte feţe
bisericeşti. Dar după două săptămîni de la această
încercare eşuată de salvare, Tribunalul Militar
condamna la temniţă ,,adunarea de îngeri”.
Documentul acesta se află reprodus la pagina 145 a
volumului meu ,,Rugul Aprins”, studii şi documente
despre exterminare şi supravieţuire. 

Să nu trecem nici peste Anexele cărţii...
Greşesc dacă afirm că scopul documentelor pe
care le-aţi pus în facsimil a fost acela de a-i face
pe cititorii care nu au văzut niciodată un dosar
de securitate, să înţeleagă mai bine amploarea
acestui fenomen de represiune?

Înainte de toate vreau să lămuresc un lucru:
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volumele mele (şi în cazul de faţă) sînt alcătuite pe
baza unei cercetări istorice pe baza şi dinspre
documentele din Arhiva CNSAS, iar ele reflectă
modul în care securitatea a alcătuit, mai cu seamă
loturile de deţinuţi politici (după măsura
represiunilor, urmînd rapoartele care exprimau
punctul lor de vedere pentru informarea
superiorilor) din care făceau parte persoanele pe
care ei le includeau pe diverse criterii care ne scapă.
Astfel vedem cum Vasile Voiculescu este inclus în
două loturi (,,lotul Noica Pillat” – subiect al
celebrului proces supranumit „procesul intelec-
tualilor” şi acesta despre care facem vorbire), iar
Bartolomeu Anania este, pentru Securitate,
periculos şi ca făcînd parte din grup, urmărit şi în
Dosarul P 202 al „Rugului Aprins” alături de Andrei
Scrima şi alţii. Trebuie înţeles că loturile de deţinuţi
(urmărirea în grup) erau alcătuite în mod forţat, la
bunul plac al securităţii. Documentele de arhivă
relevă acest lucru. 

În ce priveşte documentele în facsimil sînt,
după părerea mea, absolut necesare pentru
veridicitate demersului unui volum ce se bazează pe
documente de arhivă şi pentru a-i ajuta pe cei ce
caută mai tot timpul minimalizarea rolului sau chiar
defăimarea şi/sau negarea veridicităţii (în ce scop,
nu ştiu, deşi nu poate fi decît unul...) documentelor
din Arhiva istoriei noastre ce resuscitează şi ele
memoria pierdută sau ştearsă. Memoria, odată ieşită
din uitare, nu mai permite manipularea adevărului! 

Dar, şi aici aveţi dreptate, am adăugat aceste
facsimile şi spre ştiinţa celor care nu au văzut
niciodată un dosar de penitenciar instrumentat
politic din negrele vremuri ale comunismului
devastator.

În Argument, menţionaţi: ,,nu am inclus în
volum studii documentare pe baza documentelor
dosarului penal 202 ‹‹Teodorescu Alexandru şi
alţii›› privitoare la profesorul Alexandru
Mironescu şi la părintele Dumitru Stăniloae,
socotind că volumul de documente ce privesc
cele două personalităţi ale ‹‹Rugului Aprins›› ar
necesita ediţii de sine stătătoare.” Să ne aşteptăm
pe viitor şi la aceste noi volume şi continuări?

În cariera de cercetător de istorie recentă mi-am
propus să mă axez pe represiunea comunistă asupra

elitelor culturale ale României. Un capitol aparte l-
am dedicat teologilor şi preoţilor martirizaţi în
temniţele politice, desigur este vorba de cercetarea
mea şi publicarea studiilor documentare în
periodice pe parcursul a zece ani, dedicate celui mai
important fenomen religios al României şi anume
,,Rugul Aprins al Maicii Domnului”. Odată cartea
publicată merg mai departe cu cercetarea în care m-
am specializat, defrişînd alte tărîmuri ce merită
defrişate, ale celor care s-au sacrificat pe altarul
scrisului, al artei, dar şi făcînd, atît cît pot eu,
dreptate, unor subiecte „fierbinţi” ambiguizate în
scopuri dubioase care pe mine nu mă interesează.
Eu le-aş propune celor care fac mult zgomot pe
unde pot şi ei, celor care mai mult se laudă „cu ce
pot ei face” în loc „să facă”, celor care de obicei se
reped să detracteze şi să calomnieze munca de
reconstrucţie a bietei noastre istorii recente aruncată
în uitare timp de cincizeci de ani, să se preocupe, de
pildă de editarea unei cărţi despre părintele Dumitru
Stăniloaie, cel mai mare teolog român din secolul
XX precum şi una dintre cele mai importante
autorităţi ale teologiei europene din acest secol.
Merită să fie editată o astfel de carte cu specialitate
în domeniul teologiei. Dacă Dumnezeu va vrea să-
mi dea timp, eu voi concepe o carte cu cercetarea
istorică despre represiunea în închisorile comuniste
a acestei uriaşe personalităţi a ortodoxiei. 

Tot în Argument, aţi dorit să mulţumiţi
public d-nei Ana Blandiana care v-a încurajat să
începeţi această studiere a Arhivelor comuniste...
În plan personal, simţiţi că v-aţi făcut o datorie
morală faţă de acei români condamnaţi pe
nedrept în epoca roşie şi la uitare peste timp?

De Ana Blandiana mă leagă mult mai mult decît
atît. Nu este vorba despre o încurajare, căci eu mă
,,clasicizasem” cumva de vreo zece ani în
cercetările şi studiile mele de istorie recentă şi încă
nu-mi trecea prin cap să alcătuiesc un volum din
ceea ce publicasem cu asiduitate în presa culturală,
cînd ea mi-a cerut un volum alcătuit din aceste
cercetări şi studii, fapt care a însemnat pentru mine
enorm fiindcă mi-am data seama că dacă nu-mi
cerea colaborarea, cine ştie cînd aş fi format o carte
din ceea ce acumulasem pînă atunci, poate
niciodată... Şi aşa am publicat, în anul 2012, în
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colecţia Documente a Departamentului editorial a
Fundaţiei Academia Civică, volumul Scriitori în
Arhivele CNSAS...

Destinul nu este o joacă. Pe parcursul lui
distingi clar făpturi care-ţi erau scrise, acelea
despre care poţi să spui limpede cînd am întîlnit-o
parcă o cunoşteam dintotdeauna un fel de îngeri ai
vieţii tale cu aripile cărora te acoperi şi pe care la
rîndul tău le aşezi drept pe inimă şi ele nu mai
pleacă de acolo... De Ana Blandiana mă leagă mai
mult decît o prietenie, ne leagă preocupări
asemănătoare, am avut vieţi asemănătoare, familii
asemănătoare. Romulus Rusan a fost fratele meu
mai mare şi nici nu pot exprima în cuvinte tristeţea
că a plecat. Un alt înger în viaţa mea, de o enormă
bunătate şi blîndeţe. Ei amîndoi formau perechea
totală avînd în comun frumuseţea fizică,
sufletească, ritmurile zilelor, lunilor, anilor... Uneori
aveam impresia că îi leagă un fir nevăzut şi că de
aceea nu pot păşi decît împreună. 

Tu eşti din familie mi-a spus odată Ana
Blandiana... Şi acest lucru m-a determinat ca, în
ultimii douăzeci de ani, lucrarea de prim plan al
vieţii mele să fie alcătuirea şi publicarea în volume
a studiilor documentare de istorie recentă, pînă
acum în număr de cinci, despre represiunea,
exterminarea şi supravieţuirea în temniţele
comuniste şi după ieşirea din ele, a intelectualilor –
scriitorilor, teologilor, tineretului studios. Lucrez în
prezent la alte două cărţi documentare, una dedicată
premiselor şi începuturilor Revoluţiei din
Decembrie 1989 ( desigur cu documente inedite din
Arhiva CNSAS) şi cealaltă în colaborare, o ediţie
critică de corespondenţă între scriitori, cu scrisori
din perioada de după căderea comunismului în
România pe o perioadă de douăzeci de ani. 

Chiar dacă în acest proces s-a dat o sentinţă
finală, extinzînd într-un plan mult mai larg al
societăţii româneşti postdecembriste, se poate
considera că procesul comunismului s-a încheiat
prin mai multe acte juridice compensatorii
măcar moral sau trebuie să continue şi primeşte
noi piese grele la dosar, precum acest studiu al
dvs.?

Un cercetător de istorie a comunismului, după
părerea mea, intră în ,,tranşeele” procesului

comunismului. Firescul acestui act de recuperare
acoperă munca enormă şi sacrificiul la propriu pe
altarul adevărului, al dreptăţii, al moralei, întru
recuperarea memoriei. ,,Suferinţa ca patrimoniu”
este o componentă bine definită a trecutului nostru
istoric. ,,Piesele mele grele” pot fi o contribuţie
nouă, substanţială la procesul comunismului care la
noi este de durată, nu poate fi încheiat încă,
cercetarea este vastă şi documentele represiunii mai
vin încă. 

Este necesar să ne înţelegem destinul şi să ni-l
asumăm cu dragoste şi luciditate. Şi să înţelegem
suferinţa trăită de noi ca parte din viitorul nostru, ca
experienţă a trecutului ce ne poate întări şi duce mai
departe, ca neîndoielnică zestre spirituală.

În loc de final, vă rog să oferiţi o invitaţie la
lectură şi reflecţie sub forma unui scurt
fragment...

,,Am fost în preajma Antimului în anii
adolescenţei datorită prieteniei ce m-a legat de
colega mea de clasă Floriana Avramescu, una din
fiicele preotului Mihail Avramescu. După revenirea
în România, în anii ’90, a părintelui Andrei Scrima
am avut norocul să mă aflu în apropierea acestuia
pînă la moartea sa, încă o data în preajma
,,Antimului spiritual”. Şi prima dată şi a doua oară
a fost tăcerea, o pace lăuntrică pe care am simţit-o
atunci venind vindecător asupra mea. Amintiri,
frînturi de imagini, cruciuliţa de lemn de la gîtul
Florianei, orele noastre împreună de tăceri, de
vorbit, la şcoală, acasă, între surorile ei. Buchetul de
trandafiri roz din grădină (,,florile Maicii
Domnului” – aşa le spunea) pe care mi-l dăruia
părintele Andrei la plecare, după întîlnirile noastre.
În amîndouă timpurile, atît de diferite, încă şi încă
tăcerile mele, liniştea mea, echilibrul meu…”
(fragment din volumul ,,Rugul Aprins, documente
despre exterminare şi supravieţuire”, Fundaţia
Academia Civică – colecţia ,,Documente” –
Bucureşti 2018.) 

Interviu realizat de George MOTROC
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Eu unul (și poate nu sînt singurul) mă tot mir cum de
20-30 de ani încoace politica globală s-a schimbat atît
de radical. Să ne gîndim. Rusia a devenit principala
forță conservatoare în lume, talonată de China.
Cîrmuitorii europeni, atît de falnici pînă nu demult
(Merkel, Macron și alții) par să fie pe tobogan. Se ridică
figuri neașteptate: Donald Trump, Duterte în Filipine,
Jair Bolsonaro în Brazilia, Salvini în Italia – ca să
numim numai o parte; căci am putea adăuga pe
neastîmpărații din Estul Europei: din Ungaria, Polonia,
Cehia și din altele (aproape toate). Ne amintim că pe la
1992 specialistul post-hegelian Francis Fukuyama
anunța că a sosit  finele istoriei (spre onoarea lui: curînd
s-a răzgîndit și a vestit în scris că greşise).

Două mi se par trăsăturile modificatoare ale politicii
globale. Mai întîi. Forța centrifugă se dovedește mai
puternică, mai multiplă decît ne-am fi așteptat. În
adevăr, se credea curînd după 1989 că spațiul nord-
american va dirija globul, secondat servil de o unificată
Europă. Ei bine, nu a fost așa: puterile asiatice (China,
India – și nu numai ele) s-au ridicat dinamic, devenind
concurente credibile ale ambițiosului „centru”; America
de Sud rîvnește la o personalitate proprie; dar mai ales
zonele euro-asiatice (Rusia, lumea islamo-arabă) par să
nu se teamă de conflict fățiș cu energiile centripete,
unificatoare. 

În al doilea rînd. Distincția tradițională stînga-
dreapta se năruie treptat. În chiar zonele „centrale”
elementele de stînga tind să ajungă la putere, dar
pretutindeni pe planiglob vedem interpătrunderi care
mai demult nu erau frecvente, nici măcar imaginabile.
De pildă. Cum să definim noi China de azi,
comunisto/capitalistă? Dar diversele mișcări și partide
arabo/islamice? Exemplele ar putea fi înmulțite. Să nu
uităm că în Italia partidul numărul unu se cheamă „cinci
stele”, a fost pornit de un actor și nu are o ideologie clar
conturată. Dar mișcarea semi-violentă a „jachetelor
galbene” din Franța este ea de dreapta sau de stînga?
Nimeni nu știe exact. În multe țări apusene partide cum
ar fi ale „piraților”, sau chiar cele „ecologice” („verzii”)

sînt destul de greu de plasat. 
Acuma, ce-i drept, în politică de cînd lumea confuzii

de acest fel au fost destul de frecvente, mai puțin însă în
ideologie. Or iată că de la o vreme constatăm și în
ideologie metamorfoze și combinații dintre cele mai
neașteptate și interesante. Precursori ai acestor
hibridizări au existat, nu se poate nega. Un exemplu ar
fi Christopher Lasch (1932-1994) cunoscut în America,
dar și în Germania și în Franța. Omul începuse ca un
(aproape) comunist, de altfel și rădăcinile din familie
erau de această natură, pentru ca apoi, la maturitate, mai
ales în cartea sa cea mai importantă Cultura
narcisismului (1979) care judecă și condamnă „modul
de viață american” să se schimbe radical. Dar în fond,
dacă ne gîndim bine, pînă și mult-influenții neo-
conservatori americani (W. Kristol, J. Podhoretz și alții)
se manifestaseră în prima lor tinerețe ca înflăcărați
troţkişti! Iar marele economist german Wilhelm Ropke
căuta și el o sinteză între liberalism și îngrijirea dirijistă
a autorităților statale. 

Numai că ce observ eu în ultimii ani mi se pare
cumva diferit. Nu mai este vorba de o simplă sinteză, ci
chiar de un soi de negare a celor două opțiuni. Aici un
exemplu de pionierat mai bun ar fi cel al unui politician,
intelectual și întreprinzător francez,  Philippe de Villiers
(n. 1949). Acesta, originar din veșnic nesupusa și
rebelioasa provincie Vendea, era la început atașat
partidului Gaullist. (Familia era înzestrată; lăsînd la o
parte strămoși iluștri, am să dau un singur exemplu:
Pierre, n. 1956, fratele omului de care vorbesc, ajunsese
șeful de stat major al forțelor militare franceze).
Philippe a fost prefect, deputat, ministru,
europarlamentar. S-a plictisit și și-a creat propriul
partid, candidînd chiar la președinţie (2007), fără
succes. Intrat în sectorul particular a înființat un „parc
tematic” (gen „Disneyland”, la Puy du Fou, dedicat
istoriei și tradițiilor franceze), care pare că a avut un
enorm succes, făcîndu-l unul din cei mai bogați oameni
din Franța. A scris și romane istorice (am citit unul,
despre regele franc Clovis, nu mi s-a părut deloc grozav
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sau reușit măcar). Aș remarca în schimb excelentul
volum de amintiri Le moment est venu de dire ce que
j’ai vu (A sosit momentul să spun ce-am văzut – Paris:
Albin Michel, 2015), în ciuda titlului anevoios o carte
sprințară, cu observații și scene sarcastice la adresa lui
Chirac și Giscard, ca și Mitterand și Hollande. A fost
prieten și sprijinitor al președintelui Macron, dar apoi l-
a găsit pe acesta un globalizant și uniformizator, și s-a
rupt turbulent de el. 

Ei bine, modele de acest fel găsim acum printre
intelectualii tineri. Citiți cartea lui Alexandre de Vitry
Sous les paves, la droite – Sub caldarîm – dreapta
(Titlul reia ironic o lozinca a agitatorilor din 1968
„dedesubtul pavajului – plaja”). Acesta nu mai e
mulțumit cu distincția între dreapta ideologică franceză
(R. Brague, P. Manent, Ph. Nemo, J-L. Marion, Chantal
Delsol) și stîngă (Onfray, Badiou, J L Nancy, Orsenna,
chiar și Bourdieu și atîția alții) care a dominat în
ultimele două decenii mai ales. El deplînge în mod
deosebit absența esteticului din arsenalul ideologic
contemporan, plasîndu-se în continuitatea lui Philippe
Muray. Vitry se consideră însă urmaș al lui Charles
Peguy. În esență tînărul autor se definește ca potrivnic
atît neo-liberalismului cît și neo-conservatorilor. Pentru
el dreapta nu e valabilă dacă nu se întemeiază pe
imaginație, sentiment, căldură umană. 

Mai important l-aș considera însă pe Francois-
Xavier Bellamy. (Nu numai eu: citesc că partidul post-
gaullist – „republicanii” – îi face intens curte lui
Bellamy pentru ca acesta să devină un fel de creier
politic al său. A și fost numit într-un important mic
comitet decizional.) Cartea lui Bellamy are titlul
Demeure (Căminul; Paris: Grasset, 2018); autorul
subliniază distincția între „locuință”, (deci „acasă”) și
simpla „reședință”. Introducerea micii sale cărți
pornește de la un comentariu al ultimelor scrisori ale lui
Saint-Exupery (ne amintim că acesta a pierit într-o
misiune militară aviatică în a doilea război mondial), se
încheie cu o discuție a unui cînt din Odiseea
(recunoașterea dintre Ulisse și Penelopa, cînd cel dintîi
revine în Ithaca; Bellamy consideră pe drept cuvînt că
Iliada și Odiseea sînt opere ale mișcării). Miezul și
majoritatea textului însă discută cum opoziția dintre
tradiția lui Parmenide și a lui Heraclit evoluează de-a
lungul istoriei Occidentului. După Bellamy, începînd cu
anii Renașterii constatăm o accelerare, o sete de progres
rapid, un dispreț crescînd pentru prezent și trecut.
Autorul ar prefera o atenție mai mare pentru echilibru și
stabilitate. (Nu am să ascund cititorului că mi-a plăcut
înrudirea cu ideile desfășurate de mine însumi în Teoria
Secundarului.) Bellamy crede că accelerarea actuală
duce la robotizare sau cel puțin la „numerizare”: cifra

devine mai importantă decît litera (îmi amintesc de un
pasaj dintr-un roman de Victor Hugo.) Frumos este în
acest sens citatul din Baudelaire despre opoziția dintre
progres și poezie. 

Daca Vitry și Bellamy par totuși să aibă rădăcini și
surse de dreapta, aș vrea să subliniez că
„metamorfozele” pe care le găsesc la ei se pot descoperi
și la autori de stînga. Așa ar fi Jean-Claude Michea, mai
vîrstnic decît cei dinainte (n. 1950). Profesor de
filozofie pensionat, Michea trăiește la țară din produsele
petecului de pămînt pe care îl posedă: în socotința lui se
cuvine ca un gînditor progresist să trăiască la modul și
la nivelul celor nevoiași al căror purtător de cuvînt este.
Michea, căsătorit cu o vietnameză și aşezat acum în sud-
vestul Franței („Landes”) descinde din George Orwell și
este considerat de unii drept ideologul „jachetelor
galbene”, atît de proeminente în ultimele luni la Paris și
în întreaga Franță prin demonstrațiile lor uneori
violente. Oricum el condamnă socialismul și stînga, în
măsura în care acestea s-au contopit cu neo-liberalismul
contemporan și i s-au subordonat. Cea mai recentă carte
a lui Michea poartă titlul Inamicul nostru, capitalul.
Michea argumentează că la urma urmelor
consumerismul este sprijinit de stînga progresistă. Acest
consumerism se bizuie în fond, crede ideologul, tocmai
pe cultura stîngistă desfășurată în școli, universități și în
mediile de comunicare.

Ca și Bellamy sau Vitry, Michea pune deci în scenă
o gîndire modificată („metamorfozizată”) a
tradiționalului antagonism „stînga-dreapta”. Astfel de
schimbări se văd nu numai în politică, nu numai în
ideologie, dar și în literatură. Mie mi se pare că
proeminentul romancier Michel Houllebecq (socotit de
cei mai mulți observatori drept scriitorul francez de vîrf
la ora actuală) scrie cu viclenie, mascîndu-și
conservatismul sub o scriitură cinică și sarcastică. De
altfel cei mai buni scriitori germani postbelici, Botho
Strauss, Mosebach și (mai vîrstnic decît aceștia) Arno
Schmidt (căci zadarnic au fost proslăviți alde Grass sau
Boll) se aseamănă cu romancierul de dincolo de Rin.
Exemple ar putea fi date și din Anglia sau din alte părți. 

Există așadar vreo concluzie sau implicație? Cred că
da. Și anume că mult-năzuita globalizare se află astăzi
sub semnul întrebării. Unitatea mondială nu mai este pe
singura cale de realizare, iar  diversificările locale se
afirmă acum atît ideologic cît și literar. Și anume atît pe
cale centrifugă, cît și sub noile forme „mascate” abil, pe
care le treceam în revistă mai sus. Să ne bucurăm?
Personal mă simt mai curînd nițel buimăcit de aceste noi
evenimente și nesigur în privința viitorului. Pe de altă
parte, o „tripletă” de opțiuni pare mai interesantă decît o
variantă binară: e mai puțin banală. 
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Cînd în relaţiile intime, ca şi în raporturile larg
sociale cu celălalt, începe să primeze interesul de
moment, indiferenţa şi trădarea, iar şcoala nu ajută,
atunci poate fi încurajată, chiar dacă singular, pe
alte căi, o voce cu dispoziţii etice. Cum se afirmă
ea, ca mijloc de comunicare reparatorie, eficace
pentru un anumit public, e o alegere practică
preferată de o scriitoare, evident demonstrativă, cu
o obişnuită astăzi facondă a scrisului, Irina Binder.
O experienţă personală, îmbogăţită cu o alta
plauzibil imaginată, deşi cam pletorică, devine
sursa unui discurs narativ-poematic, adresat unui
public eminamente feminin, cu intenţii pragmatic
educative, organizat fragmentar în volumul
Insomnii. O astfel de carte n-o poate scrie decît o
fiinţă pasionată, trecută prin varii traume
sentimentale pe care şi le vrea vindecate cu voinţă
şi credinţă, împărţindu-le cu nişte alterităţi. O
nemărturisită metodă de eliberare. Fragmentat şi
spaţiat cu titluri aparte, discursul, asumat integral
de scriitoarea cu bogată experienţă de viaţă şi
lecturi, este unitar în fondul educativ. De aici,
singurul diagnostic ce se poate pune cărţii ar fi
acela de ghid de educaţie sentimentală, deşi moto-
urile puse sub titluri – dar asta e o altă problemă –
ar vrea s-o apropie de cărţile de înţelepciune. Cu
meditaţiile sale de o neobosită vervă, antrenînd
sentimente, autoarea îşi concepe fiecare fragment
ca pe o lecţie destinată să asigure un confort
psihologic reconstruit, după un eşec sentimental,
prin reconsiderarea valorii de sine, ca merit
personal. Fără să facă literatură cu aceste eseuri pe
teme de morală socială, cu un elan stilistic
nepotolit, Irina Binder se face, cu siguranţă, utilă
unor tinere cu care comunică pe Facebook, în
intenţia gîndită astfel încît să elimine sechelele

psihice lăsate de experienţe sentimentale
nefericite. Oricîte rezerve ar putea avea cineva, cu
certitudine discursul acestei cărţi, cu toate detaliile
situaţionale, educă mult şi profund uman,
deturnînd atenţia cititoarelor, de un anume nivel,
de la filmele horror sau thriller ce trezesc spaime şi
desfăşoară o violenţă antiumană de neînchipuit. În
funcţie de structură, le împrumută cititoarelor o
îndrăzneală a reacţiei de apărare.

Că volumul Insomnii este o antologie de pastile
cu fond subliniat etic încurajator, scrise ritmic pe
Facebook, o dovedesc declaraţiile de mulţumire,
ca răspuns, trimise autoarei, tot pe Facebook, de
beneficiare. Micile scrisori, la fel de sentimentale,
sînt reproduse pe ultima copertă, sub semnătură,
presupus a fi reală, ca şi corectitudinea frazelor, în
care, cred, n-a intervenit nimeni. Mecanismul e la
suprafaţă. Un alt eu se regăseşte, ca experienţă, în
aceste varii fragmente care îi oferă soluţii de
depăşire. Sigur, partenerele de dialog pe internet îi
răspund afectiv, dar nu ştim cîte sînt capabile să
aplice sfatul primit. Deşi recunoaşte că aceste lecţii
„cicatrizează răni”, o semnatară inteligentă
exclamă: „Atenţie, creează dependenţă!” Este
vizată insuficienţa acestui tip de comunicare ce
cauzează plafonarea şi absenţa tinerilor din librării.
Ne poate consola, totuşi, adevărul că şi autoarea şi
corespondentele ei, scriu, gramatical, foarte corect.
În plus, autoarea, avînd mereu la îndemînă
cuvîntul potrivit, îşi consumă vocaţia de sfătuitor
prin declanşarea unor trăiri personale proiectate
asupra unor alter ego-uri cărora se adresează, prin
empatie. Reuşeşte să creeze o interrelaţie afectivă
cu un public de o anume structură psihică, nivel de
vîrstă şi cultură, cum s-a întîmplat şi cu romanul
Fluturi, vîndut de editura „For You” drept
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bestseller. De altfel, încîntată de succesul acestei
cărţi între tineri, Irina Binder, considerînd-o cartea
ei de vizită, şi-o autocitează, repetat, în Insomnii. 
Există pentru scriitoare pericolul de a-şi
comercializa condeiul pe seama proceselor
emoţionale circumstanţiale, ce se produc în
situaţiile tipice vizate de fiecare fragment, în care
lirismul naturii ei tinde să domine raţionalul,
întrucît despre iubire e vorba. Stilul o trădează.
Insistă repetitiv pe aceleaşi corzi ale cîtorva
stileme preferate: cred, ştiu, merit, iertare, iubire.
Toate utilizate introductiv, cu figura retorică
numită anafora. Prin vibraţie afectivă, autoarea
creditează un anumit tip de lectură, unul de
asimilare, de identificare cu modelul schiţat, ca de
exemplu, în „Adevăruri care dor”, sau în
fragmentul „Aşteptări”, trimis pe Facebook,
compensatoriu, într-o noapte de insomnie. Uşor
poţi crede că îşi propune experienţa şi voinţa ei de
îndreptare drept model, cu bucuria exuberantă de a
fi de folos. Construcţia fiecărui fragment e
concepută pe dimensiune introspectivă, ca proprie
experienţă, repede transformată în posibilitate
tranzitivă, cu siguranţa efectului, cu recomandări
comportamentale, psihic utile, unor alter ego-uri.
Intensitatea afectivă, în ton şi cuvînt, este un
indiciu că punctul de plecare, nemijlocit subiectiv,
este introspecţia. Totul arată a fi o mărturisire
autoreferenţială, exteriorizată ca lecţie de etică
pentru sănătatea oricărui psihic – predilect feminin
– încercat în experienţa relaţiilor cu ceilalţi, în
special cu celălalt, un el înşelător.

Irina Binder iniţiază şi recomandă calea
revenirii prin încrederea în sine, spre exemplu, cu
formule ca: „poţi şi meriţi mai mult decît să
cerşeşti iubire... întoarce-te cu iubire spre tine... tu
contezi”. Îşi imaginează profilul majoritar al
cititoarelor care, dacă nu-i sînt identice ca
structură, au măcar o experienţă de viaţă similară,
ca aşteptări şi eşecuri, în funcţie de care propune
soluţii psihologic reparatorii. La bănuite puncte de
întîlnire, transferă asupra unei alterităţi trecutul ei,
nelipsit de deziluzii, un trecut ce pare mai viu în
momentul cînd mărturiseşte că se desparte de el.
Cum dedicaţia introductivă o spune, printre
rînduri, mai mult sieşi decît celorlalte, Dumnezeu
şterge lacrimile cu sărutări, vindecă durerile cu

mîngîieri, anulează îndoielile cu încredere. Şi...,
încurajările continuă. Psihoterapia prin credinţă e
numai una dintre variantele ce asigură relaţionarea
interumană a scriitoarei care şi-a găsit în asta
vocaţia. Prefaţa, scrisă în tonalitate lirică, are o
semnătură simbolică. Sub pseudonume, Irina
Binder îşi motivează tipul de comunicare prin forţa
cuvîntului tămăduitor. Simple „lecţii de viaţă şi
momente de reflecţie”, scrise pe Facebook şi
tipărite în carte, „cu o grijă deosebită pentru suflet
şi inimă”. Momentele de introspecţie nocturnă
susţin, cum se poate înţelege, autoeducaţia prin
trecătoare experienţe şi prin propria putere de a
evita căderea. Conţinutul reflecţiei e gîndit
simultan tranzitiv, spre cealaltă, trecută prin
acelaşi traumatism psihic, ajutînd-o să răspundă
adecvat situaţiei. E un tip de psihoterapie în care
ea, scriitoarea, are un rol activ în pedagogia
sentimentală practicată, „de la interior spre
exterior”, cu îndemn salvator.

Fire pasionată, Irina Binder adresează
subînţelese chemări, alături de ea, pentru fiinţe ce
sînt la diapazonul ei, spre a dialoga pe Facebook,
folositor ei în primul rînd, ca descărcare propagată
spre altele. Patosul irigă fiecare pagină. Eseurile de
psihologie experimentală din Insomnii încurajează
sentimental cum să supravieţuieşti eşecului printr-
un act de puternică voinţă. Dacă o ai. Reflecţiile
Irinei Binder pot influenţa educînd, dar cultural
vorbind, ele nu instruiesc, rămîn la nivelul comun,
individual, fără modele cultural exemplare.

Încercarea de a-şi înnobila reflecţiile cu moto-
uri, alese din apoftegme rămase de la mari
gînditori, e simplu decorativă. Pentru cine caută în
textul scriitoarei sensul citatului constată, în multe
cazuri, inadecvarea. Atunci la ce bun moto-ul?
Cînd am deschis cartea în librărie şi la o simplă
foiletare am văzut frecvenţa frazelor înţelepte, m-
am simţit atrasă s-o cumpăr. Dar, la o primă lectură
completă a unor pagini am constatat că mă
înşelasem. Dovadă a nivelului comunicării pe
Facebook e faptul că nici una dintre tinerele
corespondente, care îi răspund Irinei Binder cu
mulţumiri, nu a observat inadvertenţa. Ele sînt
influenţate doar de pasiunea pusă de autoare în
antrenarea voinţei de a-ţi vindeca rănile
sentimentale personale, trecînd pe lîngă substanţa
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ideii universal-valabile a frazelor împrumutate din
gîndirea unor mari personalităţi ale înţelepciunii
memorabile, de la antici pînă la contemporani.
Instructiv ar fi fost să fie respectată riguros norma
utilizării moto-ului, ca expresie emblematică ce-şi
dizolvă sensul în textul ce-i urmează, încît
cititoarea să asimileze mai bine noima, validată
fiind de gîndirea universală. Atunci bucuria ar fi
fost şi de ordin intelectual, o îmbogăţire a
memoriei cu un citat celebru, al cărui sens întrece
valoarea secvenţei de personală importanţă
expediată pe Facebook. Ca să nu mai discut şi
despre aşa zise moto-uri împrumutate de la
anonimi(e), de la prietene şi chiar din expresii
banale ale autoarei. Poziţia de consultant
sentimental pe Facebook nu te recomandă să stai
alături de Buddha, Seneca, Shakespeare, Pascal şi
atîtea alte nume răsunătoare. E o măsură în toate.
O altă perspectivă de interpretare a existenţei
moto-urilor este ceea ce spun ele despre gustul
alegerii lor. Un semn de neseriozitate, ce
discreditează însăşi metoda clasicizată de a folosi
astfel de embleme, se poate citi în fraza frivolei
Marilyn Monroe ce guvernează secvenţa cu titlul
„Bărbatul ideal”, desemnat, la modul idealului
imposibil, de Irina Binder. Tiparul stilistic, mereu
acelaşi, cu pretenţii poematice, este epifora. El,
idealul, este „Acela care...”, „Acela care...”,
eiusdem farinae. De tot hazul e şi citarea, încă una
dintre altele, a unui moto reţinut (de pe internet)
din ceea ce a spus o altă libertină actriţă americană,
Mae West. Idealul, zicea ea (dacă o fi zis), „E
genul de bărbat de care nu poţi să scapi decît dacă
te măriţi cu el”, comentat de Irina Binder în acelaşi
stil. Un portret al unui el de neîntîlnit în lumea
noastră, dar, după ea, e tipul de bărbat cu care
trebuie neapărat să te măriţi, pentru că aşa a spus
actriţa. Cred că şi cele mai naive cititoare au citit
rîzînd. Dar, cum zicea un bătrîn cronicar: „despre
aceasta destulu-i”. 

Inadecvarea între moto şi text spune mult
despre intenţia scriitoarei de a impresiona formal
prin apelul la fraze celebre luate drept podoabă.
Cînd e vorba şi de mari nume, trădate, e cazul să te
alarmezi de superficialitatea cu care e discreditat
un procedeu intelectual de mare uzaj, totdeauna
folosit în respectul unor idei reprezentative pentru

un text ce le dezvoltă. E un pandant al conţinutului.
Un exemplu flagrant, supărător de grav, e citatul
din Shakespeare pus ca emblemă la fragmentul
„Cîţi merită?”. „Învinge durerea,/ Rîzi cît se
poate,/ Căci tot la zi ajunge/ Şi cea mai lungă
noapte”, scria Shakespeare. Scriitoarea comite o
dublă nepotrivire. Tonului de îndemn imperativ
adînc optimist al marelui Will, îi urmează, în stilul
autoarei, o sută de interogaţii, la persoana a doua,
de genul: „Cîţi se bucură de reuşitele tale...? Cîţi
dintre ei te iubesc...?”, toate încoronate, în stil oral,
cu: „Înţelegi despre ce vorbesc?” Fără ca ea, Irina
Binder, să ţină seama despre ce „vorbise”
Shakespeare. Plină de sine şi cu irespect pentru
ideea clasicului, autoarea conchide banal: „Nu mai
suferi,... Nu merită. Nimeni”. Dezacordul e de tot
rîsu-plînsu. O astfel de eroare aculturală comisă de
o autoare preocupată de cantitatea şi nu de calitatea
scrisului pe Facebook şi reprodus într-o carte
comercială, bestseller (sic!) recomandată de
editură, m-a făcut s-o pedepsesc printr-o lectură în
zig-zag. Scriind în acelaşi stil lipsit de moderaţia
ideii, mizînd pe impresionarea unor temperamente
asemenea, cu nivel intelectual modest întreţinut de
comunicarea pe Facebook, Irina Binder riscă să
rămînă un simplu consultant sentimental şi nu un
autor de literatură.
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„Banalitatea, crunta banalitate a Răului” (Hannah
Arendt). Dar Binele nu e niciodată banal. E doar simplu.

* 
Uneori eşti nevoit a lucra îndelung o

observaţie/metaforă spre a-i da o faţă mulţumitoare.
Alteori aceasta cade intempestiv cum un fruct copt dintr-
un pom. În acest ultim caz dobîndeşte o savoare a naturii. 

* 
A.E.: „Polemistul absolut nu e nici de stînga, nici de

dreapta. Loveşte cu tîrnăcopul în ambele direcţii”. Poate
e de centru. „Maxima sa voluptate e să izbească centrul”.
N-am putea contesta că posedă totuşi o anume
perspicacitate, o fineţe expresivă. Oare de ce nu i se dă
nici o atenţie în lumea literară? „Vrei să repet ce ţi-am
spus adineauri?”.

*
Preşedintele Ronald Reagan este cel care a introdus

graţierea curcanului la Casa Albă, cu prilejul Zilei
Recunoştinţei, în 1987, cu toate că, sporadic, şi alţi
preşedinţi au mai cruţat pasărea anterior. 

* 
„Dificultăţile, pentru alţii, desigur, de necrezut, pe

care le întîmpin cînd stau de vorbă cu oamenii, vin din
faptul că gîndirea mea sau, mai bine-zis, conţinutul
conştiinţei mele, e cu totul în ceaţă, că pe mine asta nu
mă tulbură absolut deloc în măsura în care mă priveşte
numai pe mine, şi chiar mă şi odihnesc uneori, mulţumit
de mine însumi; dar ca să stai de vorbă cu oamenii e
nevoie de tensiune, de fermitate şi de coerenţă susţinută,
calităţi care nu există în mine. În norii de ceaţă n-are să
vrea nimeni să se lungească alături de mine şi, chiar dacă
ar vrea, eu tot nu aş putea să-mi alung ceaţa de sub
frunte, pe cînd, între doi oameni ea se risipeşte şi nu mai
rămîne nimic” (Kafka). 

* 
„Nici un scriitor înaintea sa nu a reprezentat

obscuritatea desăvîrşită cu o atît de intensă claritate şi
asemenea orgii ale disperării cu atîta simplitate şi atîta
superioară linişte. O mîndrie spirituală nemăsurată se
exprimă fără efort în scrisul său cu gestul legitim şi
convingător al umilinţei. Însăşi destrămarea îşi găseşte în

această operă nivelul superior al integrităţii şi
complexitatea cea mai nepătrunsă îşi află o seninătate şi
o simplicitate aproape sfîntă. Kafka a găsit legea morală
a unei lumi infinit de înşelătoare şi îşi vede netulburat de
cele mai precise măsurători matematice într-un domeniu
al realităţii stăpînit de demonii răului” (Erich Heller). 

* 
Redundanţa: caricatura pasiunii. Avariţia: caricatura

înţelepciunii.
*

O salutară licărire a virtuţii în obscuritatea păcatului,
atunci cînd un ins eminamente vanitos, oportunist,
veninos se înduplecă a recunoaşte modestia,
consecvenţa, bunătatea Celuilalt. 

* 
Hedonismul norilor care par a nu avea nici o

semnificaţie, nici măcar una plastică, deoarece, în pofida
enormului lor potenţial în această direcţie, oamenii
şovăie a-i transcrie pur şi simplu. Nu cumva norii
prevestesc roboţii care vor fabrica artă pe scară
industrială excluzînd artistul? Căci se apropie inevitabil
era roboţilor estetici… 

* 
„Cîntăreaţa pop egipteană Sherine Abdel Whab a fost

trimisă în judecată în ţară pentru că a spus, în timpul unui
concert în străinătate, că a bea apă din Nil ar putea fi
periculos pentru sănătate. Cîntăreaţa de succes a fost
acuzată că «a adus atingere interesului general», iar
sindicatul muzicienilor a anunţat că i se va interzice să
mai apară pe scenă în Egipt. Obsesia pentru imagine a
autorităţilor e universală. Nilul trebuie să rămînă curat ca
lacrima. Încă nu şi-a propus nimeni, dar şi Dâmboviţa ar
putea deveni peste noapte un rîu de munte cu apă
limpede şi cristalină” (Dilema veche, 2017). 

* 
Lucruri pe care le ascunzi Celuilalt dintr-un amestec

de tristeţe şi pudoare, aceleaşi lucruri pe care le dezvălui
lui Dumnezeu dintr-un amestec de durere şi bucurie. 

*
Iubeşti lucrurile inclusiv pentru faptul că le poţi  iubi

fără riscurile pe care le înfăţişează iubirea pentru fiinţe. 
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* 
Iubirea ta pentru lucruri e poate cea mai apropiată de

pilda iubirii divine, întrucît reprezintă cea mai amplă
distanţă pe scara Creaţiei dintre superior şi inferior. 

* 
Teroarea originalităţii. „Nu îţi vine să îi pui în

picioare! Designerul britanic Debbie Wingham a expus
săptămîna trecută cea mai preţioasă pereche de pantofi
din lume. Preţul de 15,1 milioane de dolari este
descurajant pentru oricine” (Click, 2017). 

* 
„Cum aşa, după atîtea secole marcate de progrese, de

dezvoltare a ştiinţei, să nu îndrăznesc să întind mîna
noaptea, nu în glumă, ci dintr-o teamă serioasă, tenace,
că – mai ştii? –, poate că ea stăpîneşte furtuna? Sunt oare
un om lucid şi modern? Da. Sunt conştient, cultivat,
orientat? Da, da. Îmi sunt oare cunoscute ultimele
realizări ale filosofiei şi toate adevărurile contemporane?
Da, da, da. Sunt lipsit de prejudecăţi? Da, în mod sigur.
Dar, la naiba, de unde pot să ştiu – de unde pot avea
certitudinea, garanţia, că mîna mea n-ar fi în stare, printr-
un gest magic, să oprească sau să stîrnească furtuna?
Deoarece tot ce ştiu despre natura mea şi despre natura
lumii este parţial – ca şi cum n-aş şti nimic” (Witold
Gombrowicz). 

* 
„Imaginea pe care o păstrez despre Gombrowicz este

a unui personaj mîndru şi pudic, în ciuda eforturilor sale
de a seduce. Era un seducător. Solitar în ceea ce priveşte
geniul său, avea o mare forţă interioară şi mici slăbiciuni,
poate chiar o fragilitate pe care doar el şi-o ştia şi pe care
o compensa prin ceea ce putea fi socotit aroganţă.
Oricum, geniul îi supăra pe cei siliţi să-l întîlnească”
(Maurice Nadeau). 

*
Strategia faţă de tine însuţi, un factor implicat în

orice creaţie literară, cum într-un război.
*

Un sfîrşit de martie neobişnuit de cald. Privesc în
pădurea din apropiere copacii înveşmîntaţi în albul
mugurilor, cu aspectul unor Îngeri vegetali. 

* 
Un copil răsfăţat devine impertinent sau timid?

Depinde de natura în devenire a acestuia. Ambele situaţii
sunt verosimile, dată fiind „ruperea din rînd” la care e
supus.

* 
Aştepţi să-ţi treacă prin minte o metaforă cum o

promisiune de mîntuire.
* 

Inima unui colibri, la fel ca şi a canarului, bate de
aproape o mie de ori pe minut. 

* 
„O aparentă anomalie: cei ce trăiesc preocupaţi de

Eternitate fac caz de cel mai neînsemnat minut. Iar cei
pentru care numai timpul contează îl pierd de  bunăvoie.
Pentru primii însă timpul nu e decît expresia aproape
superstiţioasă a unei încercări prin care le e dat să treacă;
pentru ceilalţi – prima şi cea mai preţioasă dintre
realităţile pe care acceptă să le recunoască”
(Monseniorul Ghika). 

* 
X linguşeşte frenetic, dar cum suportă oare să fie

frenetic linguşit de către Y? Ipocrizia suprapusă unei alte
ipocrizii nu rămîne ipocrizie? O mică enigmă. 

* 
X, un ratat sonor în cele trei-patru direcţii de creaţie

în care părea că s-a angajat. Acum octogenar, îşi
clamează încă proiectele genialoide ca şi cum nimic
dezamăgitor nu s-ar fi petrecut. Ipoteza hazardului iese
din joc. Ce i-a lipsit? Desigur vocaţia care e
inconceptibilă altminteri decît drept o manifestare a
sincerităţii. Dar cine nu e sincer cu sine ar putea fi sincer
cu Celălalt? Am impresia că veleitarul *, înainte de-a se
privi în oglindă, îşi pune şi în prezent o mască. 

*
Iubirea nu oboseşte niciodată, doar tu oboseşti.

Oboseala: o stare de inautenticitate. 
* 

Oportunistul: un proxenet al propriei sale fiinţe. 
*

„Pe 25 mai 2015, Gao Bingguo, un apicultor chinez
de 55 de ani, din provincia Shandong, şi-a acoperit
corpul cu 1.100.000 de albine, cîntărind 109,5 kilograme
(zece mii de albine cîntăresc aproximativ un kilogram).
Precedentul record, stabilit tot de un apicultor din China,
era de 85,5 kilograme” (Dilema veche, 2016). 

* 
A.E.: „Procentaj. Pentru a i se mări pensia cu 50%,

ţine morţiş să intre în Uniunea Scriitorilor”. Despre cine
vorbeşti? „Despre un poet în proporţie de 5%”. 

* 
Duplicitarul: un bisexual moral.

* 
„Democraţia nu înseamnă legea majorităţii, ci

protejarea minorităţii” (Albert Camus). 
*

Suferă ca un peşte într-un acvariu. Dar precum un
peşte care n-a cunoscut marea niciodată.

* 
„Operele poetice sunt făcute ca şi această fericire a

ta. Un incredibil echilibru de da, de afirmaţii, toate pe
punctul de a fi rostite, toate pline de o infinită posibilitate
care rămîne în suspensie şi nu se descarcă niciodată. Arta
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de a nu fi satisfăcut, aceasta este arta” (Cesare Pavese). 
* 

Timpul vid e inuman, umanizîndu-se doar atunci
cînd dobîndeşte un conţinut. Străduieşte-te să-l umpli cu
ceva pentru a nu rămîne cum un sertar gol, o odaie goală.

*
Admiraţia face parte dintr-un registru mult diferit de

cel al iubirii. Cortegiul său egotic poate cuprinde
impulsul competiţional, gelozia, invidia.   „Admiraţia se
lipseşte de prietenie. Îşi ajunge ei însăşi” (Jules Renard). 

*
Metaforă dureroasă cum gura căscată a unui peşte

deznădăjduit, scos pe uscat. 
* 

Parazitat de inexistenţă. 
*

Cînd îţi dai seama că ai văzut pentru ultima dată un
om apropiat, un animal drag dispărut, prezentul şi
viitorul încetează a mai acţiona, deoarece trecutul devine
uriaş peste fire, pustiitor. 

*
„Dacă există un Dumnezeu, este numai cel pe care îl

cunosc în mine, ca pe mine însumi, şi în tot ce este viu.
Se spune că materia nu există. Nu. Ea există, dar este
doar mijlocul prin care Dumnezeu nu este mort sau
nimic, ci este Dumnezeul viu. Materia este calea prin
care El trăieşte în mine şi în tot. De ce, nu ştiu, dar ştiu
că aşa este” (Tolstoi). 

*
„Întunericul nu este absenţa luminii, ci spaima care

ne cuprinde de lumina orbitoare” (Jacob Böhme).
*

Tremurul de flacără de lumînare a eternităţii care se
consumă cotidian.

*
Cînd te gîndeşti la extincţie, ai în vedere o viaţă

insuficientă. Cînd te gîndeşti la eternitate, ai în vedere o
viaţă în plenitudinea sa.

*
„Perfecţiunea răului este de a nu cunoaşte divinul”

(text anonim). 
*

I.D. Sîrbu despre surghiunul său alutan, într-o
scrisoare adresată confratelui Horia Stanca: „Am trecut
pe lîngă Universitate: miroase a şobolan mort. Șapte
dascăli de marxism tremură de frig şi frică. Am trecut şi
pe sub arcadele Teatrului; aici, în pace şi onor, sub 50
vagoane de marmură de la Ruşchiţa, putrezeşte limba
română, vie şi cultă. Merg să văd un film coreean: plîng,
acest gen şi acest nivel ne aşteaptă. Mă întîlnesc cu un
cărturar local, mă asigură că din cei 80 de popi ce
funcţionează în Craiova mai există 2-3 «care cred sincer

şi în Dumnezeu». La redacţia Ramuri cînd intru (la
solstiţii), toţi tac şi pălesc: se comportă de parcă unul
dintre ei – nu se ştie care – a fost curînd castrat de-a-n-
picioarelea fără anestezic, dar despre asta nu se vorbeşte,
în Craiova e în tradiţie să depui un testicol la Primărie, în
semn de gaj sau ca ostatec. Asta îţi asigură restul de
bărbăţie”. 

*
O erezie, poate. O durere a sufletului atît de intensă

încît n-ar putea fi – cutezi a crede – decît a lui Dumnezeu
însuşi, pogorît cu infinită mizericordie în fiinţa ta
netrebnică. 

*
Solitudinea: o eludare a prezentului în favoarea

acelor timpuri ficţionale care sunt amintirea şi visul.
Adică un apel la ceea ce esenţialmente a fost şi la ceea ce
esenţialmente va să fie. O abordare similiestetică a
existenţei. 

*
„Orice orînduire socială este rea: din cînd în cînd

devine doar suportabilă. Între rău şi suportabil, e o
dispută care nu merită nici măcar o picătură de sînge”
(Alfred de Vigny).

*
Prietenia poate fi un izvor, un rîu, un lac, o mlaştină.

Uneori, succesiv, toate la un loc.
*

„«Limba moldovenească a apărut cu mult înainte de
limba română» a declarat recent Elena Hrenova, deputat
în partidul lui Igor Dodon. Am stat şi m-am gîndit un pic
şi cred că înţeleg ce-a vrut să zică doamna: înseamnă că
moldoveneasca o vorbeau, de fapt, dacii” (Dilema veche,
2017). 

*
Criticul de poezie, mai mult decît oricine altul, un

somelier al verbului (aşa s-ar cuveni să fie). 
*

La un post tv.: „A fi mai ortodox decît Papa”.
*

Un nivel mediu, dulceag, uşor înceţoşat al paginilor
pe care le citeşti acum te oboseşte fără întîrziere. Dar
după ce laşi cartea din mînă, te simţi mai integrat
mediului din jurul tău (lumina piezişă din apartamentul
de bloc, micile zgomote casnice, un ecou al traficului
stradal etc.), ca şi cum lectura precedentă i-ar fi acordat,
compensator, girul încrederii sale. 

*
Scrisul are nostalgia secretă a oralităţii. Întrucît

această lume a cernelii şi a duhului reprezintă în
interiorul său libertatea, dar în afara sa o formă de
captivitate. 
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Scandalul retragerii titlului de „Cetăţean de
Onoare” al comunei Segarcea în 2016, în urma
intervenţiei Institutului Naţional pentru Studierea
Holocaustului din România „Elie Wiesel”, a fost
larg dezbătut în presă1. Motivul retragerii era o
sentinţă a Tribunalului Poporului din 1946 care îl
cataloga pe Vintilă Horia drept criminal de război. 

Am fost prezent la emoţionanta ceremonie de
acordare a acestui titlu la 27 noiembrie 2015 şi eu
am fost acela care am dus la Madrid diploma de
„Cetăţean de Onoare” pentru a îl înmîna Doamnei
Cristina Horia, fiica scriitorului.

Doamna Cristina Horia a deschis o acţiune
judiciară pentru a contesta această retragere. Ea a
fost încununată de succes, într-o fabuloasă
victorie a raţiunii şi dreptăţii. Tribunalul Dolj a
anulat Hotărîrea Consiliului local Segarcea2.
Sentinţa este definitivă deoarece nu s-a depus nici
un recurs în termenul legal.

„Sînt foarte mulţumită şi liniştită, deoarece,
deşi acuzaţia friza delirul persecutor, întotdeauna
există o umbră de incertitudine cînd se înaintează
o acţiune – a comentat Doamna Cristina Horia
decizia Tribunalului Dolj. Rezoluţia face dreptate
şi incită la căutarea adevărului, la curajul de a-l
accepta şi la bun simţ. A-l acuza pe tatăl meu ca
fiind criminal de război fără nicio urmă de vreo
crimă… şi a te baza pe cîteva articole din tinereţe,
scoţînd fraze din context, denotă o rea intenţie cu
bătaie politică şi arată  orbirea voluntară a unor
sectoare ale societăţii”.

Sentinţa Tribunalului Dolj este un document
excepţional, de o mare valoare nu numai pentru
istoria dreptului în România, dar şi pentru istoria
literaturii române şi europene. De aceea, consider
necesară publicarea sentinţei în întregimea sa. Ea

trebuie cunoscută de publicul larg.
Ţin să mulţumesc, în numele tuturor

iubitorilor operei lui Vintilă Horia, Domnului
Avocat Antonie Popescu, care este avocatul
Cristinei Horia, pentru argumentaţia sa riguroasă
şi extrem de documentată.

Mulţumesc, de asemenea, Domnului Lucian
Dindirică, Directorul Bibliotecii Aman din
Craiova, care a binevoit să îmi pună la dispoziţie
textul sentinţei cu autorizarea de publicare.

Desigur, drumul este încă lung pînă la
anularea sentinţei Tribunalului Poporului din
1946 şi pînă la repunerea portretului lui Vintilă
Horia la galeria Academiei Goncourt. Dar primul
pas este decisiv şi încurajator.

Basarab Nicolescu
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Cod ECLI ECLI:RO:TBDLJ:2018:185.002571
Dosar nr. 7708/63/2016

ROMÂNIA
TRIBUNALUL DOLJ 

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV
ŞI FISCAL

SENTINŢA Nr. 2571/2018
Şedinţa publică de la 14 Decembrie 2018

Instanţa constituită din:
Preşedinte Cornelia Harega

Grefier Cristina Florentina Mărculescu

Pe rol, judecarea cauzei Contencios
administrativ şi fiscal privind pe reclamanta
HORIA CRISTINA şi pe pîrîtul CONSILIUL
LOCAL SEGARCEA, pîrîtul PRIMARUL
ORAŞULUI SEGARCEA, avînd ca obiect
anulare act administrativ - repus pe rol.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc
în şedinţa publică din data de 29.11.2018 şi au
fost consemnate în încheierea de şedinţă de la
acea dată, care face parte integrantă din prezenta
hotărîre, cînd instanţa a amînat iniţial pronunţarea
la data de 13.12.2018 şi ulterior la data de
14.12.2018.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă, deliberînd, constată
următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului
Dolj sub nr. 7708/63/2016 la data de 03.10.2016
reclamanta CRISTINA HORIA a formulat cerere
de chemare în judecată în contradictoriu cu pîrîţii
CONSILIUL LOCAL SEGARCEA si
PRIMARUL ORAŞULUI SEGARCEA, solici-
tînd ca prin hotărîrea ce se va pronunţa să se
dispună anularea Hotărîrii Consiliului Local
Segarcea, nr. 16/2016, hotărîre prin care tatălui
său i-a fost retras titlul de cetăţean de onoare al
comunei natale, Segarcea.

În motivare a arătat că hotărîrea în cauza este
nemotivată, lipsită de temei legal şi factual şi
trebuie infirmată pentru motivele arătate în cele

ce urmează şi care vor putea fi dezvoltate după
comunicarea legală a actelor care au stat la baza
Hotărîrii atacate, acte de care nu are cunoştinţă si
solicită ca pîrîtul să le depună la dosarul cauzei.

A arătat că alegaţiunile difuzate în spaţiul
public cu privire la o pretinsă contribuţie a tatălui
său la al doilea război mondial sînt simple
interpretări eronate ale unor scrieri, unele
regretate, dintr-o perioadă în care în ciuda tuturor
dificultăţilor, libertatea de exprimare mai era
garantată pentru orice persoană, inclusiv pentru
jurnalişti.

A precizat că scriitorul Vintilă Horia, tatăl său,
nu a participat la război şi nu a săvîrşit nici o
crimă de război.

Vintilă Horia nu a figurat în nicio demnitate
publică, singura sa participare oficială în epocă
fiind aceea de diplomat în serviciul diplomatic
exterior al Ministerului Afacerilor Externe al
Regatului României, ulterior, după instaurarea
regimului comunist fiind refugiat politic şi sub
protecţia străină conferită de acest statut, în
Occident.

Vintilă Horia nu a fost şi nici nu putea fi nici
grănicer şi nici militar pentru a i se putea imputa
că ar fi permis intrarea armatei germane pe
teritoriul ţării.

Nefiind militar, nu putea ordona, nu a ordonat
sau săvîrşit represiuni colective sau individuale
din motive politice sau rasiale, nici nu a ordonat
sau iniţiat înfiinţări de ghetouri, lagăre de
internare ori deportări din motive de persecuţie
politică sau rasială aşa cum indicau acele legi care
erau represive si neconstituţionale.

Pentru opiniile exprimate, Codul Penal Român
Carol al Il-lea, în vigoare la data respectivă, nu-l
putea încadra în vreo calitate de subiect de drept
penal, libertatea de expresie figurînd că drept
constituţional şi legal – aspecte pe care le va
detalia infra.

Intuind pericolul reprezentat de ascensiunea şi
ofensiva spre Vest militară şi politica totalitar-
comunistă a regimului bolşevic al URSS, prin
aşa-numitul export de revoluţie şi de brigăzi roşii
teroriste pentru destabilizarea statelor
occidentale, după masacrarea Familiei Ţariste şi a
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aristocraţiei şi intelectualităţii Rusiei, etatizarea
mijloacelor de producţie şi crearea complexului
militaro-industrial şi iniţierea unei puternice
industrii de război şi curse a înarmării, după
semnarea în 1938 de către Marea Britanie şi
Franţa a unui pact de neagresiune cu Hitler, care
fără a se fi convenit, a dus la „împărţirea” unui alt
stat, Cehoslovacia după ce Polonia şi-a însuşit o
parte din zona Cieszyn din Cehoslovacia, chiar
dacă în acea zonă populaţia poloneză era în
minoritate iar Hitler a preluat partea care mai
rămăsese din Cehoslovacia în martie 1939 –
această invazie şi ocupaţie nefiind convenite în
Acordul de la München, dar nici Franţa şi nici
Marea Britanie nu au întreprins nimic, văzînd şi
ocuparea şi divizarea in 1939 a Poloniei de către
URSS in înţelegere cu Germania, a urmat
ocuparea de către URSS a ţărilor Baltice, mai
înaintea Basarabiei şi Bucovinei, este de înţeles
cum întreaga energie a multor personalităţi s-a
canalizat împotriva curentelor comuniste şi
bolşevizării ţării şi cum speranţele s-au îndreptat
spre aliaţii vestici cu aptitudinea de a se opune
regimului Stalinist care se pregătea să ocupe şi
România - aşa cum istoria recentă a putut
consemna această dramă.

Vintilă Horia a trăit însă intens zbuciumul
ocupării Basarabiei si Bucovinei de către Armata
Roşie a Uniunii Sovietice şi prigoana comunist-
bolşevică la care au fost supuşi compatrioţii noştri
în 1940.

Astfel, aprecierea unor scrieri nu se poate face
în afara istoriei, prin ruperea de context
manipularea faptelor şi a frazelor, mai ales după
producerea cataclismului şi pierderea
independenţei României şi aservirea ţării URSS.

În acest context arată că, totuşi, după
declaraţia din preambulul Legii nr. 187/1999, în
anul 2009 Parlamentul României a adoptat Legea
nr.221/2009 şi au fost condamnate faptele
regimului comunist. Prin urmare, într-un stat de
drept, nu ar putea rămîne în vigoare actele din
perioada acestor fapte condamnate oficial,
nelegalitatea sau neconstituţionalitate acestora,
după caz, fiind evidentă, epoca respectivă în Estul
Europei, intrat sub ocupaţie sovietică fiind

dominată de încălcări grave ale drepturilor
omului.

Potrivit art. 1 alin.(l) din această lege (1)
constituie condamnare cu caracter politic orice
condamnare dispusă printr-o hotărîre
judecătoreasca definitivă, pronunţată în perioada
6 martie 1945-22 decembrie 1989 pentru fapte
săvîrşite înainte de data de 6 martie 1945 sau după
aceasta dată şi care au avut drept scop
împotrivirea faţă de regimul totalitar instaurat la
data de 6 martie 1945.

Potrivit art.2 din Legea nr. 221/2009 Statul
Roman a recunoscut, într-un tîrziu, că toate
efectele hotărîrilor judecătoreşti de condamnare
cu caracter politic prevăzute la art. 1 sînt
înlăturate de drept.

Aceste hotărîri nu pot fi invocate împotriva
persoanelor care au făcut obiectul lor.

Se afirmă că Vintilă Horia a fost condamnat de
Tribunalul Poporului. Tribunalele Poporului fost
desfiinţate la 28 iunie 1946. Aflate la comanda
URSS, aceste pseudo-tribunale au orchestrat o
suită de farse judiciare, cu un exces de zel
evident, pedepsindu-i sub această etichetă
devenită infracţiune toţi criticii URSS şi ai
regimului comunist înainte şi după al Doilea
Război Mondial.

Aceste aşa-zise Tribunale făceau doar
represiune, nu Justiţie, depăşind si nesocotind
cadrul creat prin Convenţia de Armistiţiu.

Aşa se explica de ce aşa-numita propagandă
fascisto-legionară nici nu se regăseşte printre
modalităţile de incriminare formulate în procesul
din faţa Tribunalului internaţional de la
Nuremberg.

În faţa posterităţii, memoria lui Vintilă Horia
pe plan naţional, european sau internaţional, e
apărată şi de cărţile sale.

Într-o formă similară, dar pe alt plan, a fost
pornită artificial o campanie de discreditare după
Nominalizarea lui Vintilă Horia drept cîştigător al
Premiului Goncourt, generată de autorităţile
române, atît din partidul comunist cît şi din
securitate.

Nici condamnarea de care se vorbeşte
împotriva lui Vintilă Horia, nu îi este cunoscută,
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(hotărîrea nu i-a fost niciodată comunicată, fiind
condamnat in contumacie) dar ea datează din
perioada cînd România nu mai era independentă,
cînd nici Justiţia nu mai era independentă, toate
instituţiile Statului român fiind aduse in starea de
aservire faţă de ocupantul politic şi militar URSS,
astfel că nu mai putea fi vorba de un proces
echitabil, potrivit garanţiilor procedurale ale
României interbelice.

Lui Vintilă Horia i se impută delicte de opinie/
delict de presă. În considerarea primatului
respectării drepturilor fundamentale care rămîn
intangibile, delictele de opinie/presă nu pot intra
sub incidenţa Decretului nr. 1849 de modificare a
Decretului nr.1626, întrucît se opune art. I din
Decretul constituţional nr.1626 şi art.5-26 din
Constituţia din 1923 repusă în vigoare.

Este important de invocat şi analizat inclusiv
faptul că unele delicte de presă imputate lui
Vintilă Horia erau sub incidenţa dispoziţiilor
Constituţiei din 1938, altele anterioare acesteia,
sub incidenţa legislaţiei si dispoziţiilor
Constituţiei din 1923 (neafectată) iar altele
ulterioare, sub incidenţa legislaţiei şi dispoziţiilor
Constituţiei din 1923 afectate de Decretele 1626
şi 1892/1944.

Potrivit art. 10 din Constituţia României din
1938. intrată în vigoare la 27 februarie 1938,
„Românii se bucură de libertatea conştiinţei, de
libertatea muncii, de libertatea învăţămîntului, de
libertatea presei, de libertatea întrunirilor, de
libertatea de asociaţie şi de toate libertăţile din
care decurg drepturi în condiţiunile statornicite
prin legi.” De asemenea, potrivit art. 22,
Constituţia garantează fiecăruia, în limitele şi
condiţiunile legii, libertatea de a comunica şi
publica ideile şi opiniunile sale, prin grai, prin
scris, prin imagini, prin sunete sau prin orice alte
mijloace.

Înţelege să invoce pe cale de excepţie,
neconstituţionalitatea sau nelegalitatea actelor /
normative sau individuale a căror adoptarea şi
aplicare în perioada comunistă ar mai fi invocată
în sens contrar drepturilor omului, drepturilor si
libertăţilor democratice care trebuiau respectate.

Totodată, a arătat anterior că Vintilă Horia nu

a comis crime de război, nici crime contra păcii
sau crime împotriva umanităţii.

Faptele sale au fost politice. Condamnarea lui
Vintilă Horia a fost din motive politice, pentru
convingerile sale anticomuniste şi nealinierea la
linia de propagandă a Guvernului de dictatură
comunistă instalat la 06 martie 1945.

Probabil că şi hotărîrea nr. 16/2016 a
Consiliului Local Segarcea, a cărei anulare se
cere, a fost luată sub presiunea, din necunoaşterea
adevărului, dată de blocarea, limitarea accesului
ori prin folosirea răuvoitoare a arhivelor
securităţii în acelaşi scop denigrator ca şi în
trecut.

Precizează că a îndeplinit şi procedura
prevăzută de art.7 din Legea nr. 554/2004.
premergătoare unei acţiuni în anularea actului a
cărei revocare se impune, însă nu a primit niciun
răspuns.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 50 de
lei taxă judiciară de timbru, conform art. 16 lit. a
din O.U.G. 80/2013.

În dovedire, reclamanta a solicitat încuvi-
inţarea probei cu doi martori şi a depus la dosarul
cauzei înscrisuri (filele nr. 34-54).

Note:
1. A se vedea amplul dosar constituit de Cristina

Hermeziu, publicat în Adevărul Week-end din 6 februarie
2016. https://adevarul.ro/news/eveniment/dezbatere-cazul-
vintila-horia-memoria-culturala-aplica-legea-2172015-
p r i v i n d - c r i m e l e - u m a n i t a t i i - c r i m e l e - r a z b o i -
1_56b4d38e5ab6550cb87c971e/index.html cuprinzînd
opiniile exprimate de Eugen Simion, Andrei Pleşu şi
Basarab Nicolescu.

2. Cristina Hermeziu,  „Cazul Vintilă Horia. Fiica
scriitorului obţine în justiţie menţinerea titlului de
„cetăţean de onoare“”, Adevărul, 30 ianuarie 2019.
https://adevarul.ro/news/eveniment/cazulvintila-horia-
f i i c a - s c r i i t o r u l u i - o b t i n e - j u s t i t i e - m e n t i n e r e a -
t i t lului–cetateande-onoare--1_5c517bcfdf52022
f752a9aaa/index.html
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Mărturie a unor contemporani de vîrste și profesii
diferite, bilanț subiectiv în miezul unei epoci de
penibilă tranziție, dialog sui generis asupra unei
identități colective mereu controversate, indecise,
fluctuante, Momentul adevărului este înainte de orice
un șir de interogații despre noi înșine, ca indivizi și ca
popor, interogație la care nimeni nu poate da însă
răspunsuri definitive.

Asemenea încercări s-au mai făcut, chiar dacă în
alte forme. A fost preferat uneori dialogul, ca în
ancheta întreprinsă de Felix Aderca asupra generației
sale (1929) sau de Ion Biberi, îndată după ultimul
război mondial, pentru a circumscrie ceea ce el credea
că va fi Ziua de mîine (1945). Alteori, s-a recurs la
metoda antologică, întocmindu-se crestomații de texte
semnificative pentru unele curente („epoci de cultură”,
după expresia lui Iorga), precum iluminismul,
pașoptismul, junimismul, gîndirismul, „realismul
socialist” etc. Ori s-au antologat texte despre mari
momente istorice, precum Unirea și Războiul
Independenței, pentru a nu aminti decît două dintre
preocupările noastre obsedante, strîns conexate și
solidare pînă la identitate. 

Antologiile globale privind gîndirea social-politică
din spațiul danubio-carpatin (extinsă uneori spre
filosofie) au fost concepute în așa fel încît să pună în
evidență, mai ales în ultimul sfert de veac, aceleași
elemente: progres continuu, luptă de clasă, solidaritate
„națională” pe linia cîtorva idei. Convergența acestora
ține de structura unui anumit tip de discurs: vulgata
istoriografică, din care trebuia să se alimenteze noua
conștiință civică, omul nou. Excepție fac crestomațiile
scoase în exil, dintre care Omul și pămîntul românesc,
de Mihai Niculescu (1955), și Discursul contemporan,
de Ioan I. Mirea (1977), merită a fi consemnate. 

Să ne amintim, sub acest unghi, că pașoptiștii, rău
serviți în elanurile lor de situația geopolitică, au făcut
din Unirea Principatelor „cheia de boltă” a întregului

edificiu național (Kogălniceanu) și că o întreagă
generație se rostea, odată cu Bălcescu, prin acest sorit:
„Nu poate fi fericire fără libertate, nu poate fi libertate
fără putere, și noi românii nu putem fi puternici pînă
cînd nu ne vom uni cu toții în unul și același corp
politic”. Numai prin unire se putea dobîndi forța care
să garanteze libertatea, condiție indispensabilă a
fericirii. Ordinea termenilor nu e cîtuși de puțin
aleatorie. Istoricul știa că scopul nostru ultim e
fericirea și că aceasta depinde în orice caz de libertate.
Un alt contemporan se întreba cum să se elimine răul
din societatea românească și răspundea numaidecît că,
de oriunde ar veni, dinăuntru, din exterior sau din
ambele direcții, răul poate fi stîrpit numai prin unire.
Unirea a fost, pentru generațiile care au edificat
România modernă, un credo inebranlabil, care le-a dat
tărie în momente de cumpănă și le-a făcut să înfrunte
marile deziluzii ce însoțesc orice operă de istorie. Un
idealism salutar le-a permis să insiste și atunci cînd
șansele de izbîndă erau nesigure, ca de atîtea ori, sau
cînd totul părea pierdut, ca într-o lungă, dramatică
perioadă din Primul Război Mondial. 

Istoria nu e nici drum drept, nici cărare bătută. Și
rareori se întîmplă ca militanții pentru un mare ideal să
aibă cîștig de cauză. De obicei, cauza se impune mai
tîrziu, prea tîrziu, peste hecatombele ei de jertfe. Dacă
i-am pomenit pe unioniști, este pentru că ei reprezintă,
în istoria noastră, un caz rar de izbîndă însoțită de o
conștiință pe măsură, lesne degajabilă din scrisorile
unor protagoniști de talia lui Kogălniceanu sau
Alecsandri. I-am amintit și fiindcă, la un alt palier al
istoriei, pe altă volută a spiralei, problemele lor sînt
parcă și ale noastre. Istoria nu se repetă, evident, însă
comportă analogii și sugerează modalități de conduită
al căror folos practic nu trebuie subestimat. Sursă
dinamogenă, în sensul despre care vorbea Goethe,
referindu-se la entuziasmul pe care-l poate stîrni
adesea, istoria a produs uneori istorism (Historismus,
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historisme, historicisme, storicismo), concept
ambiguu, care a dat loc la numeroase dispute, fără a-și
epuiza încă resursele. Secolul al XIX-lea a fost prin
excelență un „secol al istoriei”, iar secolul XX a
cunoscut (prin naționalism-socialism și național-
comunism) distorsiuni inimaginabile, cu urmări dintre
cele mai grave pentru umanitate. Exegeze recente,
precum Le passé d’une illusion (1995) de François
Furet, subliniază intima înrudire dintre ele,
comunismul și fascismul constituind niște fenomene
deductibile, pînă la urmă, din mitul fondator al
modernității: Revoluția franceză. 

Pentru noi, acest secol al XX-lea a însemnat ieșirea
din letargia produsă de o lungă paranteză fanariotă.
„Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte!” nu
e o simplă metaforă, într-un discurs de mobilizare
civică, ci expresia unei realități pline de dramatism, pe
care tranziția spre modernitate o făcuse, în ultimele
decenii, încă mai evidentă. Cadența febrilă a
schimbărilor, sentimentul de incertitudine, de înnoiri
intempestive erau de natură să alimenteze o psihoză
caracteristică, am putea spune: acea psihoză a
tranziției care îl făcea pe Kogălniceanu să caute în
istorie, limbă, tradiție, un factor de echilibru. „Să ne
ținem, îndemna el, mai ales de cele trecute, ele pot să
ne scape de pieire! Să ne ținem de obiceiurile
strămoșești atît cît nu sînt împotriva dreptei cugetări!
Să ne ținem de limba, de istoria noastră, cum se ține un
om, în primejdie de a se îneca, de prăjina ce i se aruncă
spre scăpare!” E un pasaj memorabil, din care
înțelegem că istoricul dorea să se raporteze la trecut în
limitele rațiunii și că trecutul avea de jucat un rol de
seamă, vital, în redresarea societății românești. Va
insista asupra acestui rol și în celebrul Cuvînt rostit la
Academia Mihăileană, precizînd acum și că „istoria,
după Biblie”, este „cartea de căpetenie a popoarelor”,
dat fiind că din ea se pot extrage reguli de conduită,
sfaturi, învățătură, „îndemn la slavă și la fapta bună”.
Istoria, după Biblie... Și aici ordinea se cuvine
subliniată, fiindcă avem de-a face cu un sistem coerent
de valori, față de care întemeietorii statului român
modern (se pot aminti destule nume!) au manifestat
cel mai deplin respect. G. Călinescu vorbea, în acest
sens, despre un „mesianism pozitiv”, pentru a-l
deosebi de „mesianismul cețos, egotist” al altor
militanți din epocă. Fericita îmbinare dintre această
propensiune idealistă, indispensabilă în orice mare
operă, și spiritul lor realist, aplicat, critic, se cuvine a
fi semnalată ca o trăsătură distinctivă și exemplară.
Sursă de exemplu ea însăși, istoria îi aducea aminte, ca

un îndemn, de „înalta înțelepciune a lui Miron Costin,
carele cu aceeași mînă purta sabia spre apărarea patriei
și condeiul spre scrierea analelor naționale”.
Cronicarul devenise un prototip, un cap de serie
tragică, pe linia căreia pot fi invocați mai ales N. Iorga
și G. Brătianu. Realismul organic pe care Iorga îl
identifica la Kogălniceanu („Mihail al luminii și
Mihail al săbiei” totodată) trebuie reținut ca o
frumoasă formulă, frumoasă și exactă, care li se
potrivește și altor spirite din epocă: Eminescu,
Xenopol etc.

Ultimul amintit, autorul dublei sinteze de istorie
națională și de teoria domeniului, se remarcă
îndeosebi prin justa măsură a judecății, fie că era
vorba despre trecut sau despre evoluții curente. Cînd
Maiorescu a emis teoria formelor fără fond, spunînd
că civilizația noastră e falsă și întrebîndu-se „dacă mai
este timp de a aplica remedii”, tînărul Xenopol i-a
replicat, cu bun-simț și comprehensiune, afirmînd că
era vorba despre un proces normal, în cadrul căruia
existau desigur și inerente anomalii: „căci dacă se
produc bureți și mușchi pe trunchiul încă verde, nu
trebuie să conchidem de aici că măduva însăși e deja
putredă”. Periculoase îi păreau numai „lipsa de interes,
fie pentru bine, fie pentru rău”, lîncezeala,
impasibilitatea, inerțiile de tot felul. Cum să se
combată toate astea? Printr-o mișcare intelectuală cît
mai intensă, prin stimularea spiritului creator, la orice
nivel, prin extensia sferei binelui oriunde, oricînd,
ceea ce presupune desigur o conștiință de sine în
expansiune. Față de pesimismul maiorescian, tînărul
Xenopol credea chiar că poate să formuleze o lege de
existență etnoculturală: „Cînd un popor a ajuns la
conștiința de sine, cînd el a început a se dezvolta,
atunci el nu piere pînă nu împlinește rolul său istoric
pe pămînt”. Regăsim această idee stimulativă și în
discursul rostit de același spirit luminos la mormîntul
lui Ștefan cel Mare (1871), unde Xenopol insista ca
elementele bune din societate să se mobilizeze în așa
fel încît să amplifice continuu sfera binelui. „Răul,
conchidea el, nu este atîta în afară, cît înăuntrul nostru
și în contra acestuia este de luptat”. Era necesar, prin
urmare, să se obțină solidaritatea elementului pozitiv,
prea răzlețit încă și prea sceptic. Un program ingenios
rezulta din analiza situației: „Lucrarea înceată în
interiorul poporului, concentrarea elementului bun,
luminarea părții pasive a națiunii noastre, înțelegerea
asupra mijloacelor de propășire, asupra mijloacelor de
îndepărtare a dezbinărilor ce ne sfîșie, a relelor
materiale și morale ce se lățesc molipsitoare înlăuntrul
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nostru – iată lucrarea ce este menită a așeza temeliile
pe care timpul va ridica odată viitoarea Românie:
lucrare înceată, dară nesfărîmată, ca aceea a polipilor
ce rădică insule din sînul oceanului, pe care apoi viața
își așterne covorul său, iar nu ca aceea a furtunilor
mării ce nalță într-o clipă cumpliții munți de spumă, ca
iarăși să-i cufunde în latul ocean!”

E lesne de sesizat caracterul organicist al unei
asemenea reflecții, care îl leagă pe Xenopol
deopotrivă de înaintașul său întru istoriografie,
Kogălniceanu, și de marele său discipol, N. Iorga. Ar
fi un abuz dacă s-ar căuta aici o definire, oricît de
sumară, a poziției acestuia din urmă față de
problematica noastră în ansamblu. Istoric de vast
orizont, scriitor, ziarist, orator cu faimă nestinsă, el a
fost înainte de toate un apostol cu suflet ardent, ale
cărui inițiative de ridicare a poporului prin cultură i-au
asigurat un prestigiu fără egal. Sub această latură,
Iorga continua desigur un filon mai vechi, bine
conturat și în spațiul istoriografiei, unde nevoia de a
scoate masele din inerție a făcut să se evoce insistent
eroismul înaintașilor, marile simboluri din trecut, pe
seama cărora se putea reface speranța colectivă. Critic,
adesea foarte critic față de contemporanii săi, el căuta
în trecut elemente de compensație, în cadrul unei
pedagogii naționale de o vitală însemnătate.
Întrebîndu-se, în pragul secolului XX, la început de
nou an, dacă „se va mișca oare ceva în Sybaris care
doarme”, istoricul de vocație profetică reitera în fond
gestul resurecțional de la 1848, apelul disperat la
deșteptare din „somnul cel de moarte”. Mișcarea
semănătoristă, „Frăția bunilor români”, Neamul
românesc, Partidul Naționalist Democrat, Liga
Culturală, Universitatea Populară de la Vălenii-de-
Munte sînt numai cîteva dintre instrumentele folosite
în acest scop. 

La rîndul său, V. Pîrvan se voia și el „ostaș al
cauzei celei drepte”, elaborînd un întreg program de
resurecție, pe calea mobilizării corpului didactic, mai
ales, dar și avînd în vedere ansamblul societății
românești, pentru care a întocmit un complex program
de renaștere prin școală, așezăminte de știință și
cultură, biserică. Discursul despre Unire, rostit la
Societatea Academică din Berlin, în 1906, e
semnificativ sub acest unghi. „Așadar, conchidea
tînărul învățat, muncă sinceră, dezinteresată și cinstită
a fiecăruia în parte, în ramura sa de activitate;
subordonarea interesului personal intereselor generale
naționale; purificarea opiniei publice prin boicotarea
manifestărilor de viață publică amorală sau imorală;

extirparea prin cele mai drastice mijloace a
favoritismului și politicianismului, iarăși, din toate
domeniile vieții noastre publice; încurajarea și
susținerea din toate puterile și cu toată inima a
oamenilor mai bine înzestrați de fire decît noi și care
luptă pentru cauza cea bună și dreaptă; alungarea
străinismului de pretutindeni și cu toată energia”,
pentru a stimula creativitatea națională. De aici pînă la
„fantezia politică” trimisă în același an lui N. Iorga,
pentru Neamul românesc, sub titlul „Se caută un
Bismarck”, nu era decît un pas, pe care studiosul l-a și
făcut, sistematizînd un întreg program de resurecție,
care trebuie citit în perspectiva luptei pentru idealul
național. Era un îndemn patetic la acțiune, inspirat din
pedagogia lui Fichte și dezvoltat apoi într-o „Scrisoare
deschisă” către corpul didactic din țară, nu mai puțin
semnificativă pentru dramatismul situației. Modelul
era luat din Germania, același pe care îl invocaseră
mai înainte Kogălniceanu, Xenopol, Iorga.
Apolitismului mimat de unii, el îi opunea o fermă
angajare: „Trebuie să facem și politică. Dar politica
noastră să nu fie a unui partid, să nu fie operă de
politicieni care slujesc unui partid pentru a-și satisface
interesele lor personale, ci să fie a îndreptării energice
și hotărîte spre idealul nostru național”. Recomanda,
prin urmare, „o muncă de apostoli, care nu așteaptă
nici o răsplată și nu urmăresc nici o glorie pentru ei, ci
fac totul pentru binele neamului”. În acest spirit a
acționat el însuși la Liga Culturală, unde a avut însă
marea decepție de a fi învinuit de „trădare”, deoarece
insistase într-o conferință pentru măsuri de pregătire
mai temeinică a angajării noastre în conflictul
mondial. A trebuit să se explice, într-un text
memorabil, Părerile unui trădător de neam (1914).
Evenimentele i-au dat dreptate. A rămas totuși rănit în
adîncul sufletului, iar după război n-a mai admis nici
un angajament de natură politică. Ceea ce a făcut însă
ca profesor, om de știință și îndrumător cultural
constituie un exemplu de angajare civică, a cărei
expresie cea mai înaltă e desigur faimoasa lecție
inaugurală de la Cluj, „Datoria vieții noastre” (1919),
cu care se și deschide volumul său Idei și forme
istorice. Se întreba, acolo, „pe ce drum va apuca noua
confraternitate spirituală”, pentru a-i sugera o soluție
eroică, aceea a unui precursorat conștient, care
presupune sacrificiul de sine, abnegația. Ceva mai
tîrziu, căutînd a defini rostul Academiei Române, el se
rostea astfel în numele savantului corp: „Mărturisim
cu toții același ideal: luminarea națiunii, prin opera
cunoașterii de noi înșine; glorificarea României, prin
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lucrări de interes mondial, dincolo de hotarele patriei”.
Era un fel de a pune în lumină acordul de profunzime
existent între vechile aspirații de împlinire colectivă și
programul elitei acum eliberate de obsesia națională și
dispuse a-și concentra eforturile în spațiul culturii.
Marele pariu al noii epoci, din păcate prea scurtă, ținea
de mobilizarea resurselor intelectuale pe linia științei
culturii, artei. Statul însuși, în viziunea lui Pîrvan și a
comilitonilor săi, trebuia să devină un stat cultural,
ceea ce regele Carol al II-lea va și încerca să realizeze,
în deceniul al IV-lea, însă în împrejurări nu tocmai
favorabile, sub unghi geopolitic și intern. 

Mai cu seamă o idee ar trebui subliniată în legătură
cu generația de după Primul Război Mondial. Este
vorba despre încercarea, pînă la un punct reușită, de a
crea un organism științific, menit să cerceteze
realitățile românești, sistematic, pentru a pune la
îndemîna factorilor responsabili un temei de legiferare
cît mai solid. Ideea s-a născut în plină tragedie a
războiului, la Iași, unde se adunau, în casa
sociologului D. Gusti, intelectuali preocupați de soarta
țării, pentru a defini cît mai bine lipsurile și a căuta
soluțiile cele mai adecvate. Se aflau, acolo, între alții,
V. Pîrvan și V. Madgearu. Primul a și scris studiul de
direcție Ideile fundamentale ale culturii sociale
contemporane, întocmind apoi programul cultural ce
urma să fie pus la lucru de Asociația pentru Studiul și
Reforma Socială, asociație din care se va naște
Institutul Social Român. Ideea de bază a noului
organism era aceea de a înlocui capriciul și
improvizația în sfera politicii cu un studiu sistematic
asupra realității, „psihismul anarhic” al elitei cu
supunerea la metodă, rigoare, consecvență în principii.
Etapei noi în care intrase România, odată cu
desăvîrșirea unității de stat, trebuia să-i corespundă
noi structuri instituționale și noi forme de expresie în
planul creației de orice fel. 

Am avut ocazia să constat mai pe larg, în altă
parte, ce a putut însemna aceasta pe tărîm
istoriografic. Observ aici, schematizînd desigur, că, în
raport cu noile exigențe, discursul istoric, orientat pînă
nu demult spre slujirea idealului de unitate națională,
părea depășit și că o nouă școală s-a înfiripat în anii
’30 (C.C. Giurescu, P.P. Panaitescu, G. Brătianu și
alții), cu apel mai insistent la metodă și la spiritul
monografic. Era normal, fiindcă în acest domeniu,
după o epocă de „romantism”, în sensul unui exces de
entuziasm, vine o alta mai critică, susceptibilă să
aducă mai aproape de realitate oameni și circumstanțe.
Iorga însuși, supus de noua generație la critici destul

de severe, îndemna la mai mult discernămînt în
domeniu, ca și în planul mai larg al pedagogiei
naționale. „Am ajuns la vîrsta cînd trebuie să plecăm
în toate de la cunoștința de noi înșine, de la cea mai
deplină și serioasă cunoștință a tuturor puterilor și
slăbiciunilor noastre”, conchidea marele istoric, atent
și el la exigențele sporite ale timpului. 

Sub această latură, a cunoașterii etnopsihologice, e
de notat că, la 1900, C. Rădulescu-Motru iniția o
anchetă în Noua revistă română, la care au răspuns,
între alții, fără a ne cruța slăbiciunile ca popor, Al.
Macedonski și V. Pîrvan. Puțin mai tîrziu, în 1907, D.
Drăghicescu publica un amplu volum, Din psihologia
poporului român, în care virtuțile și viciile noastre
erau analizate în egală măsură, cu gîndul de a stimula
efortul ameliorativ. Amatorii de clișee măgulitoare au
fost dezamăgiți, în sfera științei, ca și în aceea a vieții
social-politice. Exemplul însă a rodit, mai tîrziu, în
cercetările întreprinse sub egida Institutului Social
Român, în analizele critice subscrise de M. Ralea, I.F.
Buricescu, Ernest Bernea etc. Dezmembrarea statală,
repetatele ocupații străine, rivalitățile interne, între
atîția factori negativi, n-au putut rămîne fără
consecințe în plan etnopsihologic. De unde reacțiile
disperate ale unor cărturari, de la Cantemir la corifeii
Școlii ardelene, de la Eminescu la Cioran, pentru a nu
aminti decît puține repere, între care se situează
destule tentative de a nuanța o problematică
inepuizabilă, ce se prelungește copios pînă la noi.
Psihologia „bietului om sub vremi” prevalează. D.
Drăghicescu a dedus-o mai ales din poziția noastră
între Apus și Răsărit, cu o predominare îndelungă,
decisivă, a spiritului oriental. Alți comentatori, între
care cel mai autorizat e, desigur, Mircea Eliade, au
văzut în această poziție un avantaj, șansa românilor de
a constitui o punte între două lumi. 

Interesant este că multe dintre observațiile critice
formulate de Drăghicescu reiau, pe cont propriu, unele
idei pe care le întîlnim la Maiorescu, Eminescu, Iorga.
„Pecetea neisprăvitului” ar rezulta din mai toată istoria
noastră. „Rezistența defensivă, resemnată, pasivă,
supusă, înfrîntă” nu poate avea istorie, în tot cazul nu
una a demnității colective. Iar „lipsa de dezvoltare
proprie, unitară, omogenă a desfășurării trecutului” ar
explica încetineala cu care se articulau instituțiile
moderne. Și Eminescu vorbise despre „lipsa de
continuitate în dezvoltare”, deducînd din ea
„fragmentarismul în producere” și starea politică.
Situație reală, pe care Pîrvan a și sistematizat-o apoi
într-un proiect de sinteză, rămas printre hîrtiile sale de
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la Institutul de Arheologie, proiect ce atestă, o dată în
plus, un neojunimism bine conturat, recognoscibil și la
alți analiști, de mai tîrziu, ai fenomenului românesc. 

Demitizarea, în istoriografie ca și în domenii
conexe, nu e atitudine recentă, cum se mai consideră
adesea, ci una care a însoțit mereu procesul
modernizării noastre. Am avut ocazia să observ în altă
parte, mai analitic, mai aplicat, cum căutarea
identității la nivel colectiv a produs, în ultimele două
secole, o întreagă mitologie națională, de care abia
acum încercăm a ne desprinde, în profitul unei
cunoașteri de sine. Istoria, în definitiv, e un instrument
de autocunoaștere prin recurs la experiența
înaintașilor, iar distorsiunile pe care le produce sînt
cam aceleași peste tot. Fiecare popor evocă, mai mult
sau mai puțin insistent, „răul” său, iar sentimentul
irealizării în istorie nu e specific românesc. Istoria
Rusiei îi apare astăzi lui Soljenițîn ca un lanț de ratări,
numai că pe această idee scriitorul așază un întreg
program de resurecție, condamnînd duhul cîrtelii,
lamentația sterilă, propensiunea naționalistă încă atît
de prezente. 

Naționalismul este, de altfel, un produs inerent
momentelor de criză, cum s-a putut constata în istoria
ultimelor două secole. Revoluția franceză i-a conferit
un suport doctrinar, de care s-a uzat și s-a abuzat din
plin. Fantoma lui bîntuie astăzi lumea post-comunistă,
a cărei derută nu e doar de ordin ideologic. Alianța
paradoxală, neverosimilă dintre comunismul rezidual
și naționalism nu face decît să-i sporească efectele
nocive.

Contextul în care se desfășoară tranziția spre un
alt tip de societate reclamă atenție în raport cu orice
element de natură a-i scurta durata și a-i diminua
convulsiile. Apelul la istorie, ca și pe timpul lui
Kogălniceanu, devine mai mult decît legitim. Dacă am
făcut, aici, un mic excurs în trecut este fiindcă de la un
istoric se așteaptă de obicei o perspectivă diacronică,
dar și ținînd seama de faptul că problemele noastre de
azi nu sînt tocmai străine de cele cu care s-au
confruntat generațiile ce au construit România
modernă. Din secolul al XIX-lea ne vin îndemnuri la
solidaritate națională, ca și exemple de propensiune
democratică ce comportă un interes indiscutabil
pentru actualitate. În același timp, datele evocate mai
sus atestă nevoia stringentă de a reface corpurile
profesionale, ca sursă de modele formative și echilibru
social. Mai e nevoie încă de același entuziasm ce i-a
făcut altădată pe cei mai buni să-și sacrifice interesele
de moment în favoarea unora mai înalte, care privesc

națiunea întreagă. Vechea dispută dintre
individualismul cultivat de mișcarea liberală și
colectivismul acaparant din secolul XX s-ar putea
soluționa, cred, în sensul preconizat încă de la Pîrvan:
„culturalizarea maselor și socializarea
personalităților”. Proces anevoios, paradoxal,
„utopic”, însă indispensabil în epoca noastră, căreia
trebuie să-i dorim o propensiune mai vie spre
societatea deschisă.

Dacă e adevărat că istoria poate fi citită înainte și
înapoi (A.N. Whitehead), ne putem întreba cum să
abordăm mai cu folos propria noastră istorie. Desigur,
retrospectiv, cu intenția de a recupera cît mai deplin
valorile tezaurizate în timp, dar și prospectiv, pentru a
rămîne cît mai aproape de năzuințele oamenilor.
Durata întreagă se cuvine pusă în valoare, pe cît
posibil, ceea ce înseamnă că am putea integra astfel
mai bine experiențele pe care le-am parcurs. Numai în
această perspectivă, sugerată odinioară și de Iorga,
istoria capătă sens, coerență, finalitate. Mai poate
deveni ea o sursă de entuziasm, așa cum propunea
Goethe? Istoria ar trebui, în tot cazul, să ne ajute la
reînnoirea speranțelor. Și n-o poate face decît
punîndu-ne în situația de a regîndi și asuma critic
trecutul. Căci împăcarea cu lumea presupune mai întîi
împăcarea cu noi înșine, prin înțelegere și compasiune.
„Poți oare iubi pe cineva, cînd te urăști pe tine însuți?
Poți oare trăi în bună înțelegere cu alții, cînd nu ești de
acord cu inima ta? Poți fi plăcut în societate, cînd ești
plictisit de propria ta existență?” Îndoielile lui
Erasmus ne vin, stimulatoare, din alt secol, ca un
îndemn la cura te ipsum, așa cum știau deja să se
poarte înțelepții din vechime. Puțină milă de sine („la
charité bien ordonnée...”) nu strică, atunci cînd e bine
cumpănită de exercițiul autocritic, după cum nici o
mai largă comprehensiune față de alteritate. Între a
socoti că istoria poate da răspunsuri la orice întrebare
și a-i nega orice funcție practică există o cale mediană,
la care s-ar cuveni să reflectăm cu toată seriozitatea,
dat fiind că integrarea la care aspirăm nu e doar o
integrare în spațiu, ci și una în timp. 

Iordan Chimet (ed.), Momentul adevărului, Cluj-
Napoca, Editura Dacia, 1996, p. 106-110; Oglinzi
retrovizoare. Istorie, memorie și morală în România.
Alexandru Zub în dialog cu Sorin Antohi, cuvînt înainte de
Sorin Antohi, Iași, Editura Polirom, 2002, p. 197-205.
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Gabriela Livescu repune, în contextul
poeziei româneşti de azi, verbul a simţi care
cunoaşte cele trei diateze, fiind tranzitiv,
intranzitiv, reflexiv şi care semnifică prin
frecvenţa lui deosebită o sensibilitate acută, la
nivel fiziologic. Mai potrivite ar fi, pentru a
denumi nota particulară a liricii, mai învechitele
simţibilitate şi simţiciune. Prin situarea
programatică într-o astfel de stare permanentă,
care e şi o stare-limită, se obţine o percepere
fulgurantă a lumii, bazată pe iluminări
rimbaldiene care iau formă de arpegii, adică de
acorduri muzicale ce trec de la grav la acut, de
stampă, de stop-cadru filmic sau de reflecţie
transcrisă ca un concetti, ca un contur fugar de
gînd.

Intenţia, ce apare ca o voinţă formativă
generală, e de a instaura o stare de poeticitate.
prin trăirea intensă a clipei, printr-o configurare
sintetică a unui personaj ce să realizeze efectiv
această stare pe numele generic Poesis. Poeta se
vrea, indiscutabil, o discipolă a lui Orfeu, o
fiinţă întru poezie, ursită cu darul de a cînta:
„Seva ta, Poesis,/ îmi înfloreşte cuvintele,/ şi
cînt, cînt, cînt,/ în mijlocul cerului…/ Cînt,
Poesis!” (Cîntec).

Sînt invocate şi amplasate în anturajul poetei
orfice Pasărea Paradis, pasărea albastră, o Alicia
ce cîntă la vioară, heineiana Lorelei, orientala
Şecherezadă, eminesciana Miradoniz.
Formulele de orfizare a discursului liric sînt cele
de intermezzo, adagio, antiteză lirică, elegie şi,
bineînţeles, de cîntec. E o obsesivă instalare în

starea de cîntec, de transă muzicală, de
„răspîndire de vocale prin fire”: „E ca şi cum aş
debuta/ în piaţa mare a Poeziei/ împărţind la
mulţime orhidee/ e ca şi cum aş păşi luînd formă
de cîntec/ e ca şi cum aş pluti/ luînd formă de
lumină// Tu să-mi conjugi la timpul cosmic/
indicativ etern/ amore more o re re”
(Memoratrix).

Clipa poetică e muzicalizată, traducînd
trăirile în forme difuze, lipsite de materialitate,
aeriene, esenţial-lirice (panlirice, am spune),
beneficiind de cunoscuţii topoi ai
simbolismului. Poesis este de fapt o bacoviană
figură transpusă într-un spaţiu imaginar nou al
visurilor ce „exorcizează durerea/ din care se
nasc/ perlele în ocean” (Cînta atît de trist
Poesis…), iar porturile însingurate şi gările
pline de flori şi de nostalgia depărtărilor îl
reactualizează pe Minulescu. Este învederată o
conjugare, în formulă nouă, a notelor simboliste
şi a dicteului suprarealist, care generează un
cinetism deosebit al viziunii, traducînd starea de
simţibialitate, pusă sub semnul unui ad libitum
generalizat.

Poeta caută febril starea de graţie sinonimă,
fireşte, stării de poezie, capabilă de o
spaţializare infinită ce nu mai ţine cont de
hotare, limite, îngrădiri şi de o atemporalizare
sau de o situare dincolo de timp, de o deschidere
de „fîntîni” în lăuntrul fiinţei (se vorbeşte chiar
despre un „drum lăuntric”), de o amestecare a
celestului şi terestrului, a paradisiacului şi
infernalului. Lumina şi întunericul, realul şi
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irealul, efemerul şi eternul, „himera tristă” şi
„candida dilemă”, iubirea şi idealitatea,
voluptatea, dar şi „anatema” ei sînt puse în
creuzetul acestei stări, ca într-un athanor al
alchimiştilor: „Statuia voluptăţii ferită de-
ntuneric/ enigmă ferecată în farmec şi opal –/
Sînt cîntecul de nufăr, la modul ideal,/ atins de
roua toamnei eu tremur şi dispar./ Pe scena
efemeră sînt o himeră tristă/ ma-nalţ în pas-de-
deux pe-o candidă dilemă/ deasupra mea apare-
a iubirii anatemă” (Stare de graţie).

E o vrere mai ambiţioasă de situare într-o
perpetuă stare de graţie ce să transcendă
răscrucea de gînduri: „Labirintul din suflet/
caută perpetua graţie// Mai întîi se lasă
frumuseţea,/ Apoi apare primul zîmbet al lumii”
(Perpetua graţie).

Starea de poeticitate se constituie din
iluminări, din acordurile muzicale, din „vocalele
despletite ce se-ndreaptă spre cer”, din
„enigmaticele simfonii” ale dimineţilor şi
nopţilor, din „muzica divină” ce străbate fiinţa,
din simfonia unei flori, din fantasmele îngerilor,
din starea de spirit a celui ce visează, din
şoaptele ce se „aud în farmecul zării”; Iluziile,
himerele şi miracolele albastre, au, însă, o
dominantă: Iubirea. Nu o iubire oarecare,
terestră, prozaică, ci idealizată, romanticizată
intens şi misticizată în sensul lui Paul
Evdokimov, care spune în Taina iubirii: „…De
la desăvîrşirea iniţială, fragilă prin inconştienţă,
mersul este către desăvîrşirea conştientă după
chipul desăvîrşirii Tatălui Ceresc. Chipul,
fundamental obiectiv, cheamă asemănarea
subiectivă, conduce spre creştere desăvîrşită: a
exista după chipul Celui-ce-este. Lui Dumnezeu
este iubire îi răspunde amo, ergo sum al
omului”.

Postulatul teologului rus se traduce într-un
crez liric care stenifică fiinţa ce redescoperă în
sine reîntruparea gîndului Celui-ce-este şi a
candorii primordiale: „Şi se pogoară gîndul/ al
Celui care este –/ lacrima lumii tale/ a mai primit
o veste// Şi sacru s-a prelins/ şi s-a-ntrupat. În
vis-acolo idealul nu e interzis.// Respiră un

destin/ Şi-mi dăruie un drum.// Candoarea-mi
este crezul./ Spun Amo, ergo sum…” (Amo, ergo
sum).

Parcimonioasă, cumpănită în expresie (cu
rare accente de afectare sentimentală), modelată
de profesiunea de avocat (licenţiată a Facultăţii
de drept a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi;
activează la Baroul din Neamţ), a publicat
volumele de poezie Amo, ergo sum (1995),
Eternul acum (1999), Pasărea Paradis (2017),
La malul tău, Poesis (2018).

Gabriela Livescu nu are agresivitatea
fiziologică a unor poete de azi, ci dă dovadă de
o femininitate tandră, învăluitoare, cu o notă de
materialitate ocrotitoare şi o dublă empatie Eu/
Celălalt şi Celălalt/ Eu, care o apropie de
Gabriela Mistral şi de Alexandrina Gavrilescu
(cunoscută de noi prin pseudonimul Otilia
Cazimir) – trei poete ce corespund etimonului
Gavril (= „Dumnezeu este puternic”). Formula
ei lirică, panlirică în fond, e axată pe o
confesionalitate marcată de sinceritate şi
autenticitate, turnată în versuri ce se mişcă
degajat şi traduc fidel căderea permanentizată a
fiinţei poetei „în poezie”: „Cîtă frumuseţe
izbîndeşte în mine/ eu nu pot să rezist şi cad în
poezie// nu te uita: nu-i nicio erezie/ cît cîntec se
înalţă şi izbîndeşte-n mine…” (Transă).
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Premisa de la care pornește intervenția de față e
următoarea: carte de căpătâi, esențială pentru cultura
română și neamul românesc, posibil manual de
vindecare pentru un neam care, în termeni
eminescieni vorbind, pare să se disprețuiască pe sine,
Testamentul unui eminescolog este o carte ignorată
tocmai în sensul ei major: cine poate accepta o
judecată, chiar dacă dreaptă, dar atât de aspră? În
plus, cine poate accepta o schimbare, fie și raportabilă
la un ideal, care să-i anuleze rațiunea de a fi? Și dacă
acest sens va fi fost sesizat, a fost plasat, în mod
deliberat sau instinctiv, într-o zonă contextuală și
periferică. În fapt, o carte despre moștenirea
eminesciană și despre experiența de cercetare a unui
eminescolog, dar mai ales despre identitatea
românească, bolilor și speranțele de vindecare care
dau seama despre acest neam, pentru care Petru
Creția suferă și căruia îi deplânge neputința de a-și
cunoaște excelența, de a și-o asocia. Într-un interviu
publicat postum, Petru Creția precizează: „E o carte
scrisă cu o ușoară tristețe și cu nu puțină lipsă de
nădejde, pentru că, dacă vă uitați mai bine, pe câmpul
cercetătorilor eminescologi, veți vedea că nu mai sunt
oameni. Gândiți-vă, numiți-mi un eminescolog!”
(Creția 2009: 19). Dar lipsa de nădejde parcă privește
poporul român în devenirea sa. 

În ce mă privește, am recitit-o atât pentru ideile ei
– 1. referitoare la Eminescu (cine este el cu adevărat
și cum ar trebui să arate o nouă ediție a operei sale
poetice), 2. referitoare la identitatea românească (care
sunt bolile de care românii suferă și cum s-ar putea
vindeca), 3. referitoare la Petru Creția însuși (căci la
mijloc e și un autoportret). În plus, este în joc un tip
de trăire: emoția rară pe care ți-o provoacă întâlnirea
cu ideile tari, cu spiritele alese, cu piscurile, de unde
durerile trec în zona sublimului. În fond, citești cartea
aceasta, în ansamblul ei – cu toată argumentația

strânsă, cu proiectele gândite riguros și în detaliu, cu
contrapunctele ei tematice și problematizante, cu o
gradație care construiește succesive câmpuri de
tensiune – ca pe un poem, un poem despre Eminescu
și eminescologie, despre noi deopotrivă, un poem pe
teme morale. Pe lângă ansamblul propriu-zis, care
trebuie văzut în acești termeni, secvențe izolate, și nu
puține, pot fi citite ca veritabile poeme etice. Și nu pot
să nu-mi amintesc aici de Paul Valéry, cu disocierea
pe care o face el între proză și poezie. Pentru el, proza
este, ceea ce poate fi rezumat. Neputând fi rezumată,
poezia nu există decât în act, ca facere, ca repetare a
facerii, exclusiv într-o anume formă care e sens. În
cazul nostru, sigur că textul se poate rezuma, putem
încerca să descifrăm desenul din covor – sub
diferitele lui aspecte ideatice –, finalmente chiar vom
putea propune o interpretare; dar în toate aceste cazuri
vom rata ceva esențial din spunerea lui Petru Creția:
patosul și vibrația angajării, fervoarea tăioasă care se
stinge în durerea unei speranțe bântuite de
deșertăciune. 

Iată câteva astfel de poeme – prin intermediul
cărora pătrundem, de fapt, și în problematica gândirii
lui Petru Creția, în tensiunea opțiunilor lui mutate în
sensibilitate. 

Așadar, să cităm: 

„Exegeza eminesciană are nevoie / de multe
lucruri / de la care unul nu poate veni / decât de la
Domnul: / o minte strălucită, / pe măsura globală a
timpurilor noi, / atotștiutoare și adânc iubitoare / de
adevăr și de seninătatea adevărului, / cineva genial /
care să ne spună despre Eminescu / ceva încă nespus
și mirific. / Și rostit / totuși / cu un glas normal. //
Numai că Domnul / dă când voiește el / și îi plac
muncile pregătitoare, / hărnicia probă, / lămurirea
amănuntelor, / dizolvarea preconceptelor. // Îi place
funcționarea normală / a unei culturi” (218). 
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Sau: 

„Fiind făcuți, / ca oameni, / dintr-un amestec
heteroclit de elemente, / fragil și labil, / avem cu toții
/ o înclinare / spre facilitate și delăsare. / Or, / acum,
mâine, cândva, / date fiind stările de lucruri, / ceva
din noi trebuie să se redeștepte / pentru asprime și /
pentru asceză, / în primul rând pentru asprimea și
asceza intelectului. / Este bine / să ne deprindem
măcar / cu visul că, / la un moment dat, / minților
noastre / încă puternice și tinere, / li se va face dor /
de înălțimile cu aer tare / al marii și asprei culturi. /
Că vom putea străbate / dincolo de aparență / (și
dincolo de mirajul judecăților gata făcute), / că vom
avea puterea / să conceptualizăm ceea ce pare /
iremediabil / divers și ireductibil la concept, / că vom
ajunge / la adâncimea autentică / la care se prefac cei
care, / abisali, / se prefac că au ajuns la ea. / Zelatorii
de toate hramurile / ai falsei adâncimi. / Este deci / în
ordinea firească a intelectului / limpezirea și
decantarea, / o anume propensiune către / abstragere
și abstracțiune, / către severitatea absolută a gândului
/ față de ce îi stă dinainte, / pestriț și amorf. / Și față
de propriul său demers”. 

Iar mai târziu: 

„Nu doar carnea e slabă în noi. / Dar nu veți găsi
niciodată / o bucurie mai trainică / decât aceea / care
derivă dintr-o relație corectă / a intelectului cu lumea
/ și a voinței cu scopul pe care, / liberi, / vi l-ați propus
și / pentru care, / voi cei chemați, / voi cei aleși, / v-
ați născut” (262-263)

Petru Creția a publicat câteva volume de versuri;
mi se pare însă că marea lui poezie aici, în aceste
secvențe trebuie căutată: poezie de suflu antic,
lamentație tragică, vaier și tânguire, pe un fond de
ardență, care implică deopotrivă imprecația și
durerea. De altfel, el însuși spune într-un loc: „Nu pot
încheia acest capitol asupra dificultăților de a accede
la o nouă ediție științifică a operei literare a lui
Eminescu fără o scurtă elegie” (Creția 1998: 41).
Altundeva, își reproșează că s-a lăsat „târât de un
ritoricesc avânt” (Creția 1998: 218). În fapt, dincolo
de elegiile care apar ici-acolo, volumul în ansamblul
lui e asemenea unui poem, tulburător, sublim
deopotrivă, pentru că angajează tragicul, poem despre
neșansă, fatalitate, despre exemplaritatea unei

experiențe individuale și despre pierderea ei în nisipul
timpului. 

Să revenim, însă: la un prim nivel, Testamentul
unui eminescolog este o carte despre Eminescu. Din
acest punct de vedere, propunerea lui Petru Creția
pentru o nouă ediție e suficient de elocventă spre a
defini o nouă paradigmă: schița noii ediții, atât cât
este ea dublată de exegeză, e suficientă pentru a
proiecta un alt, un nou Eminescu, diferit de cel propus
de Maiorescu, de G. Călinescu ori de I. Negoițescu.
Cum este acest alt Eminescu e o discuție pe care
eventual o vom schița aici. Dar, dincolo de obiectul
acesta al cărții – care vizează o nouă ediție și, prin
deducție, un nou Eminescu –, există un mesaj
subteran, care privește un orizont mai larg, al
nemulțumirii, întărit de firul alb, întrezărit totuși, al
unei salvări. Că este așa o spune Petru Creția încă din
primul paragraf al cărții. Precizând că în 1994, odată
cu apariția ultimului volum din ediția începută de
Perpessicius, s-a încheiat „o etapă decisivă din istoria,
lungă și sinuoasă, a publicării scrierilor eminesciene”,
Petru Creția conchide: „Totuși, el a trecut ca un
moment literar între altele, cu micile liturghii de
rigoare, fără să prilejuiască însă, cum s-ar fi cuvenit,
un examen de conștiință al întregii culturi românești
și încercarea de a desluși niște semnificații care o
privesc și o definesc ca întreg. Acesta este încă (s..n.)
un lucru pe care vreau să-l dovedesc în scrierea de
față” (Creția 1998: 5). Așadar, iată din start trimiterea
la un subtext, la un fundal pe care se plasează
discuția, riguros tehnică nu o dată, despre Eminescu și
despre editarea operei sale poetice. Iar acest discurs
de fundal implică într-un mod decis precaritățile
culturii române, ale lumii românești în ansamblul ei.
Este aici, în această carte, și examenul de conștiință al
întregii culturi românești, și încercarea de a desluși
niște semnificații care o privesc și o definesc ca
întreg. 

Prin urmare, nu e lipsit de sens să invocăm pe de
o parte bolile românilor, complexele noastre, o anume
fatalitate chiar și, pe de altă parte, mijloacele de a
transforma totul într-o cultură vie. Astfel, Testamentul
acesta – un diagnostic sever și un manual de salvare.
Asupra acestui mesaj doresc să discut mai întâi în
paginile de față. Și, dacă sensul acesta e ignorat – din
nefericire, nici mesajul referitor la Eminescu nu a
produs mutații în reprezentarea lui Eminescu și nu a
intrat, ca ipoteză măcar, în conștiința publică, în ceea
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ce Eco numește enciclopedie – , e aceasta o dovadă în
plus că bolile, complexele, carențele noastre fatale
sunt încă vii, în vreme ce cultura însăși e închisă, deci
moartă. Personalitățile noastre continuă să se miște în
continuare, confortabil și comod, în inerții, suficiență
și narcisism. Or, Testamentul unui eminescolog e un
manual care tratează chiar tema conștiinței de sine a
culturii române; vorbind despre „cum se primenește o
cultură”, Petru Creția militează pentru „o cultură vie”,
pentru „funcționarea ei normală”. Și oferă o lecție și
în acest sens.

Care sunt bolile pe care, pe ton de lamentație, de
tânguire aproape biblică, Petru Creția le are în
vedere? El constată că „peste tot ce înseamnă studii
eminesciene s-a întins pustiul” (Creția 1998: 5) și că
„întreaga istorie pe care o avem de povestit, istoria
acestui veac de editare a poeziilor lui Eminescu, este
sever grevată fie de prejudecăți, fie de neverosimile
comodități (…). Pentru a nu mai spune câte s-au
săvârșit în acest «veac Eminescu» din simplă (chiar
dacă nu întotdeauna inocentă) nepricepere, din lipsă
de înzestrările sau chiar de cunoștințele necesare”
(Creția 1998: 172). 

Prima cauză e acestei situații e identificată de
Petru Creția în admirația care anihilează spiritul
critic: „Nimeni n-a declarat nimic și nimeni n-a
întrebat nimic. Eminescu a devenit obiectul unui cult,
cu dogmele de rigoare, cu o martirologie, cu ritualuri
și ceremonii fixate deja de o tradiție încremenită în
înfricoșătoarea ei vacuitate” (Creția 1998: 6). În
discuție este nu doar cultul fals pentru Eminescu, ci și
cel pentru proiectul Perpessicius. L-a mai analizat
cineva, i-a studiat cineva în adâncime rațiunea, a mai
confruntat cineva cu acuitate manuscrisele, l-a însoțit
cineva exegetic pe Perpessicius pentru a-i înțelege
opțiunile, soluțiile, dificultățile? Or, fatala „delăsarea
spre mit” acoperă, de fapt, la nivelul autorităților
celor mai înalte, neputința sau dezinteresul,
superficialitatea și aroganța: „S-a întâmplat ceva
caracteristic pentru modul de funcționare a
mentalităților de la noi: minunata ediție care este, și
ale cărei merite le-am enumerat (și încă nu
exhaustiv), s-a transformat într-un mit. Și aceasta cu
precădere în mintea celor care n-au avut prilejul, nu
zic să refacă drumul lui Perpessicius, dar măcar să
știe folosi cum se cuvine ediția lui, lucru nu lipsit de
dificultăți intrinsece demersului adoptat de el. Astfel
că la noi, cum se întâmplă prea adesea, prestigiul unei

izbânzi istorice tinde să blocheze orice demers
ulterior, fără a ține socoteală nici la înnoirile sau
perspectivele noi pe care le aduce timpul, nici de
inerentul mai bine pe care îl presupune orice bine și
orice excelență. Fără a mai pune la socoteală groaza
tuturor incompetenților, a mediocrilor, a veleitarilor
că demersul critic și relativizarea vechilor reușite ar
putea deschide calea unor oameni noi, dotați cu
înzestrări ce lor le lipsesc. Ca și când o cultură vie, pe
indiferent care dintre direcțiile ai, ar trebui să se
oprească la ultimul reprezentant ilustru al ei pe linia
respectivă. Idee totodată teribilă și ilară, care, sub
ochii noștri, a dat roade nefaste și le mai dă încă:
prohibiția, uneori destul de brutală, de a pune în
discuție rezultatele activității marelui editor, în
virtutea unei sacralizări nostalgice și ignare” (Creția
1998: 11-12). Dacă delăsarea spre mit înseamnă
admirație oarbă, lipsă a spiritului critic, vacuitate
intelectuală, ei i se asociază prestigiul care, din
„neinformată pietate”, blochează, și chiar „obscura
rezistență la mișcarea înainte a culturii” (Creția 1998:
26). 

Aș propune aici o paranteză, referitoare la
atitudinea față de precursori. Petru Creția subscrie
cuvintelor scrise de Perpessicius, care luase decizia
de a nu-și denigra precursorii. Și citează din el.
Spusese Perpessicius: „Introducerea aceasta nu
urmărește să adaoge încă o lamentație la corul
tânguirilor ce s-a intensificat de la o ediție la alta. Cu
rare excepții, fiecare nou editor a găsit cu cale să
arunce o piatră în grădina antecesorului, pentru ca,
mai ferit, să-și impună roadele micii sale ferme.
Străvechea imagine a cursierilor luminii nicăieri n-a
fost mai puțin invocată ca pe acest stadion, vast de
peste jumătate de veac, al edițiilor din poeziile lui
Eminescu. Și nu rareori, preluând falca din mâna
alergătorului, urmașul avea grijă să-i aplice, în loc de
mulțămită, o lovitură de grație. Caii de poștă ce
răzbiseră prin gloduri și hopuri până la stația din urmă
se cuvenea nu numai schimbați, dar și omorâți”
(Perpessicius, apud Creția 1998: 40). Poziția lui
Perpessicius e indubitabilă și Petru Creția nu rezistă
plăcerii, cinic-jucăușe de altfel, de a preciza, riguros,
că, totuși, Perpessicius l-a invocat pe Constantin
Botez de 121 de ori, pe D.R.Mazilu, de 45, în
contexte nefavorabile. Nu asta își propune el – căci
critica precursorilor are un alt rol. Și mai e un
exemplu interesant. Vorbind despre lecțiuni greșite
(„O listă a unor astfel de erori, de la primele poezii
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trimise de Eminescu la reviste până în zilele noastre,
ar umple un mic volum” – Creția 1998: 39), amintește
că în poemele publicate de el în „Manuscriptum” (în
celebrul nr. 1 din 1991) s-au strecurat câteva greșeli.
Pe unele i le-a semnalat George Munteanu, pe altele,
Ion Roșu. Întrebându-l pe acesta din urmă de ce nu
face publice corecturile, el i-ar fi spus că „nimeni nu
va ști niciodată multele sute de cazuri în care textul
eminescian a avut de câștigat de pe urma activității
mele, dar că două-trei asemenea observații ajung să
compromită un om. Și chiar așa și este, căci lumea la
asta caută”, comentează Petru Creția; în locul
discreției, generozității, dăruirii față de Eminescu,
unii își fac din micile lor intervenții „mândria unei
vieți” (Creția 1998:40).

Să revenim, însă: invocând ipoteticele reproșuri
referitoare la atitudinea lui față de Perpessicius – căci,
într-o analiză sagace, inventariază, analizează și
judecă erorile pe care se întemeiază ediția lui –, Petru
Creția precizează: „Dacă m-am hotărât să fac
observațiile și rezervele de cuviință, n-am făcut-o
pentru a-l coborî pe Perpessicius, pentru care
venerația mea este cu atât mai întemeiată cu cât este
rezultatul unei îndelungate și adâncite folosiri a
ediției sale, ci pentru a deschide drumul mai departe
al culturii române în acest domeniu, drum pe care îl
blochează acei admiratori necritici ai marelui editor
care dețin poziții de decizie și sunt ei înșiși reflexul
unei mentalități foarte răspândite, idolatră și
obstrucționistă. Nu pe Perpessicius l-am criticat, ci
inerția, lipsa de bună judecată și pasionalitățile
inferiore ale tuturor celor ce nu înțeleg cum se
primenește o cultură” (Creția 1998: 41). Da,
Perpessicius „a impietat în câteva rânduri asupra
postumelor”, ca urmare a unei „anumite prejudecăți
estetizante” (Creția 1998: 17), a făcut și alte erori,
detaliate aici; dar constatarea lor nu este o contestare
a lui Perpessicius, venerat, de fapt, ci o judecată care
favorizează schimbarea de perspectivă. Or, cultura
română pare afectată, spune Petru Creția, de aceste
boli, complementare și extreme – distrugerea
precursorilor și obstrucționarea continuatorilor –, care
capătă forma unor meschine oportunisme, când nu
ascund vanitatea și narcisismul. În locul lor, Petru
Creția propune „funcționare normală a unei culturi”,
ceea ce înseamnă și supunerea la obiect, atenuarea
narcisismului, a subiectivității bolnăvicioase,
împopoțonarea cu reușitele altora, cu care te aliezi
fanatic (prin mitizare) pentru a le uzurpa și prelua

prestigiul, și distrugerea, discreditarea oricărui spirit
critic. 

Or, încheierea ediției Perpessicius ar fi fost, spune
Petru Creția, un bun prilej pentru examenul de
conștiință al culturii române. Ce-i drept, i se poate
reproșa o eroare de situare: Dacă n-am ține cont de
regimul politic, acest posibil examen ni se pare pare,
paradoxal, mai greu de făcut la încheierea ediției
Perpessicius (în 1994), decât după încheierea editării
creației poetice, în 1958. Căci, cu odiseea publicării
publicisticii politice a lui Eminescu, finalizarea ediției
a mutat discuția dinspre poezie spre ideologie și spre
politică. E elocventă aici povestea eminesciană a lui
Negoițescu: dacă în vremuri de realism socialist și de
tortură și închisoare politică scrie celebra sa carte
despre plutonicul Eminescu, în ‘90, în libertate și din
exil, ia în discuție orientarea sa ideologică. Pe de altă
parte, câți cititori rafinați de poezie are cultura
română? Câți inși în stare să-l înțeleagă și, asemenea
lui Petru Creția, să vibreze la creația eminesciană?
Cum ar fi putut fi pusă cultura română în situația de a
se regândi pe sine prin poezia eminesciană când atât
de puțini pun corect problema lirismului său – iar ei,
cei puțini, sunt ultimii care să aibă nevoie de acest
examen? Nu-i vorbă, sunt și huliți. Tocmai de aceea,
Petru Creția militează – el, rafinatul atras de liricul
pur – pentru recunoașterea lui Eminescu ca poet, ca
mare poet, ca poet devorat de febrilitatea scrisului,
hrănindu-se din scris. Aici este de căutat acel nou
Eminescu pe care îl Petru Creția propune. Precizează
într-un loc, făcând o disociere esențială „Opera lui
Eminescu are o latură profund lirică care rămâne mai
mult sau mai puțin ascunsă – în afară de lirica de
dragoste – și o parte care este retorică pură, este
jurnalistică pusă în versuri. […] Scrisoarea III este un
articol de jurnal versificat în mod genial, fără nici o
îndoială. Așa cum și o parte din poeziile de dragoste
sunt manifeste de gelozie. Partea lirică pură, cu care
am avut îndelung contact și care m-a și legat de
Eminescu, este încă mai presus decât orice act liric
care s-a săvârșit în lirica românească, dar stă ascunsă
prin colțuri, pierdută prin notițe fugare, needitată ca
lumea” (Creția 2009: 19). Altundeva, o poemă
„suferă de o relativă lipsă de decantare poetică, este
prea directă, prea frustă ca sentiment și, în ciuda unor
versuri bine structurate, este mai mult un document
de viață” (Creția 1991: 14). De altfel, Petru Creția
emite ipoteza – perfect plauzibilă – că, din cauze
similare, finalul din Luceafărul stârnea nemulțumirea
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lui Eminescu. Citim și, deși pare severă, judecata se
bazează pe argumentele cu care Creția îți
fundamentează întreaga viziune asupra marii poezii
eminesciene: „Poezia Luceafărul, rămânând expresia
cea mai elaborată a inaccesibilității și a
incompatibilității, este dublu adulterată de
resentimente exteriore ei și de confuzia dintre geniu și
entitățile eterne. Instalarea poemului în idee este
hibridă” (Creția, apud Eminescu 1994: 39). Astfel,
întreaga constelația a Luceafărului ar sta sub semnul
decantării poeziei „de reziduuri impure și vindicative,
de răbufnirile nemijlocite ale vieții și ale clipei”
(Eminescu 1994: 39) și tocmai de aceea, în vreme ce
publicistica e tot mai vehementă și culminează, în
fond, cu poezia Doină, „lirica lui, toată de dragoste
pierdută dar vie mereu în umbra morții, devine tot
mai mult o muzică senin-amară a sinelui adânc, un
descântec tot mai pur al întregii dureri dintre pământ
și cer” (Creția, apud Eminescu 1994: 39). Și aici mai
intervine o problemă majoră: textul în sine nu trebuie
citit izolat, fără o cunoaștere a fervorii care a dus la
modificările petrecute în timp. De fapt, chiar această
fervoare, această coborâre în procesul creației, ba
chiar refacerea procesului în sine dă seama despre
creația eminesciană și despre Eminescu: „A citi cele
câteva zeci de file pe care s-a așternut cea mai intensă
ardere a poeziei românești și a le citi cu gândul la
mișcarea lor interioară, făcută cum este din proliferări
inepuizabile și din austere sacrificii, din ecouri și din
reflexe care vin și trec într-o perindare neostenită,
înseamnă, dacă stărui îndeajuns, a accede la lumea
însăși a poeziei ca tristețe cosmică și ca sărbătoare a
verbului. O lume devenită cântec în sine, lui singur
dezlegare și lege, într-un freamăt infinit […] „
(Creția, apud Eminescu 1994: 43) – și textul continuă
în felul acesta, ultimă frază de prezentare a
Luceafărului, text apoteotic, asemenea celui cu care
Călinescu își încheie Viața lui Eminescu, dar la polul
opus ideologiei acestuia. De altfel, cuvinte cu care se
încheie și prezentarea noilor poeme din
„Manuscriptum” (Creția 1991: 21).

Tocmai de aceea, Petru Creția luptă contra bolii
de a-l înstrăina pe Eminescu de el însuși, contra
discursului „cel mai sonor și totodată cel mai vid”,
contra forțării faptelor în direcția erudiției,
sistematicii, a omului total, complet, specialistului în
tot felul de domenii etc., etc.: „Știu că răul provine
din faptul, de altfel universal, că e mai ușor să produci
teoreze decât să dai seama de liricitatea unui text. Dar

acest rău trebuie cumva moderat” (Creția 1998: 219).
Și sunt invocați aici, cu imaginile lor orgolioase care
alienează, Constantin Noica, Constantin Barbu,
Svetlana Paleologu-Matta. Împotriva direcțiilor atât
de populare, de fapt, și la îndemână, de a-l transforma
pe Eminescu în legitimatorul propriilor noastre idei,
politice, sociale, economie, într-o exemplaritate care
e irelevantă, el vrea să-l relegitimeze pe marele poet
liric. Exemplaritatea care ar trebui să conteze ține de
experiența scrisului ca act asumat și fatal, devorator,
ca act de limbaj care topește în el ființa. Și ea ar trebui
să conducă și spre cunoașterea atentă și luminată a
ultimilor ani din existența poetului: „Vorbind de
biografie, m-am gândit acum câțiva ani, într-un stil de
glacială obiectivitate, la povestea ultimilor ani ai lui
Eminescu, întemeindu-mă pe maximul posibil de
documentație și arătând în cel mai mic amănunt tot ce
s-a petrecut cu el, în el și în preajma lui. Aș fi început
de pe la începutul lui 1882, când dădea deja semne de
zdruncinare și aș fi dus-o până la capăt. Fără tânguiri,
fără recriminări, fără dubioase prejudecăți, fără
falsificări și perspective, ca un martor nevăzut și
atotprezent. Este ceva adânc de aflat din istoria
acestor ani, despre Eminescu, despre noi, despre zei”
(Creția 1998: 213). Este la mijloc și o fatalitate.
Invocând cele câteva cărți, puține, care au ca obiect
biografia poetului (Creția 1998: 212), Petru Creția
amintește volumul lui Ion Roșu, mort însă atât de
devreme (ignorat de critică, de dicționare etc.) – care
gândise un proiect din care urmau să mai apară încă
cinci volume. „Și nici nu vor mai apărea, se
lamentează Creția, pentru că Ion Roșu, încă tânăr, ne-
a părăsit pe veci. Anatema neîmplinirii pe care cine
știe ce străbuni supărați o vor fi aruncat asupra
neamului nostru” (Creția 1998: 212).
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Proza ieşeană a înregistrat, la începutul anilor ’90,
un debut semnificativ, deşi tîrziu (cartea a fost scrisă,
după cum spune autorul, prin 1985), cu romanul
Iarna, pentru cine mor vulpile (1992) al lui Vasile
Popa Homiceanu, cunoscut publicului iubitor de
literatură mai ales din grupajele de versuri publicate
în revistele Cronica şi Convorbiri literare în deceniul
nouă. Scris la persoana întîi, ca o lungă mărturisire
din interiorul unui coşmar, romanul se înscrie în
tradiţia prozei experimentale a anilor ‘30 –’40, care a
marcat cîteva texte excepţionale (datorate lui Anton
Holban, M. Blecher, Mihail Sebastian, Camil
Petrescu, H. Bonciu, Octav Şuluţiu) şi prin care
literatura română răspundea experimentelor europene
în materie. Astăzi, acest tip de proză e receptat,
uneori, ca manifestare a postmodernismului; ceea ce
e dicutabil, atît din punctul de vedere al teoriei
paradigmei literare respective, cît şi din cel al istoriei
literare româneşti. Vasile Popa Homiceanu e, de
profesie, psiholog şi acest lucru se vede foarte bine în
proza sa; tema timpului regăsit şi „crunta sa
materialitate”, studiul complexelor de tot felul,
abordate într-o manieră tipic freudiană (personajul se
situează, în copilărie, în triunghiul „erotic” mamă –
fiu – fiică, are o curiozitate bolnăvicioasă – cu
aceleaşi conotaţii – pentru ritualurile sîngeroase din
casă: cenătuirea unei păsări şi a unui iepure e descrisă
în registru naturalist), apărarea fantasmei şi toată
gama trăirilor într-o continuă visare, în sfîrşit,
limbajul specializat, adesea preţios („Nu pot să dorm,
sunt frustrat, vinovat, port vinovăţia unei crime pe
care am făptuit-o în mine”, zice personajul), trădează
profesiunea autorului, care face interesantă
problematica romanului, dar care, în acelaşi timp,
creează nu puţine lungimi eseistice parazitare,
diluînd substanţa şi plasînd protagonistul în sfera
preţiozităţii: şi, cum ne învaţă Molière, pînă la ridicol
nu mai e decît un pas.

Pe care, însă, Vasile Popa Homiceanu nu-l face; îl
salvează luciditatea, simţul ascuţit al observaţiei
realului, cu tipuri caracteristice de limbaj şi
comportament (trecerile prin penitenciar, în tovărăşia
Tuciuriului, călătoria în Grecia şi „insertul” stagiului
militar dau un aer proaspăt colbăitei analize
psihologice), precum şi, oricît de paradoxal ar părea,
poematicul care asigură o pistă de lectură
satisfăcătoare. În acest fel, textul poate fi citit ca o
carte despre feminitate, în tot ceea ce are ea specific
(agresivitate, cruzime, sînge rece, pasiune, conştiinţa
păcatului): Mama, Clemanta şi fantasma romanului,
Vulpea sunt simboluri ale unei feminătăţi
devastatoare care atacă şi modifică esenţial însăşi
fibra fiinţei personajului. Apoi, Iarna, pentru cine
mor vulpile este cartea unei civilizaţii care se
prăbuşeşte, fermecătoare însă în arhaicitatea sa;
scriind despre Cătun pagini care nu se uită uşor,
Vasile Popa Homiceanu realizează o sinteză
interesantă a poeziei cîmpiei (de la Fănuş Neagu) cu
irealitatea Vladiei (de la Eugen Uricaru) şi asprimea
vieţii satului (de la Marin Preda). În fine, titlul şi
coperta cărţii răspund componentei poematice: iarna
e anotimpul purificării, al exorcizării răului. 

Zăpezile şi furia (2011), se circumscrie, în pers -
pectiva istoriei prozei noastre de azi, spaţiului epic şi
modalităţi lor narative din cărţi precum Nebunul şi
floarea a lui Romulus Guga, Alexandra şi Infernul de
Laurenţiu Fulga, Pavilionul a lui Nicolae Ioana,
Martorii de Mircea Ciobanu ori Wiener Walzer a lui
Mircea Ghiţulescu; personajul-narator din romanul
lui Vasile Popa Homiceanu, pasionat de
psihopatologie, cu un traseu al existenţei liniar –
nave tă într-un oraş „cu mult soare”, la un centru de
logopedie, apoi, la penitenciarul din strada Doctor
Vicol şi, la urmă, la spitalul de ne buni de la Grajduri
– (supra)vieţuieşte, în fapt, în infern: în cel lăuntric,
în „grota minţii”, într-un nesfîrşit monolog interior,
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cu proiecţii maladive, inducţii parapsihice, în tăcerea,
angoasa şi deli rul paranoid al unei minţi diabolice şi,
deopotrivă, în cel social, într-un univers
concentraţionar, în coşmarul realului, cînd, în jur, se
petrec lucruri care „ne absolvă de umanitate” şi care
atacă supor tul moral al individului,  în suspiciune şi
delaţiune. Personajul-narator, bine fixat în biografia
autorului însuşi (originar din Homiceni, poet şi
prozator, posesorul unei maşini de scris „Erika”, cu
acelaşi traiect profesional etc.), alternează nivelele
textului între gramatica onirismului, discursul
îndrăgostit, cum îi spunea R. Barthes, cel poematic şi
unul aproape naturalist; povestea care se naşte şi
moare într-un tren ce „cîntă nebunia” se scrie la viitor
şi viitorul trecut (“Acolo voi fi întîlnit-o, în trenul
lung, greoi, cu mersul vîscos, în aerul lăptos al
toamnei de noiembrie”, aceasta e propoziţia care
deschide romanul), în transă, păstrînd „canonul”
prozei onirice, de la romantici şi simbolişti pînă la
existenţialiştii modernităţii: între l’enfer c’est moi şi
l’enfer c’est les autres, între Baudelaire, adesea
invocat şi Sartre se identifică profilul interior al unui
personaj care ştie bine că „numai în vis înfloresc
cactuşii adevărului” şi, altfel, „noi trăim în vis, restul
e convenţie”.

Poet „din cap pînă în picioare”, cum îşi spune,
personajul-narator din Zăpezile şi furia îşi
sublimează trăirile în cîteva metafore obsedante, cu o
mare forţă de sugestie: floarea, unind, în proiecţia
psihanalitică a unui „Freud al mirosuri lor”,
simbolurile feminităţii şi masculinităţii (în floarea de
cactus, găseşte „forme care amintesc de falusul lui
Lucifer”, iar în durerea înţepăturii unui spin, „o
senzaţie magnifică, asemenea orgasmului”), nin -
soarea, cu atributele simbolisticii cunoscute a unor
iluzorii purifi cări şi reveniri într-o stare virginală,
insula stoicilor deveniţi per sonaje, a singurătăţii,
numită Stoas. Dacă primele două metafore cris -
talizează povestea de dragoste din roman, ca o unică
şansă de a scăpa din spaţiul sufocant al spitalului,
penitenciarului şi convenţiilor familiale, insula Stoas
e a „ideologiei” textului: de la Stoa poikile, „Porticul
cu picturi” din Atena, unde Zenon din Citium îşi va fi
înte meiat şcoala cu reprezentanţi iluştri – Cleante din
Assos, Panaitos din Rhodos, apoi, Seneca, Epictet,
Marc Aureliu –, care are şi urmaşi, cum se vede, în
romanul Zăpezile şi furia, personajul-narator şi
confe sorul său, Ilarion Hernăuţ, doctor în filosofie şi
profesor suplinitor la şcoala energetică: pentru

aceştia, Stoas e „ceva care vine de la dezamăgire şi
încercare“.

Dezamăgirea, în romanul lui Vasile Popa
Homiceanu e a nebuniei veacului guvernat de frică,
ură, mînie, deşertăciune, angoasă şi servitute zilnică;
viaţa intimă a unui bărbat care a împlinit 33 de ani,
cartea acestuia, Zăpezile si furia, adică, pe care, iată,
nu o s-o creadă nimeni pentru că „totu-i în mintea ta
de copil mare şi visător, noi suntem o iluzie, pe cînd
realitatea ne ciupeşte de obraji”, cum spune Ivoria
(sau Felice sau doctoriţa Felicia Puşcaşu de la
„policlinica liberală”), raisonneur-ul textului şi
iubita din idealitate a personajului-narator, re-
prezintă existenţa sub pecetea bestiarului unui spaţiu
concentraţionar. Prima ipostază a acestuia e
penitenciarul unde personajul-narator rămîne
„doctorul sufletelor” deţi nuţilor: şefii acestuia,
Tetiana, poreclit „Hitler” şi Tamango, „alt nebun”
care „îi călăreşte pe toţi cu dispoziţiile sale teribile şi
cu mintea lui năucă”, securistul Galuscov, doamna
Rodica, omul de la contrainformaţii, Bîrzache,
supraveghetoarele Tinca şi Eliana,  „cea cu buci de
Afrodita”, Roşcatu „de la aprovizionare” sau
doctorul Schell (care a „servit patria şi a fost călăreţ”,
practicînd hipismul „ca strateg al lichidării burghezo-
moşierimii” în coloniile din Deltă, promovat director
de secţie la spitalul de nebuni de la Grajduri) sînt
figurile bestiarului din romanul lui Vasile Popa
Homiceanu, con firmînd teza după care iraţionalul şi
ignoranţa ne domină existenţa. Cea de-a doua
ipostaziere a spaţiului concentraţionar e insula Stoas,
unde trăiesc cei ce sînt „împotriva epicureicilor,
cinicilor şi celor care vin din Socrate”; numai că
stoacienii seamănă izbitor cu românii din vechiul
regim: într-o bine articulată parabolă, stoacienii şi ro -
mânii de dinainte de 1989 dezvoltă „cultul cozilor”,
aşteaptă „ca niş te statui de zei proscrişi” să le vină
rîndul la carne şi ouă, îşi in teriorizează maniile,
poartă pe chip spectrul degradării, sînt „pur şi simplu
cetăţeni, precum deţinuţii din închisori”, se
înghesuie, se calcă în picioare, pentru a prinde un loc
mai în faţă, pe legea jun glei, cînd se aude strigătul „se
dă lapte!”, iar carnea se ia pe tichete, au o igienă
precară, le e interzis să deţină valută: o lume în ago -
nie, surpată într-un ceremonial al răului „ca rău în
sine, cum spun cu mîndrie revoluţionară teoreticienii
lor”. Sună cunoscut, nu-i aşa?

Încercarea e a fluxului conştiinţei unui personaj-
narator care  face, în această realitate a celulei
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vastului penitenciar al insulei Stoas şi a societăţii
româneşti din a doua jumătate a secolului trecut,
experienţa eşecului (erotic, so cial, profesional), pînă
la tentativa sinuciderii: un om care pierde timpul său,
prins între pasiunea devastatoare pentru Ivoria şi
datoria, servitutea faţă de familie, actor în spectacolul
burlesc al cîrciumilor sau spectator sastisit al
ritualurilor năruite în fastul ridicolu lui şi
artificialului, trăind dragostea într-un feeling special,
roman tic iar nu romanţios, personajul-narator din
Zăpezile şi furia intră în intimitatea personajelor
(Vicolae, „om deştept, spirit contradictoriu”, Niorel
Parasca, „micuţ, gheboşat, cu ochi porcini de vulpoi
cu les din analele şmecherilor de cursă lungă”), stă de
vorbă cu acestea „ca de la om la om” şi le supune
supliciului instinctelor sale după principiul autorului-
tiran:  „Eu sunt creatorul acestei naraţiuni şi am
dreptul sacru de a mă juca, în fel şi chip, cu propria-
mi imaginaţie şi cu destinul personajelor mele”. În
analiza psihologiei protagoniştilor se află miezul
romanului şi performanţa prozatorului; şi, mai ales,
în profilul personajului feminin, identificat în toată
complexitatea sa, excelează personajul-narator, cu o
intimitate devastată de un erotism care face volute
largi, din filosofia antică pînă în „păgînitatea” satului
Homiceni,  într-un dialog straniu al simţurilor: Ivoria,
iubita din realitatea visului, femeia de treizeci de ani,
„fascinantă în toată fiinţa”, Melia, soţia din
„servitutea zilnică”, Sofia, nefericita care se oferă
oricui pentru a alunga singurătatea şi „spectrul unei
triste bătrîneţi”, Margherita, „femeia cu trupul de
zahăr ars”, femeia din Copou, „reeducată” şi la fel de
tristă,  Joiana din Bîrlad, „cu pîntecul mare cît o
tarla” sînt construite în proiecţiile personajului-
narator, re-prezentînd un model al feminităţii, în
ipostazieri dintre cele mai diverse, constituind
structura de rezistenţă a romanului. Prozatorii, se ştie,

de la Garabet Ibrăileanu, pînă la Marin Preda,
Nicolae Breban, D.R. Popescu, Augustin Buzura simt
cel mai bine ceea ce se numeşte „sufletul feminin”;
acestora li se adaugă, acum, Vasile Popa Homiceanu,
cu un roman care creşte din confruntarea aspră a
fiinţei cu demonul dinăuntru. 

Cronici din cetatea lumii (2014) pare a alătura
două texte sensibil diferite din punctul de vedere al
strategiilor narative şi, mai ales, al nivelului estetic,
al prelucrării mate riei şi materialului epic. Cartea
întîia, Facerea, se dezvoltă în pers pectiva unui pact
romanesc al verosimilităţii unei lumi arhetipale

(re)asamblată după toate regulile narativităţii; iată
formula sa: „Toate-s de necrezut în lumea asta,
realitatea însăşi e o poveste”. Cartea a do ua,
Conversiunea visului, creşte conform unei reguli din
alt film, dintr-o altă poveste care, spre deosebire de
prima, se supune unui pact integral ficţional şi, mai
cu seamă, se îndreaptă, pe calea fantasmago ricului,
direct şi fără ocolişuri spre tabloidizare, asumînd
stilul fă ră stil al romanelor lejere de consum; deşi
păstrează personaje şi o atmosferă la limita
oniricului, a doua carte din Cronici din cetatea lumii
nu se integrează în arhitectura celei dintîi: „Era ca
într-o po veste, toţi se povesteau unul pe altul, şi era o
încîntare să-i auzi, ca atunci cînd te trezeşti din somn
şi spui ce ai visat, şi nu-ţi aduci aminte tot, şi dai să
umpli golurile cu smintelile minţii”: cartea a doua
povesteşte smintelile minţii unor personaje care ies
din vis, îl pă răsesc pentru a repeta, într-o formulă
parabolică, însăşi sminteala lumii din a doua jumătate
a secolului trecut. Mai mult încă, Facerea re -
constituie legăturile cu romanele anterioare ale lui
Vasile Popa Homiceanu, cu Zăpezile şi furia
îndeosebi, al cărui personaj-narator ştia bine că
„numai în vis înfloresc cactuşii adevărului” şi, astfel,
„noi trăim în vis, restul e convenţie”. Acesta e spaţiul
literar de identificare al lui Vasile Popa Homiceanu,
unind gramatica onirismului, discursul îndrăgostit,
cel poematic şi unul aproape naturalist, iar valoarea
prozei sa le, de o factură cu totul specială este dată de
geneza reciprocă a teri toriului fiinţei interioare,
„grota minţii” şi labirintul unui nesfîrşit monolog
interior, cu proiecţii maladive, inducţii parapsihice,
an goase, tăcerea şi delirul paranoid al unei minţi
diabolice cu orizontul mito-poetic din „cetatea”
lumii: în transă, dar păstrînd canonul prozei onirice –
aceasta e formula cîştigătoare a epicii lui Vasile Popa
Homiceanu. 

Între propoziţia care deschide romanul („Înainte
de a trece veşnic în orbire, Vasile Isachie Chiric
povestea păsărilor şi copiilor despre facerea lumii”)
şi fraza care îl în chide („Cînd orbii din sat s-au trezit,
au văzut că Vasile Isachie Chiric seamănă leit cu
calul său, alb, alb,  şi se înalţă la cer, ca un înger, şi
că nu e o realitate, aşa cum se vorbea din vechime, ci
vine din poveste”), Vasile Popa Homiceanu spune
povestea omului din poveste povestind păsărilor şi
copiilor despre facerea lumii; Vasile Isachie Chiric
vine din altă viaţă (“venise pe lume cu ochii deschişi
şi avea dinţii de lapte înmuguriţi cînd deschise gura şi
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reteză cu propriile gingii cordonul ombilical care-l
lega de cealaltă viaţă”) pentru a spune celor din
Homiceni cronica Facerii, începînd chiar cu căderea
în gerului la locul numit SubZmău. Prozatorul
(re)vede acea lume prin văzul mistic al oamenilor
dintr-un sat care păstrează intact fondul arhaic al
orizontului mito-poetic, desprins, parcă, din
povestirile populare culese de N.Cartojan; în chip
semnificativ, momentul cînd se descoperă apa şi
focul coincide cu acela al naşterii cronicarului ace lei
lumi, fixînd povestea prin ceea ce aş numi o
naraţiune cu avertizori, în felul aceleia din romanele
lui Dumitru Radu Popescu. Ţinta prozatorului este
desluşirea schemei seculare a satului Homiceni,
datînd, iată, din vremea cînd „Biblia fusese scrisă în
prima ei parte”: Homiceni şi locurile care îi
delimitează hotarele – Poarta Ţărnii, Dealul cel Mare,
Dealul Poienii, Schitul Orbului, Vatra Iazului, Coas ta
de la Ţigani, Coasta Morii, Valea Vîrtejului,
Bulboana, Şapte Iazuri – desemnează, în fond, un
model al lumii din timpul Facerii – omphalos, locul
de unde începe lunga poveste a istoriei: „suntem un
neam vechi”, spune un personaj, Ioanisie. Naraţiunea
se dezvoltă în basmele şi eresurile locului, relatînd
adesea despre lupta îngerului cu diavolul, dar şi în
litera unor documente istorice (din arhive, olografe,
depoziţii ale unor martori)  şi a unor documente
revelate, cum le spune naratorul, reiterînd povestea
de început a lui Cain şi Abel, într-o nouă facere: „Din
conţinutul versetelor satanice, reiese clar că grădina
Edenului a fost devastată pe timpul domnitorului Ale -
xandru Moruzi, cînd Adam şi Eva au fost izgoniţi din
rai, dar nu de către Dumnezeu Tatăl, ci de însuşi
domnitorul acesta, care luă chipul diavolului şi lovi
în făpturile Domnului. Lucrurile erau neclare, pe
atunci, dar Ioanisie îşi aminti de ziua aceea, cînd cei
doi părinţi spirituali ai omenirii au fost loviţi cu bice
de către arnăuţii dom nitorului, la Poarta Ţărnii, fiind
legaţi de răchita lui Ion Bogdan cu frînghii de aur,
pentru că sfidau Legea (...) Pe trupul lor gol, Cei din
Homiceni au citit tăria cumplitelor lovituri. Cei doi
au tă cut mîlc, suportînd chinurile unei noi faceri, aici,
pe pămînt, pen tru că în Cer nu mai aveau loc de atîta
prihană. Recunoşteau că tra iul lor în grădina Raiului
fusese mai mult o povară şi trebuia făcută
schimbarea. Îşi doreau să-şi construiască o casă în
pustiu şi să facă copii”.

Lumea din Homiceni, tînără în noua sa facere,  îşi
caută istoria, unind descălecatul lui Dragoş, la apa

Moldovei, cu mitologia greacă şi biblicii patriarhi,
într-un carusel al figurilor şi faptelor care sparge
timpul, îl feliază, amestecînd vremurile pînă la
venirea Misionarului, cel care spune şi fixează legea
nouă: moşia Homicenilor se împarte, vîrsta de aur a
păcii şi înţelegerii ia sfîrşit, solomonarul le arată cum
să găsească apa, iar alchimistul, în căutarea licorii
care să întinerească oamenii, le descoperă alambicul
pentru ţuică, sticla geamului, amnarul, cremenea şi
iasca, carul, grădinile suspendate, ritualul magiei
ancestrale din vremea cînd s-a scris Vechiul
Testament şi Cartea de Hotăr nicie care va împărţi
satul „asemenea cerului”: timpul-epocă al romanu lui
lui Vasile Popa Homiceanu e vremea de după
începutul lucrării tim pului, post istoria, în fond, cînd
oamenii îşi re-prezintă teatral trecutul mitic (“Era o
încîntare să-i vezi cum jucau scena potopului şi a
izgonirii din rai, cu maximă fidelitate, iar scena
păcătului originar strălucea prin veridicitate ludică şi
naturalism epic. Spectacolul se mutase în fiece casă
şi fiecare gospodar poseda în proprietate, acum,
teatrul său”) pentru ca „istoricii să recunoască cum a
evoluat omenirea, în ultimii cinci sute de ani”.

În cartea a doua din Cronici din Cetatea lumii,
Vasile Popa Homiceanu ieşea din mitologie, spunînd
povestea surpării lumii, cînd „un lucru ciudat” se
petrece în sîngele oamenilor, instalîndu-se semnele
Apocalipsei, cu personaje precum Demistofele şi
Arhanghelul ca re, iată e „fratele Anticristului”.
Textul pivotează în jurul temei lumii ca spectacol: un
circ poposeşte în Homiceni, adunînd în arena sa, într-
o permanentă foşgăială, personaje şi figuri ale unui
Bestiar şi mitologii „de uz propriu”, cu numeroase
corespondenţe, însă, în Biblie şi mitologiile antice,
iar caruselul, mişcîndu-se, obsesiv, pe muzică de
Bach ori Mozart,  învîrte istoria recentă, nazismul,
cînd copiii „au prins gustul sîngelui” şi pictează
„cîrligătura”, al doilea război mondial, instalarea
comunismului, a vremii Anticristului „cu chip de
feme ie”, foametea, cearta religiilor şi ideologiilor,
confundînd „pe Mithra cu Stalin şi pe Iisus cu Marele
Orb”. Proza lui Vasile Popa Homiceanu izbîndeşte
acolo unde intersectează orizontul mito-poetic,
hrănindu-se din sursele lui bogate, inepuizabile.

În romanul Cronici din Cetatea lumii, din anul
2014, Vasile Popa Homiceanu a început un ciclu epic
unic, într-un anume fel, în proza noastră de azi; dacă
pînă acum, de la Hortensia Papadat-Bengescu, aceste
proiecte narative vas te creşteau din formulele
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discursului realist, în orizontul unor opere
identificate sub denumiri gen „saga”, „frescă” ori
„roman-fluviu”, fidel opţiunilor sale din cărţile
anterioare, din Zăpezile şi furia, de exemplu, Vasile
Popa Homiceanu proiectează, în primele două
romane, Cronici din Cetatea lumii şi Paradisul
căzuţilor, apărut în anul 2016, o construc ţie
romanescă a cărei modalitate se circumscrie
realismului magic, prezent în literatura noastră din
deceniul opt, mai ales, ca experiment , cînd se va fi
impus, în „moda” vremii dominate de romanul sud-
american; este, aşadar, pentru prima dată cînd un
prozator imaginează un ciclu narativ structurat pe
formula realismului magic. „Noi trăim în vis, restul e
convenţie”, spune protagonistul din Cronici din
Cetatea lumii; „toate se amestecă într-un iureş
năvalnic, viaţa, trecutul, viitorul, scriptura copilului
meu, o poveste fără sfîrşit din care ne alimentăm
sufletul”, spune un personaj din Paradisul căzuţilor.
Mai întîi, spaţiul poveştii, Homiceni, o lume
atemporală, tînără în noua sa facere, îşi căuta, în
primul roman, istoria, unind descălecatul lui Dragoş,
la apa Moldovei, cu mitologia greacă şi patriarhii
biblici, într-un carusel al figurilor şi faptelor, care
sparge timpul, îl feliază, amestecînd vremurile pînă la
venirea Misionarului, cel care spune şi fixează legea
nouă: moşia Homicenilor se împarte, vîrsta de aur a
păcii şi înţelegerii ia sfîrşit, solomonarul le ara tă cum
să găsească apa, iar alchimistul, în căutarea licorii
care să întinerească oamenii, le descoperă alambicul
pentru ţuică, sti cla geamului, amnarul, cremenea şi
iasca, grădinile suspendate, ca rul, ritualul magiei
ancestrale din vremea cînd s-a scris Vechiul
Testament şi  Cartea de Hotărnicie care va împărţi
satul „asemenea cerului”: timpul-epocă al romanului
lui Vasile Popa Homiceanu era vremea de după
începutul lucrării timpului, post istoria, în fond, cînd
oamenii îşi re-prezintă şi teatral trecutul mitic („Era
o încîntare să-i vezi cum jucau scena potopului şi a
izgonirii din rai, cu maximă fidelitate, iar scena
păcatului originar prin veridicita te ludică şi
naturalism epic. Spectacolul se mutase în fiece casă
şi fiecare gospodar poseda în proprietate, acum,
teatrul său”) pen tru ca „istoricii să recunoască cum a
evoluat omenirea, în ultimii cinci sute de ani”. În
cartea a doua din Cronici din Cetatea lumii, Vasile
Popa Homiceanu ieşea din mitologie, spunînd
povestea surpă rii lumii, cînd „un lucru ciudat” se
petrece în sîngele oamenilor, instalîndu-se semnele

Apocalipsei, cu personaje precum Demistofele şi
Arhanghelul care, iată, e „fratele Anticristului”.
Textul pivo tează în jurul temei lumii ca spectacol: un
circ poposeşte în Homiceni, adunînd în arena sa, într-
o permanentă foşgăială, personaje şi figuri ale unui
Bestiar şi mitologii „de uz propriu”, cu numeroa se
corespondenţe, însă, în Biblie şi mitologiile antice,
iar caruselul, mişcîndu-se, obsesiv, pe muzică de
Bach ori Mozart, învîrte istoria recentă, nazismul,
cînd copiii „au prins gustul sîngelui” şi pictează
„cîrligătura”, al doilea război mondial, instalarea co -
munismului, a vremii Anticristului „cu chip de
femeie”, foametea, cearta religiilor şi ideologiilor,
confundînd „pe Mithra cu Stalin şi pe Iisus cu Marele
Orb”.

În Paradisul căzuţilor, Vasile Popa Homiceanu
continuă cronica acestei lumi, venită cu circul ambu -
lant – lumea Arhanghelului şi a lui Demistofele, care
primeşte identitate şi un timp-epocă: e vremea
instalării bolşevicilor conduşi de Arhanghel,
secretarul Partidului, cu studii la „şcoala de partid din
Paşcani”, o epocă a „comunismului magic”, cum îi
spune un personaj, între 1948 şi primii ani ai
„obsedantului deceniu” şase, cum l-a nu mit Marin
Preda, cînd „timpul aiurează”, se dărîmă trecutul
pentru a se aşeza, în loc, haosul: „lucrurile se
răzbunau împotriva lucru rilor şi oamenii împotriva
oamenilor, se cultivau pizma şi ura, şi Domnul pierise
în înaltul Lui, abandonînd lumea asta în ghearele
altui domn trist, aspru şi neîndurător…”. Lumea nouă
e una întoarsă pe dos, încep naţionalizarea şi
colectivizarea, învăţătorul Arghir îi învaţă pe copii
„lecţia luptei de clasă” şi faptul că religia e „opiu
pentru popor”, oamenii „se iluminează prin
minciună”, în Homiceni se petrec execuţii şi judecăţi
sumare, Iuda Iscariotul şi Ponţiu Pilat sînt figurile
tutelare, iar demonii, sloboziţi de Arhan ghel şi de
Colonel, pun stăpînire pe săteni: „Lumina ardea cu
pute re în sală. O lumină de iad şi-un miros
pestilenţial curgea dins pre holuri, o duhoare de peşte
amestecată cu iod curgea valuri, va luri, şi de atîta
bezmeticie uşile au rămas deschise pînă la sfîrşitul
zilei cînd audierile s-au încheiat. Aprodul a făcut un
gest a lehamete, uşile se făceau larg deschise, în
realitate, mulţimile de gură cască intrau şi ieşeau, şi
nu mai putea face faţă la atîta vînzoleală. Ana Filip îl
văzu pe aprod amestecat prin mulţime, semăna cu
Iuda Iscariotul, care se căznea să închidă ferestrele.
Se trezi într-o totală izolare, deşi sala vuia, nişte
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răgete de animal înjun ghiat spărgeau auzul copiilor,
care rîdeau speriaţi de moarte. Co pia lui Iuda din
Cina cea de Taină dispăruse, rama tabloului o ţi nea
un drac între dinţi, demonii zburau unul cîte unul din
pînza desferecată, culorile aiurau şi capetele de îngeri
cădeau poc, poc, pe masa judecătorului, acesta le lua
şi le arunca în văzul împrici naţilor. Aurora începu să
ţipe în gura Irei, şi Arghir se făcuse mic, mic, aspirînd
des aerul plin de miasme”.

În Paradisul căzuţilor, Vasile Popa Homiceanu
scrie, în parabolă, satiră şi fantasmagoric, într-un
spectacol burlesc, o cronică a României anilor ‘50 de
o mare cruzi me, dar foarte adevărată; ne aflăm în
imperiul fricii, un univers halucinant, al necuratului
şi „şefului” său, Colonelul, minciuna şi dezmăţul,
instalate „printre vişinii” din Homiceni, amintesc de
Sodoma şi Gomora, realitatea e coşmarul unde se
vorbeşte nu despre iubirea, ci de moartea aproapelui,
pe care o va desăvîrşi „salvatorul de la Răsărit”,
ţăranii, terorizaţi, cred că, în fond, comuniştii au
schimbat „un Dumnezeu astral cu unul de sorginte
rurală”, se ard toate cărţile din bibliotecă pentru a
rămîne una singură, într-o mie de exemplare, din care
„cei din sat erau obligaţi să citească la lec ţiile
politice”: totul pare a fi într-un ospiciu, „în grădina
Spita lului Socola”. Paradisul căzuţilor e, în fapt, raiul
demonilor şi al prinţului Întunericului, stăpînind
oamenii şi satul căruia Vasile Popa Homiceanu îi face
o radiografie foarte exactă, chiar dacă mijloacele sînt
ale realismului magic; totul se petrece într-un real
imaginar, într-o apoteoză a comunismului care
lucrează „în nu mele legii absurdului” şi unde pînă şi
diavolii sînt invidioşi pe metodele de tortură,
practicate de activiştii săi, „cu nişte unelte de scos
dinţii şi tot felul de bisturie şi instrumente de apucat,
rupt şi împuns”: în Homiceni, diavolii şi oamenii sînt
neamuri, le gătura e definitivă („Cine zice că scapă de
demon, nu scapă… Ea citise despre acestea, ştia
vieţile sfinţilor pe de rost. Diavolul poate să lucreze
în sufletul aceluia unde nu există Hristos, căci
duhurile viclene se ascund în uşurinţa cărnii lucrînd
asupra celor care încă sunt copii de suflet, cu cît
suntem mai necopţi la minte, cu atît pierdem războiul
cu demonii”), aici îşi va fi avut sălaşul prinţul
întunecat („desemnat cu două bolfe în frunte şi cu
codiţa îmbîrligată pe sub sutană, nu mergea, ci
aluneca, rînjea şi se veselea”), lăsînd în urmă năluci,
oameni „bolnavi de minte”, o lume ie şită din rosturile
ei: „Cu adevărat, acel prinţ întunecat îşi avuse sălaşul

aici, şi ei nici nu ştiau, şi nimeni din sat nu ştia că
existase în carne şi oase, toate erau doar presupuneri.
Cei ai lui Goangă Nebunul nu se potoleau decît pe la
şapte, cînd găinile rătă ceau prin vişini, vitele se
mulgeau singure, cu viţeii de lapte la pulpe, lupul din
steag ieşea pe cărarea verde dinspre cireşul cel bălai
şi urla la lună. Anastasia se retrăgea în casele de sus,
îşi dezgolea pulpele albe, albe, pîntecul rotund ca o
lună, şi se perpe lea la gura focului. Din văpăile aţîţate
de diavoli măsura nişte limbi albastre şi nişte pîinici
rotunde care vînzoleau tăcerea şi ascultau vîntul. Nu
dormeam toată noaptea, ascultam respiraţia ce lor
învinşi de somn, visurile şi horcăielile din care se
zbenguiau mici şoboli vineţii şi toată negura vieţii
lor. Socrul meu sforăia cu un zgomot asurzitor, pereţii
casei se surpau şi soacră-mea, ca o mîţă, parcă
mieuna, parcă zgîrîia, şi nu ştiu ce făceam, cînd lumi -
na dimineţii anula orice dorinţă, şi iar începea
huietul!”. Singura cale de vindecare, de exorcizare,
pare a fi descîntecul pe care îl „boscorodeşte”
Anastasia, personajul care vede diavolii din preajmă
şi încearcă zadarnic să-i alunge din oameni: „Eu cu
toporul capul te-oi tăia, cu secera te-oi secera, cu
cuţitul te-oi junghia, cu rug ruguleţ te-oi alunga, din
trupul femeii acesteia, din capul ei, din oasele ei, din
mîinile ei, din vinele ei, să te duci duh rău, întopsicat
şi împieliţat, din ceasul acesta înainte...”; dar oamenii
demonizaţi nasc demoni: Peltic, fiul Anei „se născuse
cu un testicol umflat de ploile iernii, două corniţe în
frunte şi o codiţă între omoplaţi”.

Cîteva personaje de legătură (Chi ric, figura
„biblică” a satului, care „povestea păsărilor şi copii -
lor despre facerea lumii”, Demistofel, Arhanghelul),
în-făţişările lumii întunericului (caii „apocalipsei
bezmetice” a războiului şi instalării puterii bolşevice)
şi formula romanescă unesc primele două romane ale
ciclului epic – Cronici din Cetatea lumii şi Paradi sul
căzuţilor –, proiectînd, însă, şi urmarea: cronica
satului Homiceni, cu explorarea istoriei, orizontului
mito-poetic, a anilor războiului şi deceniului şase al
secolului trecut, va continua, nu mă îndoiesc, în satiră
demolatoare şi într-o distopie încă mai crudă decît
aceea a lui George Orwell din 1984 şi Ferma
animalelor.
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Noemvrie 1898
Duminecă 1 / 13 noemvrie. În loc să se răcească,

vremea s-a încălzit. Astăzi la 6½ ore dimineața +5º R.
Cer de toamnă, acoperit. 

Zilele trecute, toate gazetele conservatoare
(„Timpul”, „La Roumanie”, „Epoca”,
„Constituționalul”) pline de actele mele (discursul de
la Botoșani cu ura, articolul din „Roumanie” cu
socialiștii și anarhiștii, petiția Bisericei Sf. Nicolae din
Brașov pentru începerea procesului contra statului) –
Elegant și inteligent discurs al lui Al. Marghiloman
duminica trecută la Dacia, foarte bun și foarte cuminte
al lui Nicu Filipescu, tot acolo, despre edilitatea
Bucureștilor.

Astăzi se fac alegerile comunale pentru colegiul I,
poimâine, marți pentru colegiul II.

Să vedem ce a încolțit în țară din toate discursurile
noastre și toate nemaipomenitele neghiobii ale
ministrului prezident Sturdza (veșnica accentuare a
șefiei sale, insistența indiscretă că are încrederea
Coroanei, atacul contra aurelianiștilor – „drapeliști”,
insultarea fostului mitropolit Ghenadie, alianța cu
socialiștii, refuzul de a plăti Bisericei Sf. Nicolae și
gimnaziului din Brașov cei 37.000 lei anuali prevăzuți
în 2 legi speciale).

Marți 3 / 15 noemvrie 1898. 
Telegramă

General Vlădescu,
Castel Peleș

Rugăm prezentați majestăților lor omagiele
respectuoase și felicitările noastre pentru aniversarea
de astăzi.

Maiorescu.

Telegramă
Dymsza Petersburg

Stremenaja 16

Sus1, Ninerl.
(pentru mâine).

Rezultatul alegerilor comunale la colegiul I
(Duminecă).

Guvernul a fost pretutindeni triumfător, afară de
Roman, Tecuci și Găești; la Bârlad, balotaj între 4
liste, guvernul de abia în al treilea rând. (Dizidenții
cele mai multe voturi, apoi junimiștii, apoi guvernul,
apoi conservatorii iamandiști, care au refuzat unirea cu
junimiștii).

Craiova pierdută pentru noi și Târgul-Jiului, și
Ploieștii, și Vasluiul, și Iașii. Dar la Iași alianța
guvernului cu socialiștii, care au fost ca atari admiși
pe lista candidaților oficiali la consiliul comunal prin
tinerii Stere și Krupenski, iar la Galați prin un
Atanasiu. În București (cu violența bătăilor și votarea
nelegală în 2 secții de la 10 sara până pe la 4 și 6 ore
dimineața, oprindu-se conservatorii de la votare)
guvernul a avut 1793 voturi, iar conservatorii 1432,
dizidenții și fleviștii s-au abținut. Bucureștii (fără
împiedicarea finală a alegătorilor) erau dar ai
conservatorilor, și majoritatea mică de 361 voturi ale
guvernului e foarte semnificativă. Asemenea pentru
Iași, Ploiești, Botoșani, Galați, București, alianțe cu
socialiștii. Guvern național-liberal – și socialist-
internaționalist.

Pe strade, afișe guvernamentale contra mea, a lui
Lascar și Disescu cu titlul (enorme litere): 

Un nou fals.
Darea în judecată cerută de T. Maiorescu, V.

Lascar, C. G. Disescu și o corespondență între
Diamandi Manole, Bibicescu și Bianu asupra
sinodului din Brașov.

Joi 5 / 17 noemvrie. Azi dimineață la 6 ore, +3º R.
Apoi soare.

Ieri, de la 5 – 6½, prima lecțiune de Istoria
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filosofiei contimporane engleze, în noul an școlar
1898 -1899. Aceeași enormă afluență în auditor, ca în
anii trecuți. 

Azi, la aceeași oră, prima lecțiune de Logică.

Telegramă
Advocat Teodoru,

Strada Budișteanu,
Iași

Împărtășesc părerea domnului B. Brătianu
(advocat).

Maiorescu

Duminecă 8 / 20 noemvrie 98. Dimineața la 7½
ore, +1º R. Apoi soare, cald. Azi întrunirea noastră
publică (conservatori și junimiști) în sala „Dacia” la 2
ore, pentru a mulțumi alegătorilor de curajosul lor
concurs. Enorm de multă lume.

Eu, de luni, de când mi-a spus Lascar despre
uneltirile lui Sturdza cu Diamandi Manole și Ghiță
Pop din Brașov contra legalității procurei mele în
procesul școalelor contra lui, într-o curioasă stare de
încordare. Prea e mare insolența cu afișul pe strade și
cu articulele „Voinței”, care vorbește de „un nou fals”.
– Mă dezvățasem de lupta acută în contra mea, cum
era în 1879 și 1887, și trăiam într-un fel de liniște
respectată, dar anodină.

Foarte cuminte, veselă, curajoasă e Anicuța în
aceste vremuri, un adevărat sprijin sufletesc.

Marți 10 noemvrie. La 8 ore dimineața, –3º R. Cer
senin, ieri ceva vânt, azi iar aer sec, liniștit, rece.
Niciun semn de zăpadă în București.

Azi s-a dat la Ministerul de Interne bine redactata
contestare (de C. C. Arion) în contra alegerilor
comunale colegiul I din Capitală. E subscrisă de
Comitetul clubului nostru (fără P. P. Carp, care nu e
încă înscris între alegătorii din București). Tevături
pentru ca și Clubul conservator să subscrie. A alergat
ieri Vârnav toată ziua pe la Take Ionescu, spre a-i
decide. Dar conservatorii au refuzat. 

Vineri 13 / 25 noemvrie. La 8 ore dimineața, +6º R.
De ieri, aer mai cald, azi cald și soare. Aer de
primăvară. 

Se vorbește de criză ministerială. Iar vrea Sturdza
să se împace cu dizidenții liberali (aurelianiștii,
„drapeliștii”, Fleva). A început tiparul volumului 3 al
discursurilor mele parlamentare. Corecturi peste
corecturi, diminețele între 6 și 8.

Telegramă
Doamnei Cléopatra Diamandi

Iași
Adânc mișcați, luăm parte la nefericirea ce v-a

lovit. Numai dragostea copiilor vă mai poate mângâia
și împărtășirea durerii cu atâți prieteni devotați.

Ana și Titu Maiorescu.

Marți 17 / 29 noemvrie 1898. Dimineața, +4º R.
Peste zi tot soare, tot căldură aproape ca de vară. Ieri,
de la 6 la 7½ sara, C. C. Arion la noi, prima convorbire
politică-prietenească cu el. 

Veneam tocmai de la Carp, unde de la 4¼ – 5½ m-
am întâlnit cu baronul Aehrenthal, ministrul austro-
ungar din București. I-am expus lui chestia cu procesul
Bisericei Sf. Nicolae din Brașov contra statului român,
pentru anuitatea de 38.500 franci. El admite așa.
Vorbește că Sturdza are partizanii săi în Transilvania, și
Take Ionescu pe ai săi. Candidatul lui Sturdza la
alegerile de mitropolit din Sibiu e episcopul Popea din
Caransebeș, al lui Take Ionescu episcopul Mețian din
Arad. De aceea a fost Sturdza așa de supărat (încât l-a
atacat în discursul electoral de la Craiova) pe fostul
mitropolit Ghenadie, pentru mergerea sa la Sibiu, la
înmormântarea mitropolitului Miron. „A intrat în
propria capcană”2. Așa Aehrenthal. –

Astăzi am anunțat în Senat următoarea interpelare: 
„Am onoare a interpela pe domnul ministru

prezident și pe domnul ministru de Culte și
Instrucțiune publică asupra refuzului d-lor de a plăti
Bisericei Sf. Nicolae și Gimnaziului român din Brașov
anuitatea de 38.500 lei, prevăzută în două legi speciale
ale Statului Român. 

T.M.”
Am anunțat în Senat, la 2½ ore, dar ministrul

prezident Sturdza a cerut, pentru dezvoltarea mea și
răspunsul lui, cele 3 zile regulamentare. 

Telegramă
Doamna Henri Gaullieur
Chateau Kiesen
Canton Berne
(Elveția)
Luăm cea mai vie parte la teribila nenorocire care

v-a lovit și care ne-a întristat profund.
Maiorescu3

Tot astăzi, marți 17 / 29 noiemrie 1898, de la 5½ la
7¾ sara, audiența lui P. P. Carp la rege. 
Mercuri 18 / 30 noemvrie. Dimineața, Carp la mine, ca
de obicei. Îmi spune ce-a vorbit cu regele, adică

5050 CONVORBIRI  LITERARE



presupun4 o parte din ceea ce a vorbit, firește. Regele
nu vrea / poate să încredințeze conducerea partidului
liberal lui E. Stătescu. „Sturdza este plin de intenții
bune”5; dar Carp i-a replicat cu „iadul este pavat”6. Și
regele, convenind că Stătescu este stângaci7. Însă
regele zice că nu se poate arunca în necunoscut cu
conservatorii, afară numai dacă sunt înșelați cu
junimiștii. Îl însărcinează pe Carp să stablilească
această înțelegere pentru guvern cu L. Catargi și-i
spune că tot așa s-a vorbit și lui L. Catargi la audiența
sa de la Sinaia, acum în noemvrie. (Dar Lascar Catargi
nu i-o spusese așa lui Carp). Regele, nevoind să
admită pe Panu în minister, cum ar vrea să-l împingă
pe Nicu Filipescu, Carp se însărcinează de a-l
debarasa pentru moment de el. Regele contra lui
Filipescu și Take Ionescu, ca și mai nainte.

Regele e nemulțumit că am început eu procesul
școalelor Brașov, căci aceasta ar împiedeca bunele
relații cu guvernul austro-ungar. Dar după ce i-a
explicat Carp că aceasta e singura cale cuminte și că
ministrul austro-ungar din București, Aehrenthal, nu
are nicio obiecțiune de făcut încontra acestui mod de a
tranșa chestia, regele a rămas mirat și au început să i
se devalieze ochii. –

Carp s-a dus azi la Lascar Catargi să-i spuie
rezultatul și a rămas Lascăr Catargi să se înțeleagă cu
ai săi (D. Evolceanu, Cantacuzin, general Manu, Take
Ionescu).

Guvernul Sturdza tot în ridicolele tevaturi, cu
încercări de împăcare cu E. Stătescu, drapeliștii, Fleva.
Vezi gazetele zilei.

Vineri 20 noemvrie / 2 decemvrie. Azi Tedeum la
Biserica Catolică pentru aniversara de 50 de ani a
domniei imperiale Francisc Iosif, la 10½ dimineața. Și
eu cu decorația austriacă, și Lascăr Catargi, Carp,
generalul Manu, Nica. Tot guvernul, regele,
Ferdinand, prințesa Maria, cu toată suita lor. Predică
franceză (mediocru declamatorie) a arhepiscopului
catolic Hornstein, șvițeran.

Ieri a fost Aehrenthal la mine, prima vizită.

Sâmbătă 21 noemvrie / 3 decemvrie. Dimineața la
6½ ore, +6º R. Vasăzică, aceeași căldură nenaturală.

Anicuța guturai, tușeșete ceva. 
Ieri la Consulul prusian Killiani, după rugăciunea

lui prin Carp ca să iau apărarea guvernantei-bonei
prusiana Walewska Welsch, bătută la sânge de
judecătorul Curții de Apel Iulian, care condamnat de
judecătoria de ocol la 20 lei, pe când guvernanta, după

nedemna cerere neconvențională a lui Iulian că ar fi
bătut și ea pe fetița lui, e condamnată la 5 zile
închisoare și 1000 lei amendă.

Cercurile politice în așteptarea dezvoltării
interpelării mele asupra neplății scoalelor române de la
Brașov luni la Senat. Greutatea oratorie pentru mine
de a degaja chestia de procesul pendent început de
mine, Lascar, Dissescu, contra Ministerului Cultelor.

Înțelegerea cu conservatorii se complică prin
cererea noastră de a ne prezenta la noile alegeri
comunale, fixate la 20 decemvrie pentru colegiul I din
Capitală, a cărui alegere a fost anulată de ministrul de
Interne Pherekyde, după contestarea noastră. Maiorul
Alecu Catargi, furios contra junimiștilor pentru
aceasta. Și generalul Manu, totdeauna cu chichițe și
greutăți, nu mai vrea să figureze pe listă.

Duminecă 22 noemvrie / 4 decemvrie 1898.
Dimineață la 8 ore, +3º R. Apoi soare cald. De ieri,
gingia stângă sus umflată (măseaua cu durerea de
acum 2 ani din Brighton?), am răcit alaltăieri în
biserica înghețată catolică. Pensulări cu tinctură de iod
și glicerină. Noaptea rea, de dureri, azi tot lucrez,
corecturi de la Socec și prepararea interpelării mele pe
mâine la Senat. 

Nu ies din casă, Anicuța merge singură la G. Gr.
Cantacuzin, pentru felicitarea de căsătoria fiului său
cu d-ra Rosetti-Tețcanu. 

Luni 23 noemvrie / 5 decemvrie. Scăpat
desăvârșire de durerea de la gingie. Timp frumos. Azi,
de la 3 – 4½, interpelarea mea la Senat, în chestia
rentei datorate Bisericei Sf. Nicolae și Gimnasiului
Român din Brașov. Enormă afluență de lume. D.
Sturdza răspunde de la 4½ – 5¾. Eu replic 5½ – 5¾.
Mai îngână și el câteva cuvinte finale. Succes.

Mercuri 25 noemvrie / 7 decemvrie, sara. Azi în
sfârșit zi mai de toamnă iernatică. Termometrul la 8
ore dimineața, ±0, ceva negură rece. Dar așa se
menține, peste zi ceva mai cald.

Gazetele pline de laude pentru mine („Epoca”,
„Timpul”, „Drapelul”, „Roumanie”, „Adevărul”,
„Dreptatea” lui Fleva etc.) Succesul pare a fi fost mai
amre decât îmi închipuiam eu. – Ieri, pe la 3, am
căpătat stenogramele de la senat, cu replică cu tot, 93
file, fără citațiile numeroase, neterminate de
stenografi. Am lucrat ieri 2½ ore, iar azi de la 6
dimineața până la 1 neîntrerupt la corectare, Anicuța
copia citatele, în același timp se zețuiau filele la
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„Cosntituționalul” și când veneau șpalturile, le corecta
Anicuța. Ea a terminat cu corecturele la 3 ore, eu la 2½
la senat, apoi 1 oră somn, de la 5 – 6½ curs la
universitate (biografia lui John Stuart Mill). Zi de cea
mai mare încordare și pentru mine și pentru Anicuța.
Dar firește: cu impresia bună că am scăpat cu bine. –
De aici, apoi cârcel la mână, provocat de scris.8

Vineri 27 noemvrie / 9 decemvrie. Aceeași negură
rece și umedă, termometru la 8 ore dimineața, +2º R.
Astăzi, în sfârșit, aparte la senat Lascar Catargi a dat
răspunsul lui Carp asupra întrebării comunicate din
partea regelui (vezi mai sus, mercuri 18 / 30 noemvrie).
În întrevederea ce o mai avuse Carp cu L. Catargi în
acest interval, Carp îi spune că el, Carp, cere:
continuarea lucrărilor de program începute în ministerul
Catargi-Carp 1892 – 1895, stabilirea de impozite nouă
(1% la succesiuni directe, ceea ce ar da vro 7 milioane,
reforma parlamentelor, vr’o 2 milioane, un fel impozit
asupra venitului mobiliar. Germani găsea că la 1% la
succesiuni cam mult și credea că s-ar putea începe cu
½%), 4 ministere: el, Carp, necesar le externe, Germani
la finanțe, Arion la Domenii, ca mai tâner și prin urmare
ascultător de el, spre continuarea celor începute de Carp
la Domenii și apoi că ar trebui să intru și eu. Atunci
Lascăr Catargi a zis că face el cu Take Ionescu. Carp i-
a răspuns că eu nici nu vreau Cultele, ci Justiția și atunci
Take Ionescu poate rămâne la Culte, ca să înceteze
amestece politice în agitări în Transilvania. 

Atunci Lascăr Catargi, zicea, dar Manu?
Carp. La război. 
Lascăr Catargi. El nu vrea la război. 
Carp. Dar unde? La Interne nu se poate, fiindcă

nimeni nu-ți poate contesta d-tale, d-le Lascar Catargi,
Internele. Cei rămâne atunci? Vrea Lucrări Publice?!
Foarte bine, dacă se mulțumește cu atât. Iar de Panu nu
poate fi vorba asemenea. 

Aceasta fusese vorba din interval. 
Astăzi dar, la senat, Lascar Catargi spune că a

consultat, în sfârșit, Comitetul său și dă următorul
răspuns:

Programul de lucrări și ideile de impozit arătate se
primesc.

Dar conservatorii mai adaugă în program:
reprezentarea minorităților.

Carp. Aceasta nu o primesc eu.
Lascăr Catargiu. Dar apoi Comitetul s-a angajat

cu Panu așa, când a intrat la conservatori. 
Carp. Pe noi nu ne-ați întrebat când v-ați angajat,

și pe noi nu ne privesc asemenea modificări lipsite de
orice seriozitate.

Lascăr Catargiu. Apoi eu nu zic că are să se facă
aiasta numaidecât; să vedem dacă o vor cere camerele
noastre. 

Carp. Aceasta nu e corect. Nu camerele au să ne
spuie nouă, ci noi avem să spunem camerelor ce
credem că trebuie făcut și că noi între noi să avem
aerul că am convenit cu Panu să introducem
reprezentarea minorităților și apoi în cameră să
înlăturăm chestia, la așa ceva nu mă pretez eu. 

Lascăr Catargi. 3) Cât pentru formarea
ministerului, 4 junimiști cu 4 conservatori sau
altcumva, aceasta să o hotărîm când mă va însărcina
regele cu formarea ministerului.

Carp. Așa nu merge. Eu consider răspunsul d-tale
ca o lipsă de înțelegere între noi și voi comunica astăzi
regelui acest rezultat negativ. 

În adevăr, Carp a și comunicat astăzi prefectului
palatului, general Vlădescu, în scris. 

„Domnul Carp are înalta onoare de a comunica
maiestății sale că înțelegerea cu domnul Lascăr
Catargi nu a putut fi realizată, căci domnul Catargi
insistă asupra reprezentării minorităților și că vrea să
se pronunțe asupra formării viitorului guvern abia
atunci când va fi solicitat în această privință”.9

Astăzi, la club, pe la 7 ore, C. C. Arion cu mine la
vorbă. C. C. Arion devine foarte atașat junimiștilor și-
mi spune despre Take Ionescu, pe care mai nainte îl
admira în toate: „L-am crezut o mare inteligență, el
este într-adevăr foarte inteligent, dar în politică este de
o inteligență mică.”

Eu. Politica este înainte de orice o chestiune de
caracter.10

Îmi mai spune Arion că Take Ionescu zicea că e
mai bun Panu în minister decât mine; precum spusese
Arion alaltăieri lui Carp că Nicu Filipescu se opune la
intrarea mea în minister și că tot Nicu Filipescu
găsește pe Panu mai bun la Finanțe decât pe Germani.

Dar aceste sunt butade de dialoguri aprinse, și eu
nu am încredere în interpretările lui C. C. Arion despre
dialogurile sale cu alții.

Cât despre participarea conservatorilor la alegerile
comunale de la 20 decemvrie, rămâne să dea Lascăr
Catargiu mâine, sâmbătă, răspuns lui Carp.

Noi junimiștii prezentăm în orice caz o listă la
alegerea colegiului I din capitală, cu perspectiva de a
nu avea decât 200 de voturi contra 1300.
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Sâmbătă 28 noemvrie / 10 decemvrie. Negura se
dizolvă în picături mici, ca un fel de ploaie. Cerul este
tot neobișnuit de întunecat de 3 zile, parcă ar fi la
Berlin. Termometrul, +4º R. 

C. C. Arion spune lui Carp că Take Ionescu găsea
legitimă susceptibilitatea lui Lascăr Catargiu în faza din
urmă, că regele l-a însărcinat pe Carp să trateze cu el și
să aducă răspunsul regelui, pe când ar fi trebuit vice
versa să însărcineze pe L. Catargiu. La aceasta, îmi
spune Carp că e o eroare. Regele, la audiența lui Lascăr
Catargiu la Sinaia, după alegerile colegiului I de la 1
noemvrie, l-a însărcinat pe Lascăr Catargiu anume să
trateze cu Carp. Însă Lascăr Catargiu nu a făcut-o și nu
i-ar fi spus nimic lui Carp despre aceasta. La audiența
posterioară a lui Carp, regele și-a arătat mirarea că
Lascăr Catargiu nu i-a comunicat nimic lui Carp despre
aceste, și atunci regele i-a repetat conversația cu Lascar
Catargi și astfel a însărcinat acum pe Carp să vorbească
cu Lascăr Catargiu și să-i raporteze rezultatul.

Între 4 și 6, Nicu Filipescu la mine, pe la 5 vine și
J. Negruzzi, la 5½ și N. Iacovaki (care pleacă mâine
cu Nicu Cerkeștii la Paris și la Beanlieu). Cât a fost
Nicu Filipescu singur cu mine, mi-a spus că el nu e
încă hotărât dacă să ia parte la noua alegere a
colegiului I comunal din capitală, de la 20 decemvrie,
că însă acum, după ruperea tratativelor guvernului
Sturdza cu aurelianiștii și cu Fleva, lucrul e mai
curând de făcut, dar că ar trebui ca vreunul din noi
(Carp sau eu, eu i-am zis „mai ales11 Marghiloman” să
afle de la ministrul de interne, M. Pherekyde, cum
garantează secretul votului, pentru a cărui violare a
casat alegerea de la 1 noemvrie și că noi, opoziția, ne
angajăm să tipărim plicurile pentru votare la „Voința
națională”, ca să se constate că nu sunt străvezii. 

Duminecă 29 noemvrie / 11 decemvrie. Sculat la 5
ore. Termometrul afară, ±0. Scriu jurnal, răspund lui G.
Dima din Sibiu pentru traducerea germană a poeziilor
lui Eminescu, făcută de nevastă-sa, apoi – dacă mai
remâne timp – aranjez pentru tipar continuarea
discursurilor mele parlamentare din volumul al treilea.

Peste zi soare, cerul înseninat.

Luni 30 noemvrie / 12 decemvrie. Senin, la soare
cald.

Azi la dejun la mine, profesorul Vlaica din Brașov
și Diaconovici din Sibiu. La alegerea de mitropolit din
Sibiu, la 17 / 29 decemvrie, spun ei, va eși Mețian (de
70 sau 71 ani) cu vro 100 voturi, iar Popea (candidatul
lui Sturdza) numai vro 20. Dar Mețian va mai sta la

Arad să îngrijească alegerea succesorului sěu în
episcopie, ca nu cumva să iese protopopul Goldiș,
unealta ungurilor și a lui D. Sturdza. 

Carp îmi spune că astăzi pleacă baron Aehrenthal
la Viena, va veni numai în ianuarie ca să prezinte
regelui scrisorile de rechemare, va sta aici vro 8 zile și
apoi ve merge direct la Petersburg, unde e înaintat
ambasador. Cu Aehrenthal a avut Carp ieri o lungă
întrevedere de 2½, căutată de Aehrenthal, care zicea că
dorește să se explice cu Carp asupra întregii situații,
deoarece Aehrenthal, văzând alaltăieri pe rege, are
impresia că Sturdza va cădea în curând și prin urmare
va conduce Carp politica, fie ca ministru de Externe
fie ca ministru prezident.

Astfel s-au explicat asupra Triplei Alianțe, chestiei
Dunării și chestiei Transilvaniei. Aici Aehrenthal i-a
repetat lui Carp că procesul intentat de mine statului
român pentru plata rentei școalelor Brașov este
singura soluție cuminte și că așa i-a spus-o alaltăieri și
regelui.

Început azi la senat discuția adresei. Prost discurs
și ridicol-îngânfat al generalului Manu. Noi, Carp și
eu, nici nu ne-am înscris să vorbim.

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

continuă în limba română.
2. Ultimele cinci cuvinte în limba germană în

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

continuă în limba română. 
4. Cuvânt adăugat ulterior. 
5. Ultimele șase cuvinte în limba franceză în

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

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

manuscris. Textul continuă în limba română.
8. Ultimele șase cuvinte în limba germană în

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

continuă în limba română.
10. Ultimele două propoziții în limba franceză în

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

manuscris. Textul continuă în limba română.

JURNAL, Volumul IV: 1898. 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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Marin Sorescu

Marți, 25 iulie 1996

Dragă Christian Schenk,

Îți mulțumesc pentru frumoasele traduceri
din prima parte a poemelor selectate împreună.
Din păcate nu am avut încă timp să termin
ineditele pentru partea a doua. De îndată ce le
voi avea îl voi ruga pe Chișu să le expedieze
pentru a fi gata, după cum am discutat, până la
toamnă. Mulțumesc și pentru lucrarea […]:
Meșterul Manole… cât și pentru frumoasa
selecție pe care le-am primit cu mare bucurie. Și
fotografiile au ieșit cât se poate de bine… mai
ales acela cu tabloul! E bine că pe copertă apărea
câinele, o caracterizare mai bună nici că se
poate.

Sper să mă întremez puțin și iți voi transmite
și cele discutate. Tabloul ce l-ai ales te așteaptă.
Dacă nu vine cineva cu mașina voi găsi eu o
modalitate să-l primești.

Te îmbrățișează și bătrânii…
Cu amiciție
Marin Sorescu

*
Mihai Ursachi

Iași, 10 ianuarie 1995

Stimate domnule Schenk,

Am primit scrisoarea Dumneavoastră, datată
pe 21 decembrie 1994, astăzi, 10 ianuarie 95.
Conținutul ei m-a întristat dar nu m-a surprins,
ceea ce mă miră oricum este că vi s-a returnat
plicul.

Corespondența, ca și convorbirile mele
telefonice sunt controlate de o manieră pe cât de
absurdă pe-atât de nerușinată. Am făcut
demersuri pentru a schimba situația, dar, firește,
fără nici un rezultat.

Am văzut antologia Dumneavoastră și am
fost plăcut impresionat de calitatea versiunii
germane (uneori superioară originalului
romanesc). Cartea nu se află în comerț, iar dacă
vă mențineți intenția de a mi-o face cadou,
singura soluție este să vă cheltuiți încă odată
timpul și banii, contând pe buna credință a poștei
române și mai ales pe hazard.

În orice caz, eu vă mulțumesc pentru
excelenta D-voastră lucrare, pentru faptul de a fi
inclus și două din poeziile mele, și pentru
încercarea de a-mi dărui volumul .

Vă urez cele bune, 
al Dumneavoastră devotat,
Mihai Ursachi
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*
Iași, 6 mai 1995

Stimate domnule Schenk,

Meditez de câteva săptămâni ce v-aș putea
răspunde.

Pe scurt: nu e vorba câtuși de puțin de o
simplă întâmplare – întâmplările nu se repetă
niciodată aidoma. Realitatea e că sistemul de
represiune intelectuală din România a devenit
aproape la fel de dur ca și pe vremea vechiului
dictator, cu diferența că am câștigat ceva (dar nu
prea mult) în subtilitate.

În ce mă privește, ca fost deținut politic
anticomunist și ca scriitor opozant și autoexilat,
sunt obișnuit cu toate acestea. Am fost destituit,
după revenirea mea în țară, din funcția de
director al Teatrului Național din Iași (eu fiind
astfel primul din seria de destituiri ale foștilor
opozanți și dizidenți), corespondența cu
străinătatea îmi este sistematic fie oprită, fie în
mod ostentativ controlată (plicuri desfăcute
grosolan și nici măcar lipite la loc etc.) Pentru
informația dumneavoastră vă pot spune că
expediția din România a unei publicații din
străinătate costă acum circa 50.000 lei, adică
mai mult de 25 $, când salariul mediu nu e nici
de 50 $ pe lună!

Corespondența obișnuită, nici măcar cea
internă, nu e permis fi lipită cu scotch, evident
pentru a putea fi deschisă mai ușor. Dacă nu
aveți ceva mai important de făcut, puteți informa
mediile din Germania PEN Clubul etc. în
legătură cu „aventura“ noastră poștală și cu
celelalte câteva detalii pe care vi le-am mai
comunicat. Sunt membru al PEN Clubului
European, Romanian Center, cu numărul 24.

Al dumneavoastră cu amiciție colegială,
Mihai Ursachi

Din volumul în pregătire: Epistolar la sfîrșit de mileniu
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Brașov, 1 oct.  v[echi], 1907.

Mult Stimate D[omnu]le Mehedinți!
Am întârziat neobicinuit de mult cu răspunsul la

scrisoarea D[omniei] Voastre de la începutul lui
sept[embrie], și aceasta nu atât din pricina
diferitelor ocupații ce m-au grămădit în timpul din
urmă3, cât mai mult din motivul că nu știam ce să
răspund.

De o parte n-aș fi voit să dau un răspuns negativ
unei persoane pe care o prețuiesc așa de mult și într-
o cestiune ce o țin de mare însemnătate, tocmai în
împrejurările actuale; de altă parte însă nu-mi
puteam da seama, pe deplin, dacă sunt în stare a
corespunde așteptărilor D[omniei] Voastre sau nu? –
A trebuit să mă supun la un întreg examen, care a
durat poate mai mult de cum trebuia, și trebuie să
constat, cu părere de rău, că acest examen a ieșit în
defavorul meu.

Ca cineva să poată judeca cu destulă competență
vederile religioase ale unui popor, trebuie să

cunoască în toate amănuntele viața sufletească a
acelui popor, să o fi asemănat cu viața psihică a altor
popoare și să aibă puterea de abstracție necesară
spre a puteà deosebì aceea ce e original de lucrurile
străine, superstiția de credința religioasă, ce e
folositor și vrednic de păstrat, de cele stricăcioase și
vrednice de combătut și de depărtat. Pentru o
asemenea lucrare nu e de ajuns un simplu folklorist,
ci trebuie un om care să fi pătruns adânc în sufletul
poporului, un sociolog și, în același timp, un om
înzestrat cu cunoștințe solide teologice și filosofice.

Eu însă nu îndeplinesc aceste condițiuni. Silit
fiind să mă ocup cu lucruri diferite, nu m-am putut
specializa în nici o ramură, nici chiar în aceea față
de care în tinerețe mă simțeam mai mult atras. Și
astfel ar fi din partea mea o încercare prea cutezată
a voi să tractez [sic], în mijlocul unei societăți așa de
alese, o temă așa de complicată și așa de puțin
studiată la noi până acum.

Cutezanța mea ar fi cu atât mai mult de
condamnat, cu cât noi avem câteva  persoane care au
aprofundat cu mult mai mult ca mine această materie
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A rămas în conștiința cultural-literară a posterității mai cu seamă ca poet (Pe-al nostru steag e scris
unire1), folclorist și publicist, iar în cea istorică și politică drept vicepreședinte al Marelui Sfat Național
Român, organismul provizoriu al puterii de stat din Transilvania până la validarea și promulgarea Unirii
cu Țara (24 dec. 1918). A purtat făclia românismului nu doar ca profesor (mai bine de trei decenii), ci și
ca președinte (1911-1922) al viguroasei Asociațiuni Transilvane pentru Literatura Română și Cultura
Poporului Român ASTRA, întemeiată-n Sibiu, cu 50 de ani mai înainte, de intelighenția noastră de peste
munți. A fost ales, în iunie 1921, vicepreședinte al Academiei Române, dar s-a stins din viață,
surprinzător, peste doar două luni…

Acesta e – în câteva tușe – Andrei Bârseanu2.
Scrisorile ce urmează se află în colecțiile ANIC București (Fond personal S.M.) și îi sunt adresate

distinsului geograf, filosof, pedagog și literat Simion Mehedinți (1868-1962), cel care, urmându-i lui
Ioan Bogdan și precedându-i lui Al. Tzigara-Samurcaș, se va afla 17 ani (1907-1923) la conducerea
revistei Convorbiri literare. Sunt epistole ce ilustrează frumuseți stilistice și analitice demne de elocința
unui temeinic cărturar și astral diriguitor de așezământ național, rânduri ce ne dezvăluie convingătoare
crâmpeie izvorând din patosul unei gândiri deplin devotate propășirii intelectuale și sociale, mai presus
de hotare vremelnice, mai presus de vanități personale.



și care au dat și până acum dovadă că sunt în stare a
înțelege viața sufletească a poporului nostru și
îndeosebi sentimentele lui religioase.

Între acestea, după a mea părere, locul prim se
cuvine d-lui Slavici, care chiar în ultimul său articol
publicat în „Convorbiri“4 dovedește că se ocupă
serios cu viața religioasă a poporului nostru. Mai
departe, ar fi poetul G. Coșbuc, care încă a dovedit,
atât în lucrările sale poetice, cât și în descrierea mai
multor obiceiuri și în interpretarea unor proverbe și
credințe poporale, că este un bun observator și, în
același timp, un pricepător ager al sufletului
poporului. Același lucru se poate susțineà despre
Oct[avian] Goga, care chiar acum începe, sub titula
[sic] „Vrem calea adevărului“, în foaia poporală
„Țara noastră“5 (nr. 40), o serie de articole în care
pare a se ocupa special cu credințele religioase și cu
superstițiile poporului nostru

Dintre folkloriștii noștri de aici cel mai de seamă
este în tot cazul d-l Enea Hodoș6, care încă cred că
ar putea răspunde la apelul D[omniei] Voastre cu
mai multă competență decât mine.

La una din aceste persoane deci, sau la alta, pe
care o veți țineà de mai bine pregătită, Vă rog așa-
dară, să binevoiți a Vă îndreptà pentru conferențele
proiectate. Eu unul bucuros Vă voi da mână de ajutor
la lucruri mai mici, la care mă pricep.

Nu-mi luați în nume de rău acest răspuns al meu,
singurul ce-l pot da după o chibzuială destul de
îndelungată, și mai vârtos Vă rog, să mă iertați că
am întârziat așa de mult cu trimiterea lui,

Al D[om]niei Voastre
Devotat

Bârseanu.

P.S. – Între profesorii de teologie din Sibii este și
d[omnul] Dr. N. Bălan7, școlar distins al regretatului
[Vasile] Găină8, un tânăr cu cunoștințe forte
frumoase și un cap deosebit de limpede, după cum m-
am convins dintr-o disertație („Cultura și
religiunea“), ce a ținut-o la adunarea din Bistrița.
Dânsul încă poate ar fi în stare a tracta tema ce Vă
interesează. – Dacă m-ați autoriza, m-aș face
bucuros mijlocitor între D[omnia] Voastră și dânsul.

Același.

*
Brașov, 4 dec. v[echi], 1907.

Mult Stimate D[omnu]le Mehedinți,

Voi încercà să scriu o scurtă dare de seamă
asupra mișcării literare la noi, cei închiși între
colorile roșu-alb-verde, în cursul anului ce este
aproape a se încheià [proiect nefinalizat].

Încercarea o voi puteà face însă numai în
serbătorile Crăciunului, când voi dispune de mai
mult timp liber și când cred că mă voi puteà repezì

5757CONVORBIRI  LITERARE



până la Sibii, unde îmi voi culege informațiunile de
lipsă cu mai multă înlesnire și într-un mod mai
complet ca aici.

Până atunci, Te rog să binevoiești a primì
salutările mele cordiale și a le împărtășì și celorlalți
cunoscuți ai mei din jurul vechilor, dar nu
învechitelor „Convorbiri“.

Felicitările mele sincere pentru frumosul număr
din urmă, închinat amintirii nemuritorului Odobescu
[la 13 ani de la moarte9]; îndeosebi pentru
excelentul D-Tale articol, în care se scot așà de bine
la iveală calitățile marelui învățat și artist10.

Cu deosebită stimă
Bârseanu.

*
Brașov, 28/XII  v[echi], 1908.

Mult Stimate D[omnu]le Mehedinți,
Suntem la încheierea anului și încă tot nu mi-am

putut împlinì promisiunea dată astă primăvară.
Împrejurările au adus cu sine că n-am putut aveà o
săptămână-două libere, ca să mă pot ocupà cu tot
dinadinsul de subiectul pus în vedere, care merită un
studiu întreg și nu numai două-trei pagini
ocazionale.

Cred însă că în viitor voi fi mai norocos și voi aflà
răgazul de lipsă, că să mă achit față de memoria lui
G. Bariț.

Ca să dau însă o dovadă, că nu mi-am uitat
datoria, ce o am față de „Convorbirile literare” și de
harnicul lor redactor, am crezut că nu voi face rău
dacă voi trimite de astă-dată o altă lucrare a mea
despre un contimporan și prieten bun al lui Bariț,
anume despre fericitul episcop al Caransebeșului
Ioan Popasu [1808-1889], cumnatul lui Ioan
Maiorescu și unchiul de pe mamă al d-lui T.
Maiorescu, unul din cei mai vrednici bărbați ai
noștri din generația de la 1848, întemeietorul
intelectual al școalelor noastre din Brașov și
colaboratorul lui Șaguna în afacerile bisericești și
politice.

Nu este un articol științific acela pe care-l trimit,
ci e un discurs ocazional, ținut ieri a fost săptămâna
la festivitatea școlară, aranjată cu prilejul împlinirei
[la 20 dec.] a 100 de ani de la nașterea fericitului
episcop.

Nu știu dacă publicarea unui asemenea discurs,
ținut în formă poporală – în vederea publicului ce-l

aveam înaintea mea –, întră în tradițiunile
„Convorbirilor”; atâta însă mă simt îndreptățit a
afirmà, că am căutat să desfășor într-însul o pagină
frumoasă din trecutul nostru, o pagină care cred că
ar puteà interesà și un cerc mai larg, decât cel din
localitate.

Întrucât am isbutit sau nu în realizarea
intențiunei mele, vei puteà prețui D[omnia]-Ta cu
mult mai bine decât mine.

La cazul, că vorbirea mea s-ar aflà admisibilă
pentru „Convorbiri“, aș puteà pune la dispoziție și
portretul lui Popasu, sau ca episcop, sau de când erà
protopop în Brașov (așà cum s-s publicat în n-rul
jubiliar al „Gazetei“11). – La caz contrar, m-aș rugà,
ca manuscriptul să mi se trimită cât mai curând
înapoi, căci mi s-a cerut din alte părți. – Se înțelege
de sine, că cheltuiala de porto o voi întoarce cu
mulțămită12.

Dorindu-Vă un An-nou [sic] fericit și
perseveranță la munca condusă cu atâta pricepere și
devotament, Vă salut cu deosebită stimă.

Bârseanu.

Brașov, Târgul cailor 12.

*
[Carte poștală. Data poștei: Brasso, 9 feb.;

București: 17 fev.]
D[om]niei Sale/ D-lui S. Mehedinți,/ profesor

universitar; directorul „Conv[orbirilor]
Lit[erare].”/ România./ București, str. Racoviță, 12.

Brașov,3/II  v[echi], 1909.

Mult Stimate D[omnu]le Mehedinți,
De cum se va face loc în n-rul 2 al

Conv[orbirilor] discursului meu despre Popasu, m-aș
rugà – dacă se poate – să mi se trimită ultima
corectură, ca să revăd cu deosebire numele citate,
care aș dorì să se tipărească corect. Revizia o voi
face repede, așà încât cred, că nu voi pricinuì nici o
întârziere.

Felicitările mele la frumosul număr pe ianuarie
și îndeosebi la articolul D[omniei]-Tale geografic
aplicat la Unire13, – împreună cu călduroasele mele
salutări.

A. Bârseanu.
Brașov, Târgul cailor 12.
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*
Brașov,25 ian.  v[echi], 1910.

Mult Stimate D[omnu]le Mehedinți,
M-am trezit cam târziu cu contribuția mea pentru

n-rul festiv, închinat D-lui [Titu]Maiorescu [la
împlinirea a 70 de ani – n. 15 febr.1840]. Aveam de
gând să scriu un articol mai mare, dar apoi m-au
năpădit alte lucrări și nu l-am putut urmà, cum aș fi
voit.

Astfel am fost silit să mă mărginesc la alăturata
notiță, care nu știu, dacă mai poate aveà loc în
publicație, – fie chiar și la ușă.

La tot cazul mi-ar păreà foarte bine, dacă i s-ar
puteà face loc [v. Andrei Bârseanu, Din trecutul
școalelor românești din Brașov, în: Conv. lit., an
XLIV, 1910, pp. 499-402].

Cheltuielile tiparului, se înțelege, le voi purtà cu
mulțămită.

Primește, mult stimate d-le Mehedinți, salutările
mele cele mai respectuoase.

Cu deosebită stimă
Bârseanu.

Note:
1. Acordurile muzicale ale acestei poezii, compuse de

Ciprian Porumbescu, au devenit imnul național al Albaniei! 
2. Andrei Bârseanu (1858, Dârste-Brașov – 1922,

București) – licențiat în Litere și Filosofie la Viena și
München; și-a manifestat de timpuriu opțiunile junimiste,
ca președinte al comisiei literare a „României June“ din
capitala austriacă; realizator al unor însemnate culegeri de
folclor românesc: Cincizeci de colinde, adunate de școlari
de la școalele medii române din Brașov, sub conducerea lui
Andrei Bârseanu, profesor, Brașov, Tipografia A.
Mureșianu, 1890 și Doine și strigături din Ardeal, date la
iveală de Dr. Ioan Urban Jarnik [important romanist ceh] și
Andrei Bârseanu, București, Tip. Academiei Române, 1885
(852 p.); autor și al unei cuprinzătoare contribuții
monografice dedicate învățământului: Istoria școalelor
centrale române gr[eco]-or[todoxe] din Brașov, scrisă din
incidentul jubileului de 50 de ani ai gimnasiului de Andrei
Bârseanu, Brașov, Tip. Ciurcu & Comp., 1902, XI + 606
p.+79 p. anexe.

3. Deși în urmă cu doi ani fusese ales vicepreședinte al
Asociațiunii, continua să funcționeze și ca profesor, și ca
director al Despărțământului Brașov (1898-1908), și în
calitate de coordonator al publicațiilor Astrei.

4. Ioan Slavici, Practica religioasă, în: Conv. lit., an
XLI, 1907, pp. 863-887.

5. Țara noastră, revista poporală a „Asociațiunii pentru
literatura română și cultura poporului român“; redactor:
Octavian Goga; prima serie: 1 ian. 1907 – 5 dec. 1909.

6. Enea Hodoș (1858-1945) – fiu al lui Iosif Hodoș
(membru fondator al Societății Academice Române), frate
cu bibliologul și bibliograful Nerva Hodoș, precum și cu
scriitorul, jurnalistul și traducătorul Alexandru I. Hodoș
(Ion Gorun), al cărui debut literar (versuri) a avut loc în
paginile „Convorbirilor literare“ (1889); folclorist,
prozator, traducător și istoric literar; câștigat încă din
studenție de ideile junimiste, ca membru al Asociației
„România Jună“ din Viena și al Societății de lectură „Petru
Maior“ din Budapesta; după 20 de ani de carieră didactică
în Caransebeș, redactor al „Telegrafului român” din Sibiu
(1905-1945). 

7. Nicolae Bălan (1882-1955) – viitor mitropolit al
Ardealului (1920-1955) și membru de onoare al Academiei
Române (1920).

8. Găină Vasile (1868-1907) – preot și profesor
universitar cu o carieră strălucită originar din Măzănăești
(Bucovina); absolvent al Facultății de Teologie din cadrul
Universității Francisco-Iosefine, doctor în Teologie (1893),
bursier în Viena, Berlin, Bonn și Atena (1893-1896),
docent (1896), universitar în Teologie Dogmatică și
Filosofie Creștină (1899), apoi „Rector magnificus“ al
Universității cernăuțene (1907).  Moare prematur și brusc
(atac de apoplexie), în timp ce susținea o conferință în
Palatul Național din Cernăuți.

9. Alexandru I. Odobescu (1834-1895) – scriitor,
arheolog și om politic.

10. Simion Mehedinți, În amintirea lui Odobescu, în:
Conv. lit., an XLI, pp. 1060-1072.  

11. Gazeta de Transilvania (1838-1944) – primul ziar
politic și informativ al românilor din Transilvania, înființat
la Brașov de G. Bariț; de la 1 dec. 1849, s-a numit Gazeta
Transilvaniei.

12. Articol publicat; cf. Andrei Bârseanu, Episcopul
Ioan Popasu, în: Conv. lit., an XLIII, 1909, pp. 237-255.

13. Simion Mehedinți, Unirea Principatelor din punct
de vedere geografic.
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24 August, Joi
Astă noapte a fost timpul sănin şi cald, dar
mari gemete de avioani  şi maşini. Ziua 
la fel, cald. În zori a plouat puţin.
Astăzi vuiet mare de 1000 avioani, care
trec mereu spre Iaşi. Veste azi am 
primit că Iaşul s’a luat din ziua de 
20 August. Chiar acum a venit
Sofroni, fost concentrat la români, 
şi fiind în Iaşi l’a liberat şi pe el
şi ne’a spus totul de pe acolo.
Dar încă ordin de plecare nu am 
primit. Ce supăraţi mai suntem
de viaţa noastră în evacuare.
Tare ne’au fost triste aceste câteva 
luni. Azi am mai pornit nişte 
saci. Săndel este cu Leon la nişte
nutreţ pentru vite, că am ajuns 

zile grele să strângem nutreţ din 
colibele făcute de ruşi.
Ah! suferinţe. Mariţa Poruciuc
25 August, Vineri
Şi astă noapte timpu’ frumos şi toată 
noaptea se cutremura pământu’ de
vuietul maşinilor şi avioanilor care  merg

spre Iaşi. S-au mai văzut spre Iaşi 
luminaţii, parcă guri de foc. Aşa credem 
că grozave lupte sunt, dar poate mult 
departe de Iaşi. Bubuituri de
tunuri, dar tot departe, departe. Ce
dureros pentru noi şi ţărişoara noastră
scumpă. S-a pierdut din cauza 
cânilor de conducători. Ne-am 
pierdut copilul, ne-am pierdut viaţa 
şi ţara. Acum este pregătire de 
plecare acasă. Dar numai vorbe, 

dar ordin nu este. Ruşii iarăşi au venit 
de la comandament să dăm vite şi oi.
Azi a venit un premilitar, venit de la 
Iaşi. Încă nu ştiu ce spune el. 
Leon este dus să facă ulei la Călăraşi. 
Anica ţese saci. Marusa coase la
maşină. Mamaia face ţăgi1. 
Ora este 5 după amiază. Avioani câteva
Mai trec spre Iaşi, dar puţine. Băietu’
lui Burlacu din Ciulineşti, venit de la 
Iaşi, spune că pe 60 băieţi de 18 ani i’au 
capturat ruşii într-un sat dincolo de Iaşi
şi fiecare îşi caută părinţii prin lumea 
rătăcită cu evacuarea.
Ziua de azi s’a petrecut aşa ca prin 
străini. Mariţa Poruciuc
26 August, Sâmbătă
Astă noapte timpu’ rece. Vuiet de maşini 
care trec zi şi noapte spre Iaşi. Avioani
puţine. Azi timpu’ tot rece de dimineaţă. Peste
zi cald. Ruşii au mai luat şi
azi câteva vite mari şi oi. I’au luat 
mânzata Alexandrinei şi Nataşei. Ce 
plânset şi blăsteme cu bietele femei.
Ieri a venit Costachi Ciotoroschi, prins
la Iaşi. Ruşii au ajuns la Vaslui, Mărăşeşti,
şi merg înainte fulgerător.        
Vin toţi ai noştri care au fost plecaţi în
teritoriul neocupat. Se crede că de mâine
vom începe a pleca acasă, căci
ne’am săturat de străinii care nu ne’au
mai văzut cu ochi buni cât am stat
atâtea luni. Nici în urmă nu mă voi 
uita când am să plec de’aicea.
Amintire dureroasă. Mariţa Poruciuc
27 August, Duminică
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ŞI ÎNSEMNĂRILE EI DIN VREMURI GRELEŞI ÎNSEMNĂRILE EI DIN VREMURI GRELE

(VII)(VII)
Adrian PORUCIUC

În această penultimă secvenţă din caietul 2, bunica Mariţa a consemnat evenimente petrecute după ce „s’a luat
Iaşul”, în august 1944. Deşi ea şi familia ei aveau destule de făcut (ca refugiaţi la Berza), bunica se mai gîndea
din cînd în cînd şi la „ţărişoara noastră”, pe care o socotea pierdută din cauza „cînilor de conducători”. Din gură
în gură, ajungeau la Berza şi veşti despre mersul „fulgerător” al frontului către sud. Dar veneau şi veşti de jale
dinspre satul natal, Vladomira, rămas în ruină după plecarea ostaşilor sovietici care fuseseră încartiruiţi acolo.
Cînd a sosit în sfîrşit „ordinul de plecare acasă”, vladomirenii s-au întors la obîrşie, cu tot calabalîcul, fiecare cum
a putut. Iar satul îi aştepta cu „casele dărîmate şi garduri nimic” (după cum se va vedea mai jos). După cele spuse
de bunicii mei, prima bucurie la întoarcere a fost că au găsit câţiva stupi încă în viaţă, deşi prezentau nişe găuri
ciudate, iar în unii dintre ei s-au găsit nişte gloanţe mai „maşcate” (din cele trase de pe „avioani” ale diverşilor
combatanţi). Adrian Poruciuc



Astă noapte timpu’ sănin, luna de un 
sfert, dar frig. De’aseară a fost geamăt
mare de maşini. Se vedeau de’aicea
1000 de lumini ale maşinilor care trec
in jos spre Iaşi. Bubuituri de tunuri
nu se mai aud deloc, fiindcă 
s’a depărtat frontul de noi. 
Şi spre ziuă iar geamăt de maşini.
Avioani nimic. Acum e ora 10 şi nici
un avion. Timpul e cald, foarte săcetos.
Timpul a sosit de plecare, dar numai se 
discută, nu se ezăcută. Încă nu a dat 
ordin să plecăm, fiindcă sunt încă spitale 
în sat la noi. Dar nu’i mult până 
departe şi vom scăpa şi noi din legătura
de lanţ în care am fost de 4 luni.
Azi pănă acuma n’a venit nici un 
soldat rus, decât oameni de sărvici.
Scot pe acei luaţi la lucru la maşini
de treier. Vin mereu oameni, copii 
din teritoriul ce’a fost neocupat de 
ruşi. Acum liberaţi fiind, vin vesăli,
căutând pe ai lor din sat în sat,
întrebând de unii şi de alţii.
Şi s’a terminat ziua de azi, cu mult amar.

Mariţa Poruciuc
28, Luni
Noaptea s’a petrecut foarte liniştită.
Timpu’ cam rece. A mai încetat şi huitu’
maşinilor, fiindcă s’a schimbat drumul de
a merge spre Iaşi, mai de’a dreptul.
Armată nu mai trece pe’aicea.
Avioani nu trec decât […] care duc 
poşta. România, s-a terminat cu 
distrugerea ei. Oamenii care mai au 
rămas vin toţi, rătăciţi ca vai de ei,
căutând pe ai lor. A venit azi Mircea2. 
Mihai a rămas acasă. Tot azi am 
treierat grâu’ pe care l’am secerat pe lotu’
şcolii. L’am treierat cu caii. Numai 
rămâne mâine să’l vânturăm.
Soldaţii ruşi nu mai vin prin sate.
Ordin de plecare acasă este. Leon
a plecat acasă, să vadă ce este.
Pe jos a plecat. Se termină
ziua de azi. Mariţa Poruciuc
29 August, Marţi
Astă noapte linişte. Mircea este
venit de’aseară la noi. Azi a luat 
bagaju’ Irinei şi a plecat la Soloneţ.
Mâine va veni să ia şi restu’. Săndel
a plecat la Bogdăneşti, cu vaca la 
buhai. Leon, dacă vine de la Vladomira,
vom merge acasă.
Nici avioani, nici maşini nu mai vin

pe aicea.
Amintiri foarte neplăcute.

Mariţa Poruciuc, Berza
Tot azi, după ce Săndel a venit de la
Bogdăneşti, ne’am dus să vânturăm grâu’
şi am vânturat 3 saci, şi aceia nu bine, din
cauză că vântul nu bătea bine, aşa că a
rămas pe altă dată.
Îmi pare foarte mult pănă m’oi 
vedea la căsuţa mea, şi prea mult 
pănă voi vedea pe copilul meu pierdut,
dar nu ştiu dacă îl mai văd.
Adio ziua de azi. Mariţa Poruciuc
30 August, Miercuri
Astă noapte timpu’ liniştit, cald, dar nu 
se mai aud bubuituri sau zgomotu’
asurzitor al maşinilor, tunurilor sau 
avioanilor, ci s’a auzit duruitul căruţelor
sau a carelor cu boi, adică cu un bou
şi o vacă, pe care i’au mai lăsat ruşii 
neluaţi. Şi românul îşi mai duce restu’ 
de foanţe3 care i’au mai rămas. A venit 
ziua şi ceasul cel fericit de’a pleca la
sătucul nostru, de care ne’am despărţit 
de 4 luni jumătate de suferinţă. Acum 
vom pleca mai vesăli. Dorim acolo să 
murim. Azi timpul cam nouros. Chiar 
începuse a ploua, dar acuma iar 
este cald. Foarte mare secetă. Săndel 
este plecat cu Anica să ducă bagaju’ lui 
Leon şi pe Marusa şi mamaia acasă.
Pe urmă vine să ne ia şi al nostru 
bagaj. Ruşii nu mai vin prin sat după
vite, cum veneau, căci nu au mai rămas
decât câte o vacă şi un bou şi 2 oi. 
Sunt f. bolnavă şi năcăjită, rămasă 
singură cu Maria, sora Anicăi, să’i
aştept pe Săndel şi Anica.
Termin cu această amintire […].

Mariţa Poruciuc, Berza
31 August, Joi
Astă noapte linişte, bine. Timpu’ noros, dar 
nu plouă. Săndel mâine va pleca napoi 
spre Berza, să ne ia şi pe noi. Ce mult
îmi pare pănă să mă văd acasă.
Ieri am vânturat grâu’ pe care l’a cosit Săndel
pe lotu’ şcolii. Ne’au ieşit vreo 600 kgr. grâu.  
Mai avem de luat de la stat vreo 600 kgr., 
dacă le vom mai primi. 
Au plecat mulţi oameni evacuaţi 
acasă la ei. Ce bucurie pe biata 
lume. Dar care nu au cu ce, au rămas 
plângând. Azi a murit băietu’ botezat
de mine, a’lui Mihai Sincu. Ce necaz
şi ce sărăcie este şi acolo.
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Mâine îl va îngropa fără popă.
Las ca amintirea zilelor acest scris.

Mariţa Poruciuc, Berza
I Septembrie, Vineri
Astă noapte, timpul, foarte mare căldură
şi vuiet iarăşi de maşini, care trec mereu 
în sus şi în jos. Astăzi iarăşi căldură
mare. Soldaţii au venit de la comandament
după cartofi şi porci, fără să plătească 
un ban, decât le-au dat o sprafcă4.
Acuma e ora 10. Săndel n’a mai venit
de’acasă. Acum am început să 
scriu. Este ora 5 seara. Eu acuma am 
venit de la înmormântarea băietului,
finul meu, a’lui M. Sincu, fără popă. 

Mie mi’a dat colaci.
Săndel nu ştiu de ce nu mai soseşte 
de’acasă. Nişte ruşi au venit cu
maşina şi au luat un codac5 a’lu’
Popa. Ce jale.
Amintire zilnică. Mariţa Poruciuc
II Septembrie, Sâmbătă, Berza
Astă noapte timpu’ călduros. Iarăşi
vuiet de maşini. Trec mereu spre
Iaşi. Unde şi de ce, nu ştiu. Azi iarăşi 
cald grozav. Săndel a venit în zorul zilei
de’acasă, cu Anica. Deseară plec şi eu 
din această grea şi amară călătorie.
Merg la ruina noastră de sat, după
4 luni şi ½ de grea pribegie. 
Am trăit zile foarte grele, scârbiţi şi 
supăraţi şi batjocoriţi  de lumea de
pe aicea […]. Satul nostru drag ni l’au
lăsat ruşii într’un hal fără de hal. 
Casele dărâmate şi garduri nimic. 
Bucurie nu’i, sănătate nu’i, suntem 
pierduţi. Copilul mi l’am pierdut,
ţara liberă şi independentă am
pierdut’o. Ne’am pierdut cu toţii.
Acuma pregătesc bagajul şi deseară 
voi pleca, cu Dzeu în ajutor, 
spre casă. Mariţa Poruciuc, Berza
3 Septembrie, Duminică
Seara la ora 9 ne’am pornit din Berza. Timpu’
a fost bun, dar călătoria spre casă ne’a fost
cam grea, fiind drumu’ prea lung şi îndepărtat.
Anica s’a răsturnat cu căruţa, cu porci, găini 
şi  tot ce’a fost încărcat. În fine, pe la ora 12
duminică, am ajuns acasă. Ce tristeţă. Îngrozitor
ce am găsit. Nu cunoşteam casa mea. Sunt 
bolnavă şi slabă din cauza asta. Acum am ajuns
seara. Plec la odihnă, căci sunt foarte
obosită. Amintirea sosirii din Berza la
sătucul meu, Vladomira. M. Poruciuc
4 Septembrie 1944, Vladomira, Luni 

Astă noapte timpu’ cald, înăbuşală. Ploaie
trebuie. Astăzi cu toţi ai mei am tăiat
buruianu’ din grădina cu stupi, fiindcă nu
se mai vedeau, şi m’am mai răpauzat
puţin. Am mai controlat pe cei ce mi’au mai
rămas de la ruşi şi cu asta s’a petrecut ziua 
de 4 septembrie. Mariţa Poruciuc
5 Septembrie, Marţi, Vladomira
Astă noapte timpu’ sănin, luna este plină, 
cald, şi eu cu Săndel dorm tot afară,
dar somnul e mai liniştit, fiindcă nu
aud bubuituri de tunuri, avioani şi tancuri.
Este foarte liniştit.
Ziua am petrecut’o măturând şi strângând
tot ce’a fost împrăştiat. Prin satu’ nostru 
trec maşini, căruţe, tancuri, căci este
pod în dreptu’ şcolii, pe Prut, şi este şosea
de la pod în linie dreaptă peste ogoarele de  
la sat, pănă la Bălteni, aşa că maşinile  
trec prin sat spre Bivolari şi pe după
sat spre Iaşi. Ah! de amintiri dureroase
vor rămâne în istorie pentru viitor.
Am uitat să spun că Leon cu Anica este 
plecat de’astă noapte la Berza să ne mai
aducă bagaj, căci ne’a mai rămas mult 
acolo. Ziua s’a terminat. Ca amintire
petrecerea de azi.

Vladomira, Mariţa Poruciuc
6 Septembrie, Miercuri
Şi noaptea trecută am petrecut’o cu linişte
şi azi am lucrat toată ziua tot dereticând 
prin case şi poduri. Leon cu Anica şi 
Loghin au sosit cu bagaju’ de la Bogdăneşti.
Suntem foarte supăraţi din cauza
zilelor  grele. Amintire neuitată.

Mariţa Poruciuc
7 Septembrie, Joi
Timpu’ foarte secetos. Uscat, f. uscat
pământul. Pe moşia noastră, adică 
pe toate câmpiile de pe aicea, nu este
nimic decât buruiene uscate şi
pământu’ crăpat. Ce jalnic este pentru

noi, care am fost evacuaţi. O să
moară lumea de foame şi de necaz.
Las scris ce’i cu noi azi.

Vladomira, 1944, Mariţa Poruciuc

Note:
1. Ţevi (din ramuri de soc, sau din tulpini de trestie) pe

care se înfăşurau firele pentru suveica războiului de ţesut.
2. Nepot de frate al Mariţei.
3. Zdrenţe.
4. Rus. spravka (adeverinţă).
5. Godac.
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Dacă există conştiinţă naţională la poporul
român nu mă întreb, cu toate că s’a afirmat şi
neexistenţa ei. Întâmplările din cei din urmă trei
ani cred că nu mai dau drept nimănui să se
îndoiască. Când o parte a acestui popor face
jertfa a sute de mii de oameni pentru desrobirea
celeilalte părţi, când se întâmplă acte ca unirea
Basarabiei, Transilvaniei şi Buco vinei, când
după sacrificii supraomeneşti acest popor poate
duce un nou războiu cu victorie strălucită pentru
apărarea unităţii sale – şi chiar apărarea
intereselor mai mari europene, – îmi pare că ceia
ce pune Ernest Renan ca esenţială con diţie
pentru o naţiune se află în întregime îndeplinit:
există şi moştenirea comună a trecutului şi mai
ales consimţimântul de a trăi în comun, precum
şi dorinţa de a face de aci înainte fapte mari în
comun. De sigur războiul modern, în care iau
parte toate forţele naţionale intensificate la
paroxism, e un prilej favorabil de lămurire a
însuşirilor bune şi rele, de cu noaştere a valorii
proprii prin măsurarea puterilor şi prin rezultate.

Dar când te întrebi cum a căpătat poporul
român, în massa lui, această conştiinţă, trebue să
recunoşti că te afli aproape în faţa unei taine. În
afară de limba comună, desi gur nu mică a fost
contribuţia cărturarilor, începând cu cro nicarii
vechi şi sfârşind cu ziarul .şi cartea actuală. Însă
răs pândirea cărţii şi posibilitatea citirii şi
asimilării ei a fost atât de redusă, în cât nu numai
aci este explicarea. Pentru vechiul regat timpul
de şcoală şi de serviciu militar a fost hotărîtor,
dar pentru întreaga Românime poate au
influenţat mai mult unele împrejurări etnice şi
geografice. Râurile cari străpung munţii şi se
împrăştie, însoţite de drumuri umblate, din Ar -
dealul central spre cele patru vânturi, păsurile
destul de uşoare şi de numeroase, Dunărea, care

permite o circulaţie relativ vie de transporturi şi
de pescari, din ţinuturile sârbeşti până la Mare,
chiar munţii cari adună în fiecare an păstori de
pe o clină şi de pe cealaltă, apoi mişcările de
populaţie subt atâ tea forme şi atât de numeroase:
emigrări peste munţi din motive politice, de
suprapopulaţie, din nevoi pastorale, din nevoi
economice şi de colonizare, de foamete, de
molimă şi răzmeriţă, bâlciuri şi târguri, hramuri
religioase, iată atâtea prilejuri de continuă
frământare, de continuă osmoză şi endosmoză,
de unificare nu numai a sângelui, a limbii şi
obice iurilor, ci şi a conştiinţei. Cei de curând
veniţi păstrau amintirea locului de plecare şi nu
se simţiau înstrăinaţi în pămân tul nou, legau
firul între satul de baştină şi satul de adop ţiune,
până s’a ajuns la ţesătura deasă şi variată a unei
sin gure concepţii despre ţară şi neam.

Dar nu am pretenţia să explic prin aceste
puţine cuvinte un fenomen atât de complex.
Acestea sunt numai indicaţiuni, cari au nevoe de
adâncire, lucru nepotrivit cu cadrul acestei
expuneri.

Avem conştiinţă naţională, dar o avem subt o
formă în care intră multă parte de subconştient.
Aceasta e departe de a fi un defect, căci partea
subconştientă e poate cea mai temeinică. Însă
pentru intensificare e nevoe şi de o bogată parte
con ştientă. Atunci se va putea numi cu adevărat
conştiinţă. Cred că aceasta e o necesitate pentru
neamul nostru. Ne trebue o conştiinţă cât mai
unitară şi mai deplină, cât mai puternică şi mai
răspândită. Şi o cred din două motive.

Unul s’ar putea numi intern. În România de
azi se unesc întâia oară părţi din neamul
românesc cari au trăit mult timp despărţite
politiceşte şi din această pricină şi-au făurit
invo luntar un suflet cu nuanţe particulare. Tot în
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această Româ nie nouă se află o însemnată
minoritate, care nu exista în vechiul regat. O
minoritate împestriţată de sigur şi neputând
niciodată predomina, dar alcătuind pe alocuri
petece omogene, – unul din ele chiar în centrul
noului stat – şi peste tot cu o înaintată conştiinţă
naţională. Dar lăsând la o parte problema
internă, care prin o conducere înţeleaptă poate fi
evitată, fiind că astfel se poate ajunge la
consimţimântul de vieţuire co mună, mai este un
motiv extern. Cât timp sunt naţiuni con ştiente în
jurul nostru, noi trebue să fim o naţiune
conştientă.

Cât timp naţiunile din jurul nostru îşi menţin
şi îşi precizează individualitatea – ceiace
înseamnă că sunt posibile conflicte – atât timp
conştiinţa românească trebue să fie vie şi clară.
Azi nu se luptă numai tunurile şi puştile, ci mai
cu seamă se luptă sufletul naţiunilor. Odată era
nevoia unei cuirase de metal pentru apărare.
Acum, cu toate că această cuirasă nu e lăsată la
o parte – nu a venit încă timpul –, s’a dovedit că
se poate sparge. Ea cade cu încetul în planul al
doilea. Se simte tot mai mult nevoia unei cuirase
sufleteşti, care nu poate fi atinsă şi nici zdrobită.
E un nou mijloc de luptă pentru existenţă şi
perpetuare. Ne trebue această armă pentru
păstra rea fiinţei noastre naţionale.

Alte popoare îşi pot permite luxul
experienţelor pe teme umanitare şi sociale. Noi,
singurele elemente de mândrie le putem scoate
din viaţa noastră naţională. Trecutul nostru a fost
îndreptat în sens naţional. Războiul de ieri ne
aduce în tregirea naţională. Această îngrozitoare
jertfă trebue să-şi aducă rezultatele în vederea
cărora a fost făcută. Altfel ar fi o monstruozitate,
împotriva căreia ar protesta atâtea cimitire
proaspete cari ne-au presărat ţara. Nu ne putem
abate dela această directivă şi din alte motive.
Nu avem sprijinul ultim care ne-ar salva dela un
dezastru, în cazul unei nereuşite. Nu avem nici
numărul covârşitor, nici spaţiul imens, care ar
ză dărnici urmările unei victorii decisive asupra
noastră. Pentru Rusia acestea singure pot fi
forţele care să o apere de orice robie. Pentru noi

acestea pot fi biruite, şi în cazul acesta tre bue să
ne rămâe o forţă care nu se poate birui, fiindcă
nu e materială: conştiinţa unităţii noastre
naţionale.

Cu ce putem intensifica conştiinţa noastră
naţională? Evident în primul rând cu ce e al
nostru. Numai aci e tăria. Dar al nostru e puţin şi
sărac. Popoarele Apusului au tradiţii vechi, cari
se pot urmări adânc în trecut, au fapte de arme
de cari a răsunat lumea uimită. În biblioteci
vaste au scrieri naţionale pe cari mâna
învăţatului le atinge cu sfinţenie: gânduri şi
simţiri cristalizate, lumină şi căldură veşnică. Au
ca tedrale de piatră dantelată, au palate măreţe în
cari orice colţ păstrează o amintire, au sculpturi,
tablouri, muzică, opere literare, invenţiuni,
descoperiri de adevăruri ştiinţifice, fiecare
legate de un nume. Panteonul lor naţional e plin
de semizei. De unde sa iei Ia noi toate acestea?
Din puţinul şi sărăcia noastră. Din vechile
psaltiri, scrise şi zugrăvite pios, în care s’a închis
un suflet de credinţă, – din blândele noastre
mănăs tiri albe, cu forme de armonie şi cu
chenare de flori de pia tră, – din cântecele
noastre, fiecare purtând la piept o frunză verde,
– din micul nostru trecut de glorie şi din marele
nos tru trecut de suferinţă, – din surprinzătorul
fapt că atâtea nenorociri ne-au păstrat şi ne-au
întărit. Din tot ce apare nou şi original şi bun în
arta, în poezia, în ştiinţa noastră, aşa puţină cât o
avem. Şi mai sunt!

Ce înseamnă a fi Român? Înseamnă să
mărturiseşti, prin chiar această numire, origina
ta nobilă şi mândria de a fi păs trat un astfel de
nume. Înseamnă să vorbeşti această limbă
românească, limba care nu este numai urmaşe
directă a unei limbi vestite de mare cultură, ci e
şi o limbă biruitoare căci, într’o luptă de secole
cu dialectele slave şi cu alte limbi, le-a învins pe
teritoriul său şi le-a făcut roabele sale. Înseamnă
să locuieşti Ţara Românească, ţară pe care o
forţare neîntre ruptă de opt sute de ani a izbutit să
o rotunjească puţin câte puţin până a adus-o în
forma de astăzi, – cu munţii, cari sunt ai noştri,
fiindcă noi le-am dat turmele de oi şi doinele, –
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cu dealurile, cari sunt ale noastre, fiindcă noi le-
am împodobit cu grădini şi vii şi mănăstiri
frumoase, - cu câmpiile, cari sunt ale noastre,
fiindcă noi le-am lucrat şi desţelinat an de an,
cucerindu-le prin munca noastră şi prin numărul
nostru, cu Dunărea, care e a noastră, fiindcă noi
i-am pus salbe de sate pe amândouă malurile şi
noi i-am cercetat apele şi os troavele, – cu ţărmul
Mării, care e al nostru, fiindcă noi l-am deşteptat
la viaţa pe care nu a mai trăit-o din antichitate. A
fi Român înseamnă a fi suferit sute de ani şi a se
fi bucurat câteva clipe, – a fi plâns atât în cât şi
cântecele să pară că plâng, – a fi văzut neîncetat
distruse începuturile de cultură mai înaltă şi
totuş a le fi început din nou, – a fi fost jefuit fără
milă şi de toţi sălbatecii şi cu toate acestea, în
vremuri de linişte, a fi dăruit prisos de hrană
materială şi sufletească vecinilor şi chiar
popoarelor mai depărtate, – a fi fost în totdeauna
izbit în clipele sfinte ale încercărilor de unire
naţională şi cu toate acestea a fi ocrotit
totdeauna începuturile de acest fel ale
popoarelor din jur, – a fi fost darnic în sărăcie şi
mărinimos la izbândă. A fi Român înseamnă a fi
păstrat tena citatea neamului nostru, acea
vitalitate misterioasă şi nesecată, care s’a putut
îndoi, dar niciodată nu s’a frânt: curpen mlă dios
şi tare acoperind în veşmântul său cu flori
modeste şi parfumate pădurea întreagă. Şi mai
ales a fi Român înseamnă a avea credinţa că
toate aceste însuşiri bune ale neamului nostru,
pe cari le putem arăta cu cinste oricui, nu au avut
încă răgazul să se arate în deplinătatea lor, dar că
în numele lor avem dreptul să cerem libertatea
de a le duce la desă vârşire, nu numai pentru
gloria noastră ci şi pentru binele lumii întregi.

Poate se va zice acum: Da, acestui popor
românesc îi trebue o conştiinţă naţională
puternică şi arc elemente de unde să şi-o
intensifice. Dar aceasta cere timp mult şi muncă
grea. De sigur cere muncă, precum cere orice
faptă mare şi trai nică, dar poate nu cere un timp
aşa de îndelungat. Cu acest prilej îmi amintesc
rândurile unui Francez, Emile de Lavelaye, care
scria acum aproape treizeci de ani următoarele:

„Într’o provincie locuită de brute, întemeiază
şcoli, stabileşte un drum de fier şi tolerează o
tipografie: după douăzeci de ani senti mentul
naţional s’a născut; peste două generaţii face
explozie dacă încerci să-l înăbuşi”. Şi să nu se
creează că aceasta e o exagerare stilistică. Lud.
Gumplowicz, care studiază fenome nul la Cehi,
la Sloveni şi Ruteni, exclamă: „E de necrezut cât
de repede, astăzi, popoare a căror cultură
datează de ieri se ridică la înălţimea spirituală a
vechilor popoare de cultură”. În acest fragment
el vorbeşte de cultură, dar acelaş lucru îl putem
spune despre conştiinţa naţională. Citiţi o carte
asupra deşteptării naţionale a Finlandei, chiar a
Bulgariei, şi veţi vedea cât de repede se
deşteaptă şi ajunge la intensitate acest element
naţional. Ca floarea de tămâioară, crescând subt
ză padă şi subt frunze uscate, îţi vine să crezi că
el trăieşte de mult, în stare latentă, şi că nu
aşteaptă decât să fie descope rit şi adus la lumină.
Aceasta e una din marile noastre datorii.

(Lamura, An I, No 4-5, ianuarie-februarie 1920)
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a crede
Va mai exista o
iubire de vorbă şi cîtă 
durere va încape-n
sufletul cel din răsărit
şi apus acum? – întreabă
şi nu răspunde nimeni

sus va cuceri porţile
pe urnele sale eu
care vorbesc în zadar
mă voi duce să-l caut dar
în dulcea suferinţă
a neamului acel secul
mă va înturna 

în căutarea locului
de patimă liber
iată răspunsul tîrziu:
este plecarea mea spre
Prutul cu liniştită
durere în graţia
Moldovei o mare credinţă

moralitatis idea
Să cauţi atunci steaua
pulberea ei care-mi
mănîncă oasele
şi mi le cufundă în mare:
„au n-am eu oare
Suferinţi în picioare?
au n-am eu oare
cîntări în picioare?”

grea va fi urcarea
în muntele nostru dorinţa
pentru aurita gură
a celui dintîi dar
cei ce vor fi
nu vor cunoaşte asta
meleaguri – „sfînta
simplitate” e numele
lor „sfînta
unirea”

acolo noi
ne ducem să
ne rugăm celui
care înţelept este
să-i dea învăţăcelului

sfat de pasere
lovită de rugă

ascunsă va fi
înţelepciunea ascunsă
iubirea lui – 
sfîntă

Semper purus (I)
El vine din casa
părăsită şi e
un miros suav deasupra
lui precum tămîia
şi busuiocul care-l
înalţă

„ce-a fost deasupra
noastră bolta 
-nstelată ce-a fost
gîndul înalt pentru 
trecerea în tainica 
fiinţă şi-acele
glasuri care porni-vor
împotriva călătorului”

deasupra lui e
semnul depărtării
sublim dis care nimeni
nu poate să-l cheme
un clopot de veghe 
în aurul serii un
clopot înmormîntat
în frunza copacului
„acesta va fi
fiind biciul
ceresc plesnind deasupra
capului tău sălbăticiune
cu glasul de aur”

cel care va veni
O coroană cu
spini mă îmbie
pe drumul de-acolo
şi-n pragul casei
înalte cu albastru
cerul deasupră-i

stinse-s ale
sale miresme
ele amintirea prea –
bunilor mei prietini
risipiri precum
gîndul ceresc

şi iată strălucitoarea
făptură cam vine
în palme subţiri cu
o coroană de spini
pe deasupra trece
ea
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LA DURERI CU SFERE MATE
până când aerul apropie urechea de buzele sale
din cer picură chinezeşte atomi obezi
trataţi chimic în pungi inscripţionate
vremea paşilor are drumurile umplute cu buruieni
sălbatice
din toate punctele cardinale ţâşnesc semnele 
infinitului
reînvie sfârşitul fiecărui tic uman
apele se despart de ţărmuri şi sufletul peticeşte vântul
din micile crăpături ale corului robilor Tăi 
o cărare unică precum strivirea zăpezilor dulci
mai uşor cu un fulg între fire goale
legat de respiraţie dublă
râurile roşii prin ecluza sterilizată din mâna femeii 
de zăpadă
duc în cifre sub sticlă astrală viitorul
acum o speranţă obeză cuvântă adormirea cu ochi
prin tifon răzuitul albastru în fir de oxigen 
alternând perpetuu literă cu cifră  
focuri de ceară în cavernele lui Platon

MEMENTO
frânghia şi cercul din vârf
sâsâitul din bifurcaţia timpului
legea cânepii halucinogene
din mărul adamic căznind seminţe
şaua cerului pe creştetul robului
înainte de cruci
venirea era tot timpul ascunsă acum
în orgă laba felinei scormone dedesubtul
cariile cu note
în linie continuă de niciunde
stivuind valurile din cherestea
în verzi eprubete parasolare
granit de frunte umplând adâncimile mici

LA RECE
ivărul uşii din gura cerului 
arcele susţinând aparenţe-n fante mestecând
talaşul în straturi de clei şi os politic

striuri adn-ice-n amprente vocale
în vid argintiu
erorile ochilor însăraţi dioptric spre minus
peretele sprijinit la aluzii tectonice
de panoul genealogic marca fotoharley
mai la sud de cutia busolei
timpul irosit picătură cu picătură
în pahare de plastic cu chiştoace pe fund
găuri în zaţul-mangal care creşte instantaneu dedesubt
direct din carnea fibroasă a mesei furniruite la rece

ÎN ORAŞUL DE JOS
cartea de bucate scrisă direct pe legume sălbatice
pentru uzul paznicului de cimitir 
cititor în brad apoi în piatră
suptă de melci graşi
cu bale plastifiind poze pentru eternitatea
şteviei şi urzicilor naturiste
cu rădăcini scormonind după ţeste
şi suprafeţe luând cărarea ultimul drum
spre piaţa animată a primăverii în burg
pentru cei care vor veni
în restul timpului la reînfrunzire
în oraşul de jos în care doar lucerna se afundă
dincolo de cel puţin doisprezece metri

IAZUL CRUCILOR
zilnic cineva mai pune o lacrimă
după un timp nu mai are importanţă 
cărui semn i se pune picătura de elixir
toate crucile sunt bolnave şi tresar în somn
apa sărată însufleţită e deja iaz îndiguit la mijloc
jumătate spre cer jumătate spre Styx
niciodată în cimitir nu e secetă

CĂLĂUZA
culoare plimbătoare din casă în casă
călăuza neagră cu mers previzibil
în grabă dându-ţi nume
inelându-te 
până la recepţia intrării în hotelul silenţios
cu o stea înfiptă în vena unei lumânări hepatice

HOMO FLECARUS
portul cuvintelor imoral
dinspre năucitori guralivi cu bale de plumb
peste cadavre-n sămânţă
mai roditoare incubatoare din urne trăgând
fermoare de vată peste auzul comun
în continuă mişcare secerând speranţe
de la sine înţeles false
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# eşarfa
vorbeşte cu mine un minut că nu mai ştiu cine sunt
lasă-i pe îngeri să ia liftul şi repede să urce în pod în
podul câmpiei albastre unde au dat cu var peste macul
distanţei – inodor incolor şi doar puţin aplecat în afară
crede şi nu căuta printre crini ci doar scutură printre stele
până dai de calea lactee

ţine-mă din scurt şi lasă un bilet fiului tău cum că din
rodii mă trag din gutui altoite sub care stau să dea în pârg
zilele toate

deschide târziului o altă fereastră şi lasă duşumeaua lui
Dumnezeu să o spele ca să vadă că din genunchii noştri
nu sânge curge ci doar un vârtej liliachiu mirositor a taină
din dragoste

lasă-l pe Domnul să intre în grădina aceasta printre
trandafiri să se aşeze la masa cea mai micuţă 
aceea din fier forjat din care încă mai răzbat potcoavele
mânjilor Galilei

vezi tu femeie 
sunt singurul bărbat din zăpada căruia fabrica de textile
din sat a făcut o eşarfă

arşiţa 
arşiţa e doar atunci când e frig în Dumnezeu
arşiţa e ca icoana - plânge ea să nu plâng eu
arşiţa e o distanţă care nu mai are casă
arşiţă şi mamei mele cât i-a fost tatei mireasă

arşiţă e sorei mele care tace să împartă
arşiţă un înger gata care-i orb din poartă-n poartă
arşiţa a fost cândva altă arşiţă şi ea
până să îi plece lumii până să o mânce cânii

arşiţa e dorul care muşcă dintr-un măr
arşiţă ducând la gură setea apei dintr-un nor
arşiţă e ploaia care pune lacrima la muncă
arşiţă e cucul care cântă cucului în luncă

arşiţa e o zăpadă – vine de la Dumnezeu
nu e frigul arşiţă 
arşiţa e o icoană când nu plânge să plâng eu

13 iunie 2016 undeva în deşertul din Arizona

# zugravul 
azi m-am gândit să-i zugrăvesc lui Dumnezeu, pereţii
se întreceau să dea cu var, poeţii
şi se făcea că pe tavan era pictată, umbra mea 

mi se păruse doar, în locul meu, trăise – altcineva!

vopsea era, albastră, ceva nemaivăzut, era atât de colorată
dar cerul nu putusem să-l acopăr niciodată
şi mai era acolo parcă şi o culoare galbenă spre roşu
vopseam cu ea doar stelele când nu cânta cocoşu*

lucram în schimburi zi şi noapte eram neobosit
doar eu şi celălalt... zugravul meu de înger în care m-am
trezit
aşa, pe când visam că mama chiar şi ea
amesteca tăcând culorile din moartea mea

azi numai păsări ieri numai umbra unor vieţi
venise frigul vopseaua nu se mai lăsa muşcată de pereţi
se pregătea să vină Dumnezeu acasă
şi noi zugravii eram în pauză la masă

la început când mă gândeam să îi vopsesc lui Dumnezeu
pereţii
eu nu ştiam că-n ei sunt îngropaţi poeţii
numai atunci l-am auzit pe unul dintre ei plângând
am observat cum curge sânge din cuvânt
de nu ştiaţi, poeţii plâng doar primăvara
numai atunci când cineva le umple călimara
cu zambile cu ghiocei cu păsărele mici 
şi nici să le lipească aripi nu poate nimeni cu lipici

de vreţi să vină un zugrav la dumneavoastră-acasă
tocmiţi întâi cu Dumnezeu căci numai El ne lasă
apoi, plecaţi la câmp
mergeţi cu bine
nici-o vopsea din lume… nu vă vine!

azi m-am gândit să-i zugrăvesc lui Dumnezeu, pereţii
se întreceau să dea cu var, poeţii
şi se făcea că pe tavan era pictată, umbra mea 
mi se păruse doar, în locul meu, murise – altcineva!

iarna mâinilor noastre 
foaie verde des uscată pe tine cine te-mbată
când ţi-e iarna mâinilor muşcătură câinilor
când la pom se dă securea unde ţi-e soră pădurea

foaie verde depărtând am la inimă de gând
să îi pun zăbrele multe şi doar lacăte-ncuiate
foaie verde de cuţit am tăiat din asfinţit
s-aprind maicii răsărit

mă uit lung spre poarta nopţii poate vine cineva 
poate se deschide cerul să am iată steaua mea
dar cerul nu se deschide şi măicuţa mea nu vine
să îi duc prosoape noi şi scrisoare de la noi 
şi cerul nu se deschide... numai lacrima închide

foaie verde des uscată stă un înger pe la poartă
stă şi-aşteaptă o zăpadă cum n-a fost prin rai să cadă

27 octombrie 2014, Folsom – California – USA

6868 CONVORBIRI  LITERARE

Florian SILIȘTEANU



DRUMUL NOPŢII 

Sînt sărac şi nu mă plîng
De ce-mi stă luna în cărare
Lutul ce cu greu îl strîng
N-a-ntrebat de ce mă doare.

Aripi noi mă învelesc
Dimineţi fără de soare
Ramuri, fulgere mai cresc
Cu amiaza la picioare.

Între maluri răstignit
Şi maestru-n felinare,
Mă privesc în grîu cosit
Tot cerşind pe la hotare.

Caii hoinăriţi de pas
Neştiind că au valoare,
Stele-n urmă se mai nasc
Răstignite în picioare.

Am şi nume, dar sărac
În pămînt am alinare
Tot sărac şi-n paradis
Voi aprinde-o lumînare, 
Cu durerea să mă-mpac.

Sînt sărac, am suflet gol,
Dorm cu luna la picioare
Nimeni nu îţi dă un pol, 
Suferind în lumînare.

Paşii adormiţi în porţi
Nu mai au nici ei răbdare
Timpul ce tresare-n morţi
Te trimite la plimbare.

Sînt sărac, dar nu mai pot
Să mă judece făclia,
Viaţa ce-o petrec la porţi

Să mă-mbăt cu poezia.

Sunt sărac, dar prind a creşte
Pe-o cărare de mohor, 
Umbra-n unghii mă pîndeşte
Pas cu pas şi dor cu dor.

Zidurile mi-au pus la rînd
Cărămidă arsă-n soare
Stau pe vatră tot cerşind
Drumul nopţii cu răbdare…

CĂMAŞĂ DE IARBĂ

Sufletul să nu mă doară
Un izvor m-a scos afară
Întrebîndu-mă ce vînt
M-a adus în plină stradă
Fără dreptul la cuvînt?

Adormit şi eu în umbră.
Călător fără de turmă
Pieptănîndu-mă de brumă
M-am trezit lîngă izvor, 
Tot săpînd şi zi şi noapte
Stele care vin şi mor
Tulburate în pridvor…

Merg pe stradă, nu am teamă
Toţi îndrăgostiţi de ea,
Într-o frunză se cunună
Un hulub şi-o hulubea.

Nu am toamnă-n astă lume
Sînt stăpîn şi dorm pe glume, 
Un pian îmi cîntă-n strune
Aruncat şi el în cer.

Dar în viaţa fumurie
Într-un colţ fără de jar
Să mă-nsor pe veşnicie
Norii care bat în geam
Să-mi rămînă la chindie
Dorul, care-mi este drag…

Cu-n picior rămas afară,
Sunt cosaş şi fără slujbă;
Coasa mi-a luat-o vîntul
Şi rugină mi-a ascuns
Roua, şi pe veci pămîntul
Ce mă urcă tot mai sus.
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DOUĂ SURIOARE  
Două surioare plîng
Lîngă-o apă curgătoare,
Triste-s, nu surîzătoare
Şi la piept nu se mai strîng.

Singure-s, făr-alinare 
Cum e cucul într-un crîng…
Două surioare plîng
Lîngă-o apă curgătoare.

Ăsta-i Prutul, un nătîng, 
Seacă-l, Doamne, din izvoare,
Să dispară vechi hotare,
Căci pe malul drept şi stîng

Două surioare plîng.

CINA ÎN FAMILIE
Oamenii adînc suspină,
Sînt cuprinşi de întristare,
Dacă sînt în depărtare
Şi nu pot veni la cină.

Cînd o să se taie oare
Răul de la rădăcină…
Oamenii adînc suspină,
Sînt cuprinşi de întristare.

Peste ţară-ar fi lumină
De-or dispare vechi hotare,
Deci îţi spun cu-nfrigurare:
Vino-acasă, Bucovină!…

Oamenii adînc suspină.

ÎNVOIŢI-VĂ PĂRINŢI DIN RAI!
Mai învoiţi-vă  părinţi
Şi treceţi, de puteţi, pe-acasă,
Iar Cel de Sus de nu vă lasă
Rugaţi-vă la bunii sfinţi.

Trifoiul, iată, e de coasă,
Afară zilele-s fierbinţi;
Mai învoiţi-vă părinţi
Şi treceţi, de puteţi, pe-acasă.

Prin alte ţări copii cuminţi
Aleg o muncă mai bănoasă,
Iar cîmpul nelucrat îl lasă,
De-acolo-adună rugăminţi:

Mai învoiţi-vă părinţi!    

Autostradă de oameni, KM +1 
Micile raniţe mai au puţin 
şi rup uşa la portbagaj – deja am pierdut 
portierele din spate cu ele 
punem mereu cortul şi mâncarea în spate. 
Aici în faţă, un ursan ne face cu ochiul de pe 
retrovizoare <-> azi e zi cu copaci pe drum 
şi nu am lumină la volan 
da’ ştiu eu drumul până acolo pe de rost 
l-am învăţat de la Hamiltoni. 

tot mai departe, sau cât mai 
doar să fie drumul în faţă, că noi 
suntem cu drumul înainte 
eu am doar o mână de Frankie 
da’ nu de aprins doar ţigări, 
ci şi radiouri, focuri de pădure, mai sus 
… în noi. 

io conduc fără picioarele pe pedale, trebuie 
să le ţin pe volan, şi apoi, cu ce mai ţin viaţa
că am cărţile pe scaunul din dreapta şi 
nu e soare, nu e ploaie, doar e vreme 
pentru asta, cum e vremea de 
frecat menta ta pe lângă viaţă – 
stai, că a zburat cortul!

a băgat trei discuri deodată în radio, 
eu am ajuns la vârf de deal, las 
să facă maşina curba de jos, la soare, de nu 
putem lua o scurtătură +10 km direct 
în păşuni. nu că nu i-ar plăcea. 
– 
sorii de noapte se ascund de văpaia dintre 
bolovani şi deja a adormit de la cărţile mele 
dar e mai trează decât niciodată 
aşa că îi mai citesc două capitole pentru vise 
zece au fost pentru somn şi un roman 
pentru viaţă. 
acum eu mă duc la somn şi voi vă 
treziţi undeva pe lângă maşină, la margine 
de drum
şi măcar de ar nişte ţestoase sau mentă pe 
acolo. 
îmi pare rău, eu nu ştiu a face ceai de ciulini.
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Tocmai se aprinseseră luminile în parcarea
neaşteptat de plină a hotelului construit în stil
modernist, interbelic. Ţărmul Armoniei. Hm, ce
nume! Nimeni nu i-l recomandase, nimeni nu ştia
de existenţa lui. Pur şi simplu Bruno cotise, la
inspiraţie, părăsind şoseaua naţională şi intrînd pe
un drum lateral care urca muntele, despărţit de
pădure prin rămăşiţele ruginite ale unui gard de
sîrmă ghimpată. Opri în faţa platoului de la
piciorul faţadei şi îşi plimbă privirea peste
mulţimea de maşini parcate ca să-şi facă o idee
dacă merită să încerce aici. Hotelul se înălţa
maiestuos, cu multe ferestre luminate
sărbătoreşte, avînd drept fundal pădurea de
conifere, sumbră şi tăcută, acum că înserarea lua
în stăpînire muntele. Iar muntele, ca întotdeauna,
se grăbea să îşi regăsească în înserare vigoarea
umedă şi distantă. Refugiat în înălţimi, soarele
aurea dîra de nor a unui avion de pasageri, care se
întindea lent brăzdînd cerul în linie dreaptă.

De sub copertină se vedea înăuntru, prin
pereţii de sticlă, splendoarea de festival de film în
plină desfăşurare a holului recepţiei, luminile vii
şi mulţimea de oameni aşezaţi la măsuţele rotunde
din holul adiacent, scriind de zor, concentraţi, fără
să vadă pe nimeni în jur. Era ca şi cum un grup ar
fi sosit cu cîteva minute înainte, dar Bruno nu
văzuse niciun autocar în parcarea hotelului.

– Îmi pare rău, domnule, nu mai avem nicio
cameră liberă, îl anunţă unul din recepţionerii
spilcuiţi cînd Bruno se interesă la biroul recepţiei.

– Nici măcar la mansardă? glumi Bruno.
Recepţionerul zîmbi politicos.
– Nu cred că v-aţi mulţumi c-un loc la

mansardă, domnule. Dacă mă uit la
dumneavoastră, n-aş zice că sînteţi genul de om
care se mulţumeşte cu puţin.

Bruno arătă spre holul adiacent.
– Vrei să spui că toţi tipii ăia de-acolo şi-au

reţinut camere dinainte?
Recepţionerul continuă pe acelaşi ton

politicos:
– Toţi acei domni şi acele doamne au fost

invitaţi, domnule.
– Nu mai spune! Adică vrei să spui că ăsta nu-

i un hotel pentru toată lumea? Numai pentru
invitaţi? Păi atunci de ce-i spune hotel? De ce nu-
i spune club? Clubul Ţărmul Armoniei!

– V-aş întreba ceva, domnule. Şi vă rog să nu
vă supăraţi pe mine. Cînd aţi cotit de pe şoseaua
naţională venind încoace, n-aţi observat că aţi
intrat pe un drum privat?

– Zău? Te pomeneşti că am violat o proprietate
privată! Păi n-am văzut nicăieri pe drumul de care
vorbeşti vreo plăcuţă cu Intrarea oprită!

– Să nu mă înţelegeţi greşit, domnule. De
obicei hotelul e deschis pentru oricine. Dar acum
avem organizat un eveniment.

– Puteaţi să mă invitaţi şi pe mine, zău aşa!
– Credeţi-mă, domnule, nu sînt autorizat să

dau detalii despre eveniment. Dar dacă vreţi totuşi
să vă spun părerea mea, probabil că n-aţi întrunit
condiţiile pentru a fi invitat.

– Zău! rîse Bruno sarcastic. Te pomeneşti că
am greşit că n-am venit cu carnetul de membru al
fundaţiei caritabile din care fac parte! Ba chiar de
preşedinte, ce să mai vorbim!

– Mă tem că nu era deajuns.
– Nu mai spune!... Bruno se înveselise de-a

binelea. 
– Dar ce isprăvi trebuia să fac? Să înfiinţez o

cantină pentru oamenii străzii? Sau să-l spintec pe
Zmeul Zmeilor?

– Nu era nevoie să vă osteniţi atîta, domnule.
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Era deajuns să divorţaţi. Dar probabil că n-aţi
făcut-o.

– Să divorţez! Bruno fu cît pe-aci să
explodeze. Se abţinu însă, căci unul din clienţi se
oprise în stînga sa, aproape să-l atingă cu umărul,
şi îl întrebă pe recepţioner dacă formularul de
cazare era bine completat... 

– Mm, ia să vedem, făcu recepţionerul,
parcurgând cu privirea rubricile formularului...
Numele... Da. Adresa... Mmm... Aşa... Se pare
că... da, e corect. Dar... motivul divorţului,
domnule, mă tem că nu reiese foarte clar...
Doamna Herescu, după cum probabil ştiţi, are
toate datele, dar vrea să se convingă că invitaţii
domniei sale sînt sinceri, e foarte important...
Bruno stătea trăgînd cu coada ochiului la
formularul clientului de lângă el, mai degrabă
indiferent, şi urmărea degetul recepţionerului,
care parcurgea rubricile cu atenţie...

– Aşa că, domnule, poate mai adăugaţi un
motiv sau două... Nu prea convins, invitatul se
desprinse de biroul recepţiei şi se întoarse în
mijlocul tovarăşilor săi, cei mai mulţi aşezaţi la
mesele rotunde, de unde venea, plăcută şi
odihnitoare, rumoarea vocilor. Recepţionerul se
întoarse înapoi către Bruno cu aerul său
binevoitor-politicos, arătînd că întreruperile fac
parte din viaţa sa.

– Deci ce spuneaţi domnule? Îmi cer scuze.
– Cum dracu’ să divorţez! începu Bruno...
– Dacă nici nu sînteţi însurat! îl completă

recepţionerul păstrînd tonul fals contrariat al
prezumtivului său client.

– Da’ de unde! îl contrazise Bruno plin de
entuziasm. Sînt al naibii de însurat şi, mai mult
decît atît, nici prin cap nu-mi trece să divorţez!
Păi unde mai găsesc eu o nevastă atît de
înţelegătoare ca Marieta mea! Ar fi o prostie!...
Rîse hîtru, provocîndu-l pe recepţioner să i se
alăture într-un rîs complice, ca între bărbaţi... 

– Apropo, doamna Herescu cine e?
– Doamna Herescu, răspunse recepţionerul cu

un aer solemn – doamna Zenobia Herescu este
proprietara hotelului şi bineînţeles organizatoarea
întîlnirii. Are cîţiva consilieri, cu care se întîlneşte
din cînd în cînd, de obicei în salon, la un pahar –

dar deja am spus prea mult! – însă de data asta,
ştim cu toţii, iniţiativa a fost a domniei sale în
totalitate. Vreau să spun, fără niciun sfat din
partea consilierilor sau a altcuiva. Fiindcă
bănuiesc că are motive temeinice... Recepţionerul
se uită la Bruno ca şi cum l-ar fi văzut pentru
prima oară: – Aţi venit fără bagaje?

– Păi, la ce bun să mă trambalez cu lucrurile
dacă tot zici că n-aveţi camere libere?

– Nu se ştie niciodată, domnule. Poate pînă
una-alta vizitaţi restaurantul nostru, aicea alături.
S-ar putea să nu regretaţi.

Bruno îl privi cu o neîncredere plină de
voioşie:

– Vă lăudaţi cu un meniu aşa de formidabil?
– Meniul, domnule, e cu adevărat excepţional.

Dar eu zic să nu neglijaţi niciun aspect.
Mă rog, rămînea de văzut ce înţelegea

recepţionerul prin „niciun aspect”.
Dădu din cap, scurt, în semn de salut la o

despărţire de scurtă durată şi se îndreptă spre
salon.

Salonul, neaşteptat de vast, era aproape gol,
doar vreo trei sau patru mese ocupate. Nimeni nu
veni să-l întîmpine, dar asta lui Bruno nu i se păru
neobişnuit fiindcă personalul care avea în
îngrijire salonul părea să fie foarte ocupat. Aerul
de zor şi de nerăbdare şi zumzetul pătrundeau din
exteriorul salonului prin uşile deschise şi de bună
seamă aveau legătură cu evenimentul de care îi
vorbise recepţionerul. Cei cîţiva clienţi aşezaţi la
mese nu păreau însă contaminaţi de nerăbdare ci
îşi vedeau în tihnă de ceea ce comandaseră. Bruno
înaintă pe culoarul din mijloc păşind pe fîşia de
mochetă albastră. Era şi o estradă în salon, într-o
parte, iar pe estradă se odihneau pe jos sau
rezemate de scaune cîteva instrumente muzicale,
toate dominate de aranjamentul complicat al unei
baterii. De bună seamă, nu lipsea nici pianul.
Eveniment, îşi aminti Bruno. Eveniment cu
oameni divorţaţi! Cu siguranţă că acea doamnă,
Herescu sau cum naiba îi spunea, îşi propusese să
vină în întîmpinarea oamenilor însinguraţi şi
dezamăgiţi de căsnicie, şi să-i apropie pe unii de
alţii. Există pe lume şi oameni generoşi! Hm...
Trecu pe lîngă o masă unde o tînără şedea singură,
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sorbea dintr-o ceşcuţă de cafea şi fuma. Dincolo
de masa ei însă, Bruno fu întîmpinat de un deşert
fără urmă de viaţă şi fără nicio perspectivă – aşa i
se păru partea aceea a salonului –, astfel că nu avu
de ales: făcînd uz de toată puterea sa de
convingere şi de sinceritate, se întoarse şi i se
adresă femeii singure:

– Îmi dau seama că sînt foarte multe locuri
libere, dar îndrăznesc să vă întreb dacă mi-aţi
îngădui totuşi să stau la aceeaşi masă cu
dumneavoastră.

Văzu pleoapele femeii lăsîndu-se în jos cu o
gravitate retractilă în timp ce faţa i se lungi,
distantă, şi fu un moment cînd i se păru că se lasă
dus de vechea lui meteahnă de a nu-şi struni
nerăbdarea şi de a se grăbi să tranşeze lucrurile,
ceea ce, în treacăt fie spus, îl făcuse să greşească
de atîtea ori în viaţă. Dar aceleaşi pleoape care se
lăsaseră în jos făcură mişcarea inversă, înălţîndu-
se şi lăsînd să iasă la iveală o pereche de ochi
căprui, mari şi limpezi, aţintiţi asupra sa, în
adîncul cărora Bruno ghici interesul pentru
persoana sa. Femeia avu pe scaunul ei un început
de mişcare de retragere, ca şi cum ar fi acceptat în
acest fel să-i facă loc la masă, deşi alte trei scaune
erau libere în faţa ei şi către culoar.

– Nu mă deranjează, spuse ea cu voce
domoală.

Bruno mulţumi şi alese scaunul dinspre culoar.
Nu se grăbi să intre în vorbă cu ea. Se lăsă pe
spătar, într-o poziţie degajată şi se uită spre fundul
salonului, după chelner. Nu se vedea niciunul.
Undeva, către ferestrele deja întunecate, se
auzeau voci şi clinchete, dar clienţii rămîneau în
cea mai mare parte ascunşi îndărătul spătarelor
înalte.

– Ziceau că n-au nicio cameră liberă, se
întoarse Bruno spre doamna de pe partea cealaltă
a mesei.

– Posibil, răspunse aceasta, fără cine ştie ce
entuziasm.

– Am înţeles că dacă eram divorţat, aveam mai
multe şanse! Aşa miau spus.

Bruno pufni în rîs şi o privi întrebător pe
tovarăşa sa de masă.

– Într-adevăr, zise ea, e o întîlnire a oamenilor

divorţaţi. Dar nu ştiam că am ocupat tot hotelul.
– Aşa se pare... Femeia trase din ţigară şi,

scoţîndu-şi buza de jos în afară, suflă fumul drept
spre tavan. – Am înţeles că vor avea loc nişte
discuţii în grup, chiar aici în salon. Nu sînt sigură.

– Aşa, ca un fel de terapie în grup?
– Mă rog, bănuiesc că se poate spune şi aşa.

Oricum, dacă-i adevărat, cred că, într-adevăr, n-ar
fi prea plăcut să ne chibiţeze de pe margine nişte
tipi neimplicaţi.

– Adică nedivorţaţi.
– Da.
– Cu alte cuvinte, dumneavoastră acceptaţi că

cei divorţaţi pot fi consideraţi nişte oameni
bolnavi?

– A, nu! Asta, în niciun caz!
– Dar sînteţi de acord să vă dezvăluiţi în public

toate secretele? Cum v-aţi certat, cum aţi ajuns la
divorţ şi toate celelalte?

– Sînteţi răutăcios. În niciun caz nu-i vorba de
toate secretele. Dar cred că unele lucruri pot fi...

– Filozofia divorţului! o întrerupse Bruno,
ironic.

Un chelner veni, îi puse în faţă o mapă cu
meniul şi îl întrebă dacă doreşte să bea ceva
înainte.

– O bere grimbergen, ceru el. Şi se întoarse din
nou către femeia care fuma. – Da, sînt convins că
există o filozofie a divorţului. Şi nu neapărat a
divorţului ci mai degrabă a convieţuirii. A
convieţuirii ratate!

– Pot exista poveşti interesante, sînt convinsă.
– A dumneavoastră cum e? Interesantă? o

provocă el.
– Dar a dumneavoastră? îi întoarse ea

întrebarea.
Un mic grup care se ridicase de la o masă din

zona opusă ferestrelor tocmai trecea prin dreptul
lor, venind din spatele femeii cu care Bruno stătea
la masă. În grup se sporovăia în voie, în timp ce
se îndreptau cu toţii spre ieşirea din restaurant.
Păreau destinşi şi nu se grăbeau. Afişau de pe
acum, probabil fără voia lor, aerul sărbătoresc cu
care aveau să se întoarcă în salon peste puţine ore,
după ce, în camerele lor rezervate, aveau să-şi
schimbe îmbrăcămintea. Erau două perechi, una
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mai în vîrstă şi alta mult mai tînără. Faptul că
femeia mai tînără, trecînd pe lîngă el, îl fixă timp
de cîteva secunde cu o curiozitate nedisimulată,
nu-i scăpă lui Bruno. Nu anticipă însă că privirea
sa avidă înălţată spre faţa acesteia nu avea treacă
neobservată de către noua sa cunoştinţă.

Veni şi chelnerul şi îi aduse berea cerută.
– Nui rău! chicoti Bruno.
– Ce nui rău?
– Nu mă refer la bere! Mă refer la divorţ.

Judecînd după tipii care tocmai au trecut pe lîngă
noi, îmi vine să spun că unora le prieşte. Aţi văzut
ce bine se simt? Mai să-mi pară rău că n-am găsit
şi eu un loc în hotelul ăsta!

– Ţineţi cu tot dinadinsul să vă cazaţi aici?
– Păi! Ţărmul Armoniei! Cui nu-i place să

arunce ancora la Ţărmul Armoniei! Credeţi că se
mai poate negocia? Ştiţi ceva ce nu ştiu eu?

– Aţi putea să negociaţi cu mine, veni
răspunsul neaşteptat al femeii.

Bruno tresări şi o privi cu atenţie simţind cum
ceva îl încălzeşte brusc pe dinăuntru. Femeia era
mult prea serioasă pentru o asemenea ofertă
deşănţată. Uluitor! E timidă, îşi spuse. E al naibii
de timidă. Trebuie că tocmai a făcut gestul
sfidător al vieţii ei. Deşi... nu se ştie niciodată.

– Ca să negociez cu dumneavoastră, spuse el
neascunzîndu-şi satisfacţia că, iată, se ivise
aproape fără niciun efort prilejul pasului hotărîtor
de a se apropia de ea, trebuie mai întîi să ştiţi cu
cine aveţi de a face. Şi îmi cer scuze că n-am
făcut-o de la început. Bruno Roşca e numele meu.

Ramona Onofrei o chema pe ea. Dar
majoritatea prietenilor îi ziceau Mimi.

– Eu prefer Ramona, hotărî Bruno.
– Da? Foarte bine, n-am nimic împotrivă.

Despre divorţ... despre divorţul meu, continuă ea
să vorbească, sînt sigură că o să mai avem ocazia
să discutăm. Ceea ce probabil nu ştiţi – şi n-aveţi
de unde să ştiţi – este că am venit aici singură.
Fostul meu soţ... de fapt niciunul din cei doi foşti
soţi ai mei n-a binevoit să mă însoţească... Bruno
îşi scoase în afară buza de jos şi clătină din cap a
mirare şi în acelaşi timp a admiraţie: atît de tînără,
şi deja doi foşti!... 

– Dar, deşi pot să vin şi singură diseară în

salon, am înţeles că organizatorii preferă
cuplurile. Orice fel de cupluri. Foşti consorţi, sau,
mă rog, actuali prieteni. Am să trec pe la recepţie
să le cer un alt formular de cazare.

– Nu-i nevoie să-mi explici de două ori,
Ramona, o asigură Bruno cu tot entuziasmul de
care era capabil. Am înţeles. Îţi dau toate datele
despre mine, tot ce vrei să ştii.

Ea zîmbi avînd aerul că i s-a luat o piatră de pe
inimă.

– Se0nţelege că cel mai convenabil pentru
mine... ca şi pentru organizatori de altfel, ar fi să
fii divorţat.

– Da, dar nu sînt. Îmi pare rău, Ramona.
Condiţia asta nu pot so satisfac.

– Eşti însurat? încercă ea o variantă pe care o
simţi dinainte cam acră.

– Nu! negă el cu o dezinvoltură explozivă.
Sînt holtei! Tînăr şi ferice! Mă rog, nu chiar aşa
de tînăr! Am patruzeci şi trei de ani. Dar pentru
deplina ta liniştire sînt dispus să mă dau drept
orice vrei! La ce cameră te găsesc?

– Nu urcăm imediat? întrebă ea dezamăgită;
apucase să se ridice pe jumătate de pe scaun.

– Trebuie să-mi iau lucrurile din maşină. Şi
apoi, Ramona dragă, trebuie să comand ceva de
mîncare. Sînt lihnit de foame!

– Atunci, pe curînd. Mă găseşti la camera 221.
Şi nu-ţi face griji pentru consumaţia mea. Noi, cei
de pe listă, avem totul gratuit.

Îşi luă poşeta şi se îndepărtă pe fîşia de
mochetă albastră, îndreptîndu-se spre ieşirea din
restaurant.

Bruno se răsuci pe scaun în urma ei scoţînd un
picior pe culoar şi, văzîndu-i picioarele drepte şi
perfect modelate, fluieră admirativ. Chelnerul
tocmai se apropia de masa lui să-i ia comanda şi,
pînă să ajungă, Bruno dădu peste cap cu sete
restul de bere grimbergen ce-i mai rămăsese în
pahar.

Fragment (capitolul 3) din romanul Divorţ fericit!, în
curs de finalizare
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Îi ticăia ceasul în cap mai enervant decât
vibraţiile telefonului din timpul şedinţei, când
şeful a dispus concedierea celor trei colegi. Erau
singurii din firmă care aveau mai mult de doi
copii. Atunci, a vrut să se ridice, să spună ceva în
favoarea bieţilor oameni care, brusc, se trezeau
concediaţi în pragul iernii, înglodaţi în rate la
bănci şi alte datorii. Se simţea în măsură să le
apere drepturile, să-i convingă pe cei din
conducere de importanţa acestor profesionişti în
structura instituţiei. Pe moment, uită total situaţia
lui, greutăţile de acasă, obligaţiile financiare şi
celelalte. Voia să facă bine pentru aproapele său
care, culmea, acum nu era unul, ci erau trei. Trei
suflete care trăgeau în vârtejul incertitudinii alte
doisprezece, între care prunci abia născuţi ori, în
cazul unuia dintre ei, chiar doi copilaşi gemeni
înfiaţi de puţin timp. Dar, la întrebarea sobră,
calmă şi ameninţătoare a şefului „are cineva ceva
de comentat? Cu privire la eliberarea din funcţie
şi punerea pe liber?”, telefonul i-a vibrat atât de
puternic şi de insistent încât, în loc să ridice mâna
să ia cuvântul, a trebuit să o vâre în buzunarul
pantalonilor să oprească sunetul agasant. Nu s-a
gândit c-ar fi putut fi un semn providenţial, să nu-
şi piardă şi el serviciu. A reacţionat dintr-un
automatism, inerent celui care lucrează de peste
15 ani, 12 ore din 24, cu telefonul mobil. Nici
măcar ochii nu i-a putut ridica pentru a vedea
atitudinea colegilor. Au fost câteva secunde în
care capul lui se plecase sub masă. „Am fost ca un
laş căruia îi era teamă ca nu cumva văzându-i-se
ochii să fie luat în colimatorul conducerii”, îşi
spuse după ce realiză că nu făcuse nimic. Şi a
rămas doar o intenţie bună, ce a dus fapta pe apa
sâmbetei. Aşa că entuziasmul specific bunului
coleg s-a transformat subit într-o iritantă părere de

rău, care continua să-l macine mai intens mai ales
acum, în preajma Crăciunului.

Pe stradă, la un moment dat, ticăitul din minte
se conectă cu cel al orologiului din turnul oraşului
care, până mai ieri, părea silenţios. Se cuplaseră
atât de bine, încât îşi simţea creierii loviţi cu un
ciocan, la fiecare secundă trecută. Se golea de
gânduri, de idei, şi le vedea cum se preling în
urmă, desprinse din trupul său, şi se scufundă în
hăul zădărniciei, căscat după fiecare pas făcut
înainte. O presiune a neputinţei şi ratării, pe cât de
intensă, pe atât de scurtă. 

Cu fiecare gest, încerca să sfideze şi ticăielile
şi de durerea de cap. Şi-a amintit că trebuia să
trimită câteva fotografii la o firmă de publicitate.
Primise ultimatumul de la şef exact în clipa în
care vru să plece acasă, pentru a se pregăti de
sărbători. Asta, după ce îşi văzu colegii ieşind
spăşiţi din birou, ca nişte elevi cuminţi şi ruşinaţi
că au fost prinşi de profesor vorbind la telefon în
timpul orei. Versat în relaţii interumane, şeful îl
atenţionă. „Dacă nu le trimiţi în 15 minute, pleci
şi tu. Nu vom mai avem nevoie de serviciile tale”,
fu mesajul transmis la sfârşitul programului. Ori,
un sfert de oră era prea puţin. Dar mintea îi zbură
la cele trei rate de la bănci, la nevoile fraţilor săi
mai mici, care au început şcoala, la boala mamei
aflată la tratament în spital. N-avea cum să ajungă
acasă cu o astfel de veste.  Nu el. 

„Tic-tic, tic-tac, tic-tac”, începu să rostească în
şoaptă, bălăngănindu-se când pe un picior, când
pe altul, ca un psihopat rătăcit pe străzile oraşului,
urmărind liniile de semnal şi reţea de pe telefonul
mobil. Îl ţinea în sus ca un steag şi mergea fără a
se uita decât în sus. Avea nevoie urgentă de o
reţea de internet. O căuta cu disperare. Se mai
oprea din când în când, rotindu-se din loc în loc
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ca un titirez. Apoi, căsca privirea spre cer ca şi
când ar fi dorit să vadă un semn. Ştia că, aici, în
oraş, există wireless gratuit. A văzut reclamele de
pe panourile răspândite pe toate străzile. Până şi
geamurile balconului şi ale sufrageriei erau
acoperite cu un banner imens care promova
libertatea şi gratuitatea netului. „Avem în oraş
gratuit. Este net, free for all”, bombănea în gând.
Primise chiar şi bani drept răsplată că acceptase
montarea panoului publicitar. Când semnase
contractul alături de ceilalţi vecini,  pipăise banii
şi nu-i venea să creadă. Primise 250 de euro fără
să facă nimic! Sau aşa părea. Până la urmă, fu o
bucurie relativă şi fadă. După două luni, fără
soare în sufragerie, fără lumină în camere, îl
încerca regretul. Tavanul începu să se
înnegrească, florile de pe pervaz se ofiliseră. În
toată casa se instalase un miros de stătut,
amestecat cu mucegai, încât se simţea în beciul de
la subsolul blocului. Tot mai bine cu lumină decât
cu umbră. Îi zburau prin cap şi anunţurile postate
online. Se deschideau din 12 în 12 secunde pe
fiecare site. Curios din fire, a citit şi câteva
comentarii laudative la iniţiativa autorităţilor de a
oferi internet „for free”. Deci, trebuie să fie
internet şi aici, în centru. Acum însă telefonul era
asemenea unui pacient în moarte clinică. Şi
presimţea o altă „moarte” subită în inimă. 

Vema era în clasa a XI-a la cel mai bun colegiu
din oraş. Nu-i plăcea studiul pe cât era de
încântată de „lupta” pentru egalitate şi fraternitate
între elevi. Evident, nu între toţi, ci între cei care-
i semănau. Fusese admisă după două contestaţii,
pe care părinţii le făcuseră inclusiv la minister,
motivând incompetenţa cadrelor didactice
implicate în corectarea lucrărilor de admitere.
Prima contestaţie stârnise vâlvă inclusiv în mass-
media. Televiziunile centrale preluaseră,
înştiinţate de părinţii nemulţumiţi, ştirea cu
majorarea de patru puncte pentru ambele
discipline. Era ceva inadmisibil, spuneau ei, să se
poată face o asemenea corectură. Culmea era că,
după această situaţie, deşi intrată, fata fu
nemulţumită. Cum în cea mai bună clasă erau
doar elitele oraşului, ea se plânse tatălui, care mai
făcu încă o contestaţie. De data aceasta, tocmai la

Bucureşti. Se deplasă personal la minister,
arătând ministrului nota fiicei. Evident, cea
mărită după prima contestaţie. Fără a lua în calcul
faptul că deja primise mult mai mult decât îşi
putea imagina copila, se dădu dispoziţie să fie
făcută dreptate tinerei. Câteva telefoane, trei
vizite în capitală şi gata. După a doua contestaţie,
la începutul anului şcolar, Vema se văzu intrată cu
a treia medie din colegiu. Nimeni nu mai era
interesat, nici măcar analiştii şi comentatorii
sistemului de învăţământ, să înţeleagă cum de
unul căzut mult sub linie poate fi admis între
primii pe judeţ. Ce-i drept, satisfacţia fu doar
pentru listă, pentru că la ore nu-i prea plăcea să
stea. Fata, observând reuşita consecvenţei în
opinii şi a rezultatelor bune obţinute prin presiuni,
speculând dezinteresul şi teama din jur, chiulea
aproape zilnic. Când cineva dintre profesori o
trecea absent, a doua zi, lua poziţia gravă a
omului nedreptăţit şi, cu telefonul deschis pe
filmare, îşi plângea online neînţelegerea, acuzând
agresivitate şi discriminare din partea corpului
profesoral. Două câteva astfel de videoclipuri
distribuite pe net, care primiseră un număr
nesperat de aprobări şi susţineri, nimeni nu mai
îndrăznea să-i zică nici măcar bună ziua. Vema
era un elev liber să gândească şi să acţioneze cum
simţea.

Pe una din băncile amplasate lângă statuia
poetului nepereche al urbei, văzu o fată butonând
de zor, rulând cu o viteză ameţitoare în stânga şi
în dreapta pe smartphone. Găsi puterea să
zăbovească. O urmări atent preţ de câteva zeci de
secunde. Părea mai mult decât conectată. Bine
îmbrăcată, ţinând o ţigară în gură, nu părea să aibă
mai mult de 16 ani. Lângă ea, pe bancă, un
energizant. O altă cutie, goală, aruncată pe jos.
Câteva mucuri încă mai sfârâiau lângă cizmele
fetei. Ochii i se plimbau dintr-o parte într-alta a
ecranului cu degetul arătător coordonând aliniate
şi cuvinte. El întrezări o rază de speranţă că îşi va
rezolva problema de serviciu. Îşi scoase telefonul
din buzunar şi privi ceasul. Un singur mesaj de la
şef, care-l atenţia că fusese înştiinţat de
colaboratori că nu primiseră fotografiile. Mai
avea cinci minute pentru a le trimite. Se aşeză
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lângă fată.
Mă scuzaţi că vă deranjez! Nu vă supăraţi!

Aveţi cumva internet? Gratuit sau plătit? Nu
contează, întrebă el. 

Tânăra rămase cu ochii neclintiţi în ecran.
Încercă să tuşească, uzând de modalităţile clasice
de abordare. La atitudinea de indiferenţă sau
nepăsare, repetă întrebarea cu un ton mai ridicat.
Nici de această dată nu primi nici un semn. Se
ridică brusc şi începu să se foiască, precum un
câine, în jurul băncii. Nimic. Văzând că nu are
nici un rezultat, o apucă uşor şi o trase de umăr. În
clipa aceea fata, îşi ridică ochii speriată şi ţipă
după ajutor. El încercă să o calmeze, explicându-
i că i-a adresat doar o întrebare. Sunetul puternic
iţit din toţi rărunchii domnişoarei provocă un ecou
neaşteptat şi nedorit în spaţiul public. Iar liniştea
zonei, amplifică într-un mod îngrijorător starea de
teamă a fetei care se simţise agresată fizic. 

Îmi cer scuze, nu am vrut să vă sperii. Voiam
doar să vă rog să mă ajutaţi! Am nevoie de
internet. Plătesc dacă e nevoie, explică tinerei.

Fata îşi scoase din urechi căştile minuscule din
care vuia o muzică extrem de gălăgioasă.

Ce vreţi, domnule? Ce nu vă ajunge? De ce m-
aţi atins!, se răsti la el.

Imediat, sosi în preajmă o patrulă a poliţiei,
după ce câţiva gură casă îl admonestară intrigaţi.
„Uită-te la el, om în toată firea, îmbrăcat la
costum, se ia de o fată!” Doi agenţi au apărut
lângă ei. Tânăra le explică acestora că a fost
agresată de un individ. Ba chiar şi a fost lovită. Le
arătă haina uşor boţită la umăr, de unde ar fi fost
trasă. 

Omul, speriat, se scuză încă o dată, explicând
cele petrecute. Pe bluza roz a tinerei se vedeau
urme de degete, cu amprentă clară. Mâinile lui
transpirate îi pătară haina. Agenţii, după ce îi
ascultară pe amândoi, scoaseră aparatul de testare
a amprentelor şi, după scanare, se dovedi că
urmele erau ale lui. 

Domnişoară, doriţi să faceţi o plângere
penală?, o întrebă unul dintre poliţişti. 

O clipă, le răspunse ea. Se întoarse cu spatele
şi căută pe internet definiţia „plângere penală”.

Apoi, se gândi la respectul pe care îl va câştiga

la colegiu şi la un eventual premiu pentru
atitudine civică ireproşabilă, care ar fi propulsat-o
în rândul elitei. Câţi dintre elevi au mai făcut aşa
ceva. Mai ales că ultimele cursuri fuseseră axate
pe lupta pentru drepturi individuale, pentru
libertatea deplină. Reveni, cu un zâmbet pe buze. 

Da. Sigur. Aţi văzut că au fost şi trei martori în
zonă. Deci, sunt convins că mi se va face
dreptate!, completă adolescenta.

Să ştiţi că, în acest caz, omul va fi ridicat şi
dus la secţie pentru anchetă. Eventual, dacă aveţi
şi martori, s-ar putea să fie şi mai grav…, o
înştiinţă unul dintre agenţi. 

Sunt sigură! Trebuie să se facă dreptate şi la
noi, aici, în ţară. Şi, dacă nu începem noi, tinerii,
atunci cine?, confirmă încrezătoare Vema, privind
satisfăcută cum un necunoscut înlăcrimat este luat
pe sus şi băgat în maşina poliţiei.
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„Moare numai cel care se ştie pe sine/ se
naşte numai cel care îşi este/ sieşi martor”

Recenta reeditare a volumului 11 elegii de
Nichita Stănescu, la 53 de ani de la apariţie,
prilejuieşte re-lectura unei cărţi despre care se
poate spune că a schimbat cursul poeziei
româneşti.

De la Eminescu, pentru care poezia – în
Epigonii, 1870 – însemna un „joc” angelic de
imagini, în luptă cu deşertăciunea lumii („Ce e
poezia? Înger palid cu priviri curate,/ Voluptos
joc cu icoane şi cu glasuri tremurate./ Strai de
purpură şi aur peste ţărîna cea grea.”), de la
canonicii romantici pînă azi, desluşirea unui
sistem de poeticitate care să ateste actul
creaţiei, modul în care vizionarul se converteşte
în instanţă expresivă, a pasionat intens poetul

român, dispus să depună mărturie despre călătoriile în
esenţial, despre condiţia subiectului enunţiativ, sau
despre relaţia între practica discursului, viaţa realului
şi empatia transcendentă. Nichita Stănescu (31 martie
1933 – 13 decembrie 1983) se află printre cei cu totul
dăruiţi acestei tradiţii speculative, aducînd contribuţii
substanţiale, pe măsura gîndirii poetice evoluate a
acestui autor. Despre „învelişul” fragil al imaginii,
care captează cu privirea un crîmpei de viaţă, şi îl
livrează totodată lumii profunzimilor, lăsată în seama
cuvintelor lucioase, metalice, se vorbeşte încă în
Geneza poemului, din volumul Dreptul la timp, 1965,
un prim demers asupra originii stării vizionare, prin
care se creează, în spirit nervalian, tărîmuri noi, lumi
noi: „Se zgîlţîie învelişul, se modifică-ntruna,/ rîde şi
plînge în acelaşi timp,/ întipăreşte cerul şi mai jos,
copacii,/ se lasă privit pînă cînd el însuşi/ devine
privire,/ se preface mort numai ca să-şi poată da
duhul/ în linişte, deasupra lui, păsările lovite/ şi
sufletele bătrîne, sortite pieirii./ Se face elice, rotindu-
se înnebunitor,/ îndepărtînd spre propriile lui margini/

tot ce-i mai neînvins în el, mai tare,/ mai solemn,/ sau,
transparent, se lasă străbătut,/ adîncit în străfunduri
miraculoase,/ prin care frumoase cuvinte,/ ca nişte
peşti de platină,/ dau elegant din coadă./ Oho, dar
deodată totul dispare;/ rămîne numai papirusul, hîrtia,
piatra,/ soldatul execută ordinul sergentului,/ rigida
mînă ascultă de rigidul suflet.” 

Aici şi în alte texte, Nichita vine şi vorbeşte – la
modul aluziv-subversiv, potrivit epocii – despre
„străfundurile miraculoase”, despre puterea poeziei în
a cuceri spaţii imaginare fascinante, pline de atracţie
şi măreţie, într-o ţară închistată, aflată în domnia
colectivismului şi cu o presă dependentă de comanda
politică. Se deschidea o fereastră utopică a
cunoaşterii, frondă minoră, neluată în serios ca pericol
de cenzura autarhică. Poeţii devin astfel un pol
considerabil de forţă, de speranţă, de atitudine, pentru
că explorează domenii ficţionale care nu pot fi
controlate, confiscate sau expropiate în social.
Tărîmul închis în sine şi plutitor („se face elice”!) spre
care invită Nichita. populat cu păsări în derivă şi
„suflete bătrîne”, în agonie, bîntuit de simunuri, dă
curs mitului rimbaudian al poetului „colonizator”,
cuceritor de lumi şi tărîmuri nebănuite, asociat la noi
cu mitul poetului tînăr, avînd de partea sa curajul
aventurii în necunoscut. 

Într-o discuţie cu prietenul Nicolae Breban, datată
la 13 iunie 1969, Nichita se referă la o mişcare
juvenilă de amploare, de ecou european (vezi
agitaţiile studenţeşti din Franţa, cu un an înainte), care
va impune un chip nou de a recepta autorul şi actul
literar: „A apărut pentru prima oară termenul de poet
tînăr, de scriitor tînăr, de artist tînăr. Pînă acum erai
artist sau nu... Acum există această noţiune forte
aparte, care tinde să dea curs unui mit, unui mit de
prospeţime, de tinereţe, care... mai ales acum se
fundamentează. Bănuiesc că în mitul ăsta al tinerilor,
al conştiinţei unei vîrste, urmează în cîteva decenii de
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acum înainte să se prefigureze un mare mit al
secolului XX...”. Declarat în multe ocazii lider al
„poeziei tinere”, simbolul ei de vîrf, Nichita şi-a luat
în serios menirea, punînd întreg fenomenul pe seama
„unui fel de cunoaştere de sine mai rapidă”, pe o
„maturizare fără pierderea tinereţii”, dar mai ales pe
„recuperarea adolescenţei în cadrul existenţei lucide”,
ceea ce însemna remodelarea existenţei în funcţie de
ingenuitatea „vîrstei de aur”. Îi plăcea nespus un vers
din Cezar Ivănescu, pe care acesta îl fredona pe o
melodie cîntată nazal: „Copilăria nu-i o coadă de
şopîrlă”. Era vorba de o stare de spirit, dar şi de o
posibilă diversiune, neglijată de regim, ecranată de
noianul sloganurilor vulgare adresate frecvent
tineretului vremii. Cert este că autorul Viziunii
sentimentelor a crezut în această vocaţie, proprie
„noului val” literar, de a explora imaginarul
(prefigurare a virtualului Net de azi), de a impune
lumi noi prin poezie şi a le rosti prin vîrsta inocenţei,
de a comunica prin vocea candorilor originare. Se ştie,
în această aventură temerară (posibil să fi devenit
curent!) l-a însoţit o pleiadă de poeţi apropiaţi ca
vîrstă, diferiţi ca potenţial, porniţi de asemenea să-şi
caute norocul spre meleagul infinit al ficţiunii. Era în
definitiv vorba de o formă de libertate pe care nimeni
n-o putea aboli, întruchipînd – cum spunea cineva –
civilizaţia însăşi.

„numai cel care e singur în sine/ e însoţit” 
Sîntem făcuţi din imagini, „noi sîntem imagini

rapide”, credea cu convingere Nichita, un fel de sfere
monadice, „locuitorii unei secunde”, „zeităţi
melodioase”, „joc de-a rostogolul”, „suavă durere
albastră”, definiri pe care le vom întîlni în multe
poeme nichitiene. Elegia întîia din volumul 11 elegii
(1966), este un elogiu adus măreţiei tragice a
imaginarului, acelui „înăuntru desăvîrşit” al fiinţei,
care ne aparţine, îl locuim, fără să avem sentimentul
determinării, şi de aceea trebuie citită ca manifest al
unei generaţii încrezătoare în Absolutul poeziei, acel
El fără identitate al profunzimilor, cucerit prin cuvînt:
„I. El începe cu sine şi sfîrşeşte/ cu sine./ Nu-l vesteşte
nici o aură, nu-l/ urmează nici o coadă de cometă.//
Din el nu străbate-n afară/ nimic; de aceea nu are chip/
şi nici formă. Ar semăna întrucîtva/ cu sfera,/ care are
cel mai mult trup/ învelit cu cea mai stîmtă piele/ cu
putinţă. Dar el nu are nici măcar/ atîta piele cît sfera.//
El este înăuntrul – desăvîrşit,/ şi,/ deşi fără margini, e
profund/ limitat./ Dar de văzut nu se vede.// Nu-l

urmează istoria/ propriilor lui mişcări, aşa/ cum
semnul potcoavei urmează/ cu credinţă/ caii…// II. Nu
are nici măcar prezent,/ deşi e greu de închipuit/ cum
anume nu-l are.// El este înlăuntrul desăvîrşit,/
interiorul punctului, mai înghesuit/ în sine decît însuşi
punctul.// III. El nu se loveşte de nimeni/ şi de nimic,
pentru că/ n-are nimic dăruit în afară/ prin care s-ar
putea lovi.// IV. Aici dorm eu, înconjurat de el./ Totul
este inversul totului./ Dar nu i se opune, şi/ cu atît mai
puţin îl neagă:// Spune Nu doar acela/ care-l ştie pe
Da./ Însă el, care ştie totul,/ la Nu şi la Da are foile
rupte./ Şi nu dorm numai eu aici,/ ci şi întregul şir de
bărbaţi/ al căror nume îl port.// Şirul de bărbaţi îmi
populează/ un umăr. Şirul de femei/ alt umăr./ Şi nici
n-au loc. Ei sînt/ penele care nu se văd.// Bat din aripi
şi dorm –/ aici,/ înlăuntrul desăvîrşit,/ care începe cu
sine/ şi se sfîrşeşte cu sine,/ nevestit de nici o aură,/
neurmat de nici o coadă/ de cometă.” 

Astfel interpretată, elegia de uvertură a volumului
care a marcat puternic devenirea poeziei noastre,
constituie o chemare spre înlăuntrul desăvîrşit,
entitate cu datele perfecţiunii, nenoţională,
asemănătoare sferei, fără chip, fără memorie, în afara
prezentului, în afara istoriei, o totalitate spre care se
abate doar somnul, cu instinctul negativităţii, al
inversării semnelor şi al cumulului ancestral. Odată
pătruns în această interioritate etanşă, protejată,
senzaţia e una de tărîm populat de siluete multiplicate,
venite de undeva, din trecut, din ereditate. Spaţiu de
expansiune liberă a imaginarului, înlăuntrul desăvîrşit
va fi explorat şi amplificat, ca referinţă şi descriere, în
celelalte piese din cuprins. De altfel, parcurse atent,
prin această grilă de semnificare, fiecare elegie poartă
cu ea o tentă specială, o contribuţie în construcţia
volumului, trasează cîte o cale de acces spre lumea
esenţială a poeticităţii, fie printr-o subtilă „mişcare a
sufletului” care vede lumea ca erupţie de zei, de
miracole („În fiecare scorbură era aşezat un zeu...”,
Elegia a doua, Getica), fie prin efort de „trezire”, de
locuire în actul contemplaţiei, spre acel „albastru
treaz”, favorabil în aflarea „peisajelor curgătoare ale
somnului” (A treia elegie), fie pur şi simplu ca letargie
onirică, făcînd eul liric „să se prăbuşească/ în somn/
seară de seară” (A patra elegie), în exerciţii de
„aşteptare” cvasi-yogină, nimic altceva decît
„încordare a înţelesurilor în ele însele” (A cincea
elegie). Cum se întîmplă intrarea în această profundă
şi neştiută concreteţe a fiinţei, pe care poetul o
dezvăluie şi despre care nu ştim dacă este o stare de
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reverie sau o materie originară, purtată în
subconştient? Aici Nichita Stănescu îşi dovedeşte
forţa vizionară proprie marilor poeţi, puterea uriaşă de
a comunica faţa nevăzută a ordinii ontologice din
adîncuri. Intervine acea atracţie a unei misterioase
stări primordiale, edenice şi trans-individuale. 

„Iată pînă unde poate ajunge/ albastrul treaz”
În A treia elegie, discursul se dedică irealului,

captează instanţa aflată dincolo de materialitatea
umană, comunică o altă lume, demers care va avea
ecou deosebit în devenirea poeziei noastre. Sînt de
urmărit cele trei mari momente ale scenariului
recuperator de bolgie imaginară, aşa cum se derulează
sectorial – revelaţie, mister, transcendenţă stihială –,
cu elemente simple, agonale. Un prim episod e
dominat de coşmarul aripilor, de o nefirească pulsaţie
infernală: „III. Contemplare// Deodată aerul urlă.../ Îşi
scutură păsările în spinarea mea/ şi ele mi se înfing în
umeri, în şiră,/ ocupă totul şi nu mai au unde sta./ În
spinarea păsărilor mari/ se-nfing celelalte./ Frînghii
zbătătoare le tîrăsc,/ acvatice plante./ Nici nu mai pot
sta drept,/ ci doborît peste pietre fluorescente,/ mă ţin
cu braţele de stîlpul unui pod/ arcuit peste ape
inexistente./ Fluviu de păsări înfipte/ cu pliscurile
una-ntr-alta se agită,/ din spinare mi se revarsă/ spre o
mare-ngheţată, neînnegrită./ Fluviul de păsări
murind,/ pe care vor lansa bărci ascuţite/ barbarii,
migrînd mereu spre ţinuturi/ nordice şi nelocuite.” 

Poezia se face cu sentimente, spunea adesea
Nichita, dar îşi caută domeniul dincolo de cuvinte,
explorînd realul de dincolo de real. Relieful său
spaţial e destul de sumar, limitat în date şi semne
spectaculoase, dar va căuta să se deschidă, să afle mai
mult, şi de aici recursul la efecte şi tensiuni abstracte.
Mereu se sparge un înveliş, se dă la o parte un văl, un
obstacol în calea privirii interioare care devine
materială, îşi agaţă viziunile pe crengile din aridul
peisaj dalinian: „IV. Criză de timp// Ca şi cum s-ar
sparge un mormînt/ şi-ar curge pe fluviu/ tot misterul
lui...// Dar mai degrabă,/ ea, privirea, ne ţine/ la un
capăt al ei fructificaţi.// Suge din noi cît poate,/ părînd
a ne-arăta/ îngerii copacilor şi ai/ celorlalte privelişti.//
Copacii ne văd pe noi,/ iar nu noi pe ei.// Ca şi cum s-
ar sparge o frunză/ şi-ar curge din ea/o gîrlă de ochi
verzi.// Sîntem fructificaţi. Atîrnăm/ de capătul unei
priviri/ care ne suge.” 

Aflăm momentul de apogeu al experienţei –
atestarea realului ireal, a meleagului autonom al

poeziei, a lumii noi, cu chip de fulger, ce se întinde ca
o emanaţie transcendentă, ca un pol al creaţiei, după
care – odată atins – intervine căderea, plonjonul în
obişnuit, ieşirea din mister: „V. Contemplare/ Se arată
fulgerător o lume/ mai repede decît chiar timpul literei
A./ Eu ştiam atît: că ea există,/ deşi văzul dinapoia
frunzelor nici n-o vedea./ Recădeam în starea de om/
atît de iute, că mă loveam/ de propriul meu trup, cu
durere,/ mirîndu-mă foarte că-l am.// Îmi lungeam
sufletul într-o parte şi-ntr-alta,/ ca să-mi umplu ţevile
braţelor cu el./ La fel şi globul de peste umăr/ şi
celelalte-nfăţişări, la fel.// Astfel mă încordam să-mi
aduc aminte/ lumea pe care-am înţeles-o fulgerător,/ şi
care m-a pedepsit zvîrlindu-mă-n trupul/ acesta, lent
vorbitor.// Dar nu-mi puteam aminti nimic./ Doar atît-
că am atins/ pe Alceva, pe Altcineva, pe Altunde,/
care, ştiindu-mă, m-au respins.// Gravitaţie a inimii
mele,/ toate-nţelesurile rechemîndu-le/ mereu înapoi.
Chiar şi pe tine,/ rob al magneţilor, gîndule.”

Lumea e „ruptă” iremediabil în două, susţine
Nichita, e făcută din „jumătăţi rupte” care se caută şi
se doresc (A patra elegie), din doi idoli, din două
bucăţi de lemn, din două schelete de cal, din două
gropi, topos-uri ale deşertăciunii, bîntuind ambele
realuri între care ne e dat să oscilăm (A şasea elegie);
de aici decurge opţiunea pentru a trăi plenar unul
dintre realuri, visîndu-i prezenţa „pînă la sînge” (A
şaptea elegie). Ţinutul nou-văzut din „mult mai
aprigul ideal” poate căpăta numele Hiperboreea, locul
„cu cer vineţiu” unde se ajunge împreună cu îngerii în
zbor, refugiul de frig şi de gheaţă al geniilor şi sfinţilor
(al „mai marilor minţii”), cu ape geroase în care se
plonjează „cu sufletul neapărat” ca să te poţi naşte iar:
„La Hiperboreea, acolo – ea mi-a spus,/ şi luîndu-ne
unul pe altul de ceafă/ cu braţul drept, cel nezburînd,/
ne vom cufunda pe sub gheaţă în apă.// Hiperboreea,
zonă mortală/ a maimarilor minţii,/ loc al naşterilor de
copii de piatră,/ din care sculptaţi sînt doar sfinţii.//
Hiperboreea, alb. – negru,/ aur-argint,/ revelaţie,
nerelevaţie, tristeţe/ alergînd şi orbecăind.” (Elegia a
opta, hiperboreeana) 

Gîndită ca o filă de codex ezoteric, Elegia oului, a
noua vorbeşte, în acelaşi cod mitic, despre geneza
sinelui poetic, izvodit din materia întunericului atinsă
de idee: „Într-un ou negru mă las încălzit/ de
aşteptarea zborului locuind în mine;/ stă unul lîngă
altul, nedezlipit,/ sinele lîngă sine./ Sentimentul unei
aripi îmi curge-n spinare,/ senzaţia de ochi îşi caută o
orbită./ O, tu, întuneric mare,/ tu, dezgustată naştere
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încremenită./ S-a aşezat pe mine o idee/ şi mă cloceşte
maternă./ Acum, tot ceea ce este e/ rotundă căldură şi
fermă./ Sare din mine un fel de plisc/ în toate părţile
şi deodată./ Refuză să fie un obelisc/ şira intimă,
curbată./.../ Scot ochi cu priviri nereale/ la dreapta, la
stînga, în sus şi-n jos,/ născînd şir de regi-animale,/
care ştiu cum se moare frumos./.../ „Sinele” încearcă
din „sine” să iasă,/ ochiul din ochi, şi mereu/ însuşi pe
însuşi se lasă/ ca o neagră ninsoare, de greu./ Dintr-un
ou într-unul mai mare/ la nesfîrşit te naşti, nezburată/
aripă. Numai din somn/ se poate trezi fiecare, –/ din
coaja vieţii nici unul,/ niciodată.” Starea onirică
inspiră curajul de a desluşi nevăzutele din bezna
profunzimilor.

Vizionarismul nu poate exista, susţine Nichita,
fără „dublul” omului-fantă, mesagerul umbrelor de
apoi, colindînd cele două lumi ale lui a fi şi a nu fi –
el ne pune la cale acel dincolo miraculos, care să ne
fascineze şi de care să ne fie frică: „Omul-fantă face
înconjurul lumii/ şi există numai cît să ia cunoştinţă/
de existenţă.// Sufletele morţilor/ sînt atmosfera
terestră/ Respirăm sufletele lor;/ sufletele lor îşi înfig
cîte un deget/ adînc în respiraţia noastră.// Omul-fantă
moare/ ca să ia cunoştinţă de moarte./ El se lasă
respirat/ şi la rîndul lui/ respiră/ obiecte însufleţite şi
neînsufleţite/ ca şi cum ar fi aer.// Nu se ştie cine
respiră pe cine./ Istoria coagulează în cuvinte
solemne;/ viitorul ni se înfăţişează sub forma unei/
vorbiri/ pronunţate de nişte guri/ cu mult mai perfecte
decît ale noastre.” (Omul-fantă)

11 elegii reprezintă un mic tratat de revelaţie
poetică. 

„Dar peste tot în mine sînt ruguri/ în aşteptare/
şi ample, întunecoase procresiuni”

Cum aflăm din Antimetafizica. Nichita Stănescu
însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu (1983, 1985),
această carte care a marcat puternic poezia
românească postbelică, 11 elegii (de fapt în ea sînt
12), a fost scrisă în două zile friguroase ale lunii
decembrie 1965, pe fondul unui tumult existenţial şi
al unei crize pecuniare acute. Evadat într-un regim
boem, împreună cu poeta Gabriela Melinescu de care
se îndrăgostise nebuneşte în urmă cu un an, cei doi s-
au refugiat într-o casă cu totul anonimă şi
sărăcăcioasă de la periferia Bucureştiului. Partenera
de aventură abia se remarcase în acel an cu debutul în
poezie, Ceremonie de iarnă, iar Nichita domina viaţa
literară, cu un al treilea titlu, Dreptul la timp. Poetul

avea în proiect să scrie neapărat o carte de „ruptură”,
care să-l scoată din rutina unei modalităţi lirice, dar şi
din lipsuri şi privaţiuni materiale. Iniţial, manuscrisul
purta şi titlul „Cina cea de taină”, unde fiecare elegie
era în dreptul cîte unui apostol, iar anti-elegia Omul-
fantă juca rolul lui Iuda. Spune Nichita: „Pricinile de
străfund ale acestei cărţi au o natură simplă şi
complexă totodată. Simplă în sensul că este o carte a
rupturii existenţiale, chiar a eposului existenţial, dacă
vrei să-l numim aşa, starea gălbenuşului şi a albuşului,
în situaţia de a alege alt ou de var. Un fel de Întorsură
a Buzăului, montană, intrarea în noţiuni prin lovirea
de o altă platformă a existenţei. Dar pricinile cele mai
valide sînt cele mai complexe, pentru că ele provin
dintr-o redimensionare a materialului fundamental
uman, nu a trupului perisabil, ci a cuvîntului
imperisabil. Contemplarea umanităţii prin cuvînt
minimalizează fiziologia umană, în favorul gramaticii
umane. Spus astfel, e foarte simplu, dar trăite cu mult
mai complicat.” 

Într-adevăr, poetul avea nevoie de o schimbare de
direcţie, de o „întorsură”, de o altă perspectivă asupra
actului poetic, pe un filon la care meditase mai multă
vreme şi care acum îşi vădea rodirea, plecînd de la
funcţia cuvîntului creator de univers şi de la lumea
care vine din adîncuri. „În cazul celor 11 elegii,
tendinţa este aceea a cuvintelor trăite sau, mai precis,
a cuvintelor care ele trăiesc natura, iar nu natura pe
ele. Evident, cu excepţia a două elegii, care erau
poezii răzleţe, publicate anapoda în reviste, restul au
fost compuse sau, mai precis, dictate Gabrielei
Melinescu, în decurs de două zile şi două nopţi, într-o
cameră cu pămînt pe jos, la marginea Bucureştilor,
într-o foame şi o puritate trupească absolute, fapt care
le îndreptăţea să tindă către ceva profund, pur şi
perfect. Celelalte două sau trei elegii răzleţe, pe atunci
nu se numeau elegii, acestea s-au potrivit exact cu
maşinăria de aripi a construcţiei cărţii. Mă refer la
timpul de execuţie a cărţii, pentru că demersul ei avea
în spate un decurs de cel puţin un deceniu de meditaţie
şi de trăire a cuvintelor.” În pofida dimensiunilor ei
reduse, cartea avea un „cifru” şi o geometrie
interioară, care o propulsau între apariţiile
experimentale, sub aparenţa unei reflexivităţi estetice
evoluate. Era de fapt o reconectare la tradiţia spiritului
european al poeziei aflate în căutarea profunzimilor şi
dornică să discrediteze lumea reală. 
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„Iată-mă dus la tribunalul frunzelor/ la
tribunalul umbrelor”

Ca să pătrunzi în „zona interzisă” a spaţiului
poetic, destinată doar celor aleşi sau iniţiaţilor, e
nevoie de o stare specială, de o melancolie anxioasă,
şi – cum vedem – cu ea îşi motivează poetul nostru
expediţia în necunoscut. O expediţie/ experienţă unică
în felul ei, pe care poetul spune că şi-a dorit să o
repete în anii următori, fără să-i mai reuşească izbînda
iniţială. Va rămîne cu nostalgia unei patrii secrete
atinse cîndva, unde existenţa se tăinuieşte şi „se
adulmecă”: „Această carte... în ciuda tristeţii
fundamentale care a stîrnit-o şi a austerităţii ei
aproape totale, mi-a adus cel mai mare noroc literar,
încît, uneori, mă gîndeam surîzînd amar: uite,
domnule, ce noroc poate să-ţi aducă un nenoroc bine
exprimat! Am încercat după aceea să repet ştanţa în
Laus Ptolemaei, după aceea în ciclul 11 feluri de a-ţi
pierde vremea, dar, între timp, revelaţia necuvintelor
adumbrise în mine dogmatismul primelor expresii şi
al primelor revelaţii despre taina şi acţiunea poeziei.
În trecere fie spus,11 elegii a apărut ca volum compact
sau integral reprodus în reviste mai în toate limbile
lumii, lucru care mă bucură, întristîndu-mă, şi-mi
spune încă o dată că jubilaţia artei are rădăcini în
fundul ochiului, aidoma culorilor...” Şi poetul adaugă
aforistic: „Orice carte este amintirea unei tristeţi.
Tristeţea adevărată îşi capătă forma abia după ce a
fost. Chiar şi cele mai fericite amintiri au forma
melancoliei.”

Mai tînărul jurnalist insistă să afle şi alte amănunte
despre ce anume a favorizat concepţia insolitei cărţi,
dar Nichita nu vrea să relateze nimic frivol sau de
domeniul bîrfei: „Nu pot, nu pot, e indecent!” Revine
totuşi cu cîteva amănunte preţioase, de atmosferă:
„Era un pat cu o cergă pe el şi un covor oltenesc cu
motive tipice şi abstracte. Venise iarna şi Gabriela,
care avea cei mai frumoşi dinţi şi mai ostentativi din
lume, avea un talent nemaipomenit să clănţăne din ei
aprig. Se apropiau sărbătorile şi nu aveam de nici
unele. Muream de foame şi nu mă puteam decide dacă
să rămîn cu ceea ce iubesc sau să mă întorc la ceea ce
am iubit. Din cînd în cînd, număram în minte banii pe
care îi aveam în buzunar şi făceam calcule cam cît s-
ar cuveni de băut şi de mîncat pentru Anul nou.
Aveam mîinile îngheţate, de aceea nici nu se putea
pune problema că am fi putut citi o carte... Un prieten
de la editură îmi dăduse cîteva sute de coli pe care să
bat la maşină foile pentru tipar, de acelea cu chenar

negru pentru bătut la două rînduri. Dacă îmi aduc bine
aminte, aveam în casă şi una sută unsprezece sau una
sută cincisprezece grame de coniac trei stele, într-o
sticluţă rotundă cu căpăcel şi cu etichetă rotundă, din
cele care se vindeau în gară, pentru trenuri, la un preţ
de nimica. Beam din cînd în cînd din acelaşi căpăcel
cîte o sorbitură şi aveam impresia că facem un chef
monstru. Era o perioadă în care îmi făcea mare
plăcere să citesc cu glas tare din textele clasicilor şi să
le comentez.” 

Ştim şi ce cărţi luaseră cu ei pe insula hibernală cei
doi fugari adamici: o ediţie din Cartea lui Iov, de la
Fundaţii, Odiseea, în traducerea lui E. Lovinescu, o
ediţie Ghilgameş, apărută în Editura Bisericii
Ortodoxe Române, Plumb-ul lui Bacovia, „iar de
Eminescu nu mai aveam nevoie, căci îl ştiam pe
deasupra”, plus, în manuscris, traducerea lui Nicolae
Breban a primelor două Elegii duineze ale lui Rilke.
Nichita citindu-i Gabrielei M. din Odiseea lui
Homer!... Nu putea lipsi elementul ocult din această
poveste – e vorba de închegarea (prin „magie
neagră”?), într-un corp unic, a textelor disparate, care
s-a produs ca într-o vrajă întrutotul reuşită: „După
două zile după ce am terminat lucrarea, cu întreruperi,
cu discuţii, cu alergare după pîine, după ţigări, după
ceai negru, a rămas după cele două nopţi ceva inform
şi nelegat. Pe stradă, o ţigancă ghicea cu plumb topit
în apă viitorul. Cum se închega plumbul în apă, prin
atingerea acelor texte de un real interior, deodată s-au
închegat integral cele 11 elegii. N-am avut nici cea
mai mică îndoială asupra importanţei ei pentru mine
însumi şi am devenit drept...”. Episodul cu ţiganca şi
cu plumbul rămîne unul obscur...

Capitolul din care am citat cu folos se intitulează
Rubiconul, marcînd momentul trecerii dincolo, spre
lumea esenţială a poeziei. Necuvintele (1969) vor
consolida şi vor da consistenţă acestei experienţe şi
atitudini noi faţă de poezie.

Nichita Stănescu este un poet reformator, căutător
al revelaţiei din adîncuri de fiinţă. Orfismul său
ermetic şi subversiv mizează pe adevărul umbros al
profunzimilor, dînd impresia că îşi reprimă prin undă
ludică oficiul unei descoperiri majore. „Cînd scriu
orice fel de poezie, am acelaşi sentiment: starea
impersonală.... Prin faptul că ea a fost scrisă şi
revelaţia efectuată”.
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Cînd  Vasile Proca a început să scrie (şi) povestiri,
critici importanţi i-au anunţat un viitor sigur, cel puţin
la fel de relevant precum cel de poet. Devenise
autorul unui volum de proză, Povestiri din Cumania,
în care, sub numele destul de transparent invocat
dintr-o istorie îndepărtată, se ascundea  de fapt
teritoriul cunoscut şi sacralizat/ legat de existenţa
noastră;  cartea nu era lipsită de îndrăzneli epice şi
deschidea drum, într-o manieră suprarealistă însuşită
ad-hoc, asupra unor întrebări şi ne-răspunsuri,
transformate în nelinişti existenţiale, aceasta fiind în
fapt noua lume propusă de narator, transformat într-un
jucător sui generis cu o materie epică mai puţin
obişnuită.

Am scris şi despre poetul Vasile Proca. Spuneam
atunci că, aidoma unor importanţi congeneri ai săi, de
o vreme încoace, a început să scrie atît poezie, cît şi
proză. În ce măsură conlucrează cele două tipuri
esenţiale de discurs... e complicat să te pronunţi.
Totuşi, la vremea apariţiei unui volum de poezii sub
semnătura lui Vasile Proca, încercam să găsesc nişte
răspunsuri: „Dar, dincolo de toate acestea, poezia lui
Vasile Proca se adună în întrebări şi imagini esenţiale.
E acea stare încremenită în timp a fiinţei care caută
răspunsuri la întrebări fără răspuns, amestecând,
stropi de credinţă şi de tăgadă, pendulând între înger
şi demonie, lăsându-se muşcată de răul originar şi
denunţând intruziunea maleficului în viaţa de zi cu zi,
e veghea celui care simte şi vede, aude, înregistrează:
o fiinţă care descoperă prea puţin, dintr-un timp
anistoric încoace, ca să-i fie suficient spre a se linişti.
ŞI APOI, OMULUI LINIŞTIT I-AR MAI FI BINE?!
Aceasta pare să fie întrebarea pivot a poemelor lui
Vasile Proca...”.

Nicicum nu putem vorbi de linişte şi nici de
altceva asemănător în povestirile sale. Acum, într-un
nou volum (Inima lui Stalin, Editura Opera Magna,
2017), avem validarea celor afirmate mai sus. Titlul

are o trimitere neformalizată. Pentru cei care
ştiu cîte ceva despre mineri, e lesne de înţeles
că vor fi auzit şi de „inima lui Stalin”. Fără să
trimită spre ceva care să însufleţească
„spiritual” o epocă bolşevică, metafora are o
încărcătură banal-pragmatică, denominînd
faimoasa lopată în formă de inimă, de trei ori
mai mare decît una obişnuită, greu de ridicat de
un om normal, numai bună însă pentru cei care
îşi propuneau să se afirme în întrecerea
stahanovistă. Era lopata întrecerilor chinuite din
vieţile scurte hărăzite minerilor. Dar nu numai
atît, cu siguranţă. Pentru că e vorba aici doar de
o sugestie legată de titlul volumului de faţă; în
schimb, în spiritul cărţilor moderne, în celelalte
texte provocările merg pe canale foarte diverse,
lor adăugîndu-li-se şi acele semnificaţii care vin
de dincolo de conţinuturile propriu-zise.

Cartea lui Vasile Proca e gîndită ca o
provocare şi ca construcţie responsabilă, în
acelaşi timp, capabilă să participe la procesul de
semnificare. În texte concentrate, e găsit loc pentru o
desfăşurare aparent clasică: întîlnim 16 capitole
sublimate, cu titluri şi conţinuturi de efect,  în care
temele majore din Povestiri din Cumania par a fi
reluate: timpul/ spaţiul, moartea/ muzica şi oglinzile
(anamorfotice).  Cele 16 texte, numite doar de dragul
unui nume capitole, au aceeaşi independenţă ca şi
poemele, integrabile sau nu într-un ciclu oarecare. În
finalul lor întîlnim un text cu valoare de epilog. Sau
de orice. Inclusiv al faimosului „punct şi de la capăt”.
Imaginea uriaşului portativ pe care se poate rescrie
lumea devine un posibil cod: „ – Rugaţi-vă sufletul!
Dacă vă ascultă, amintiţi-vă că mai sunteţi oameni:
sensibili şi întregi la minte. Aşa se răspunde chemării.
Amintirile sufletului.// Grupul se întoarce cu spatele.
Cineva plînge. Altul îşi şterge ochelarii de cămaşă.
Altul îşi trece palmele, desfăcute, prin păr. Încet, pe
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neobservate, fiecare devine o umbră/ Dispar. Doar
portativul se mai vede. Portativul uriaş pe care l-aţi
văzut la început.// Oamenii au dispărut în alţi
oameni.// Timpul lor a dispărut în alt timp.// Închideţi
Inima lui Stalin.// Ascultaţi Cîntecul pămîntului de
Mahler.// Vă rog.”

Într-adevăr, muzica lui Mahler se bazează pe
această aspiraţie a unui romantic întîrziat de a
cuprinde lumea diversificată de grotesc şi de
distorsiuni, o lume în care deznădejdea ridicată de
pierderea inocenţei puberale se intersectează cu triluri
din natură, melodii urbane sau rurale, accente triviale
sau armonii de fanfară funerară. E o gamă uriaşă de
stări care pleacă de la aranjamente convenţionale şi
poate merge pînă la extreme oscilînd în tonalităţi
progresive.

Nici că se putea o cuprindere mai simptomatică a
lumii din acest volum decît aceea prin Cîntecul
pămîntului de Mahler; în plus, trebuie spus că textele/
capitole beneficiază adesea de determinări muzicale
din partea unui narator competent în acest sens (ar
merita o analiză care să evidenţieze posibile sugestii
care vin din reţele muzicale propuse. Dar e codată
cartea lui Vasile Proca? Rămîne la latitudinea
cititorilor să se pronunţe.

Deşi de dimensiuni restrînse, textele denumite şi
capitole au puterea de a sugera mai mult decît lasă să
se întrevadă. Contribuie şi efectele distorsionate în
sens anamorfotic, ca şi continuarea unor strategii
textuale ce par a ţine de un supra-realism ad-hoc,
întîlnite şi în volumul anterior. Inflexiuni ce par a fi în
descendenţa lui Urmuz, atipii de tot felul, recursul la
fraze concentrate, un imaginar gîndit spre a fi
provocator, zămislitor de întrebări şi aruncînd
răspunsuri neaşteptate despre lume; o lume
funambulescă, posibil de inscripţionat pe un portativ,
pe un CD, dincolo de tonurile ce se percep în mod
obişnuit. Sau nu: „Din proiectil, apare un şir de
oameni, care acoperă scena descrisă mai sus. Se văd
numai ei. Mannechine challenge. Daţi-le nume. Apoi,
încet, încet, dispar. Totul este negru pentru cîteva
clipe. O lumină taie scena în două: un ecran imens
tăiat în două. Sus lumină, jos întuneric. Sus, o
orchestră interpretînd o simfonie. La pian, Lang Lang.
Degetele aleargă pe clape. Sunetele sunt trase în sus
de bagheta Dirijorului celest.// În partea de jos, atunci
cînd instrumentele de percuţie îşi intră puternic în rol,
apare o femeie dezbrăcată. Mai bine zis, se chinuie să
iasă dintr-o folie. Femeia dă din mîini, cade, caută să
îndepărteze folia. Între timp, se apropie omul

necunoscut. Ea ţîşneşte din folie, cade în genunchi. Îşi
lasă coapsele pe călcîie. Fruntea se lipeşte de
genunchi. Omul necunoscut o înconjoară de trei ori.
Deschide Inima lui Stalin. Citeşte. La pian, Lang
Lang./ Pentru cel care nu crede, nu am nici un
argument. ”

Desigur argumentele pot fi găsite în cele 16
„capitole” care alcătuiesc cartea. Cu obsesii
transformate în imagini, cu posibile orchestraţii
adecvate sau nu: cu faptele casnice din viaţa bătrînei
Sofia, cea care i-a cunoscut, în felul ei dramatic
neştiut, şi pe oamenii lui Hitler, şi pe cei ai tătucului
Stalin; cu alte înfăţişări ale soldaţilor ruşi (alte feţe,
aceleaşi apucături) în trecerea lor spre Vest dar lăsînd
urme mari la noi; cu povestirea ritualică despre
„inima lui Stalin” (despre fatidicul an 1977, cînd, pe
3 August, Partidul şi securitatea au declarat Valea
Jiului Zonă interzisă); cu automatisme existenţiale şi
cu protocolul comunist din SeVeGe desfăşurat în faţa
capitalismului nepieritor („ – Colonele, du-i pe malul
lacului...la sălcii...să fie totul gata.”) cu rîsu-plînsu în
variantă funerară („Era acasă. Adus cu marş funebru,
executat de merţan şi ai lui. Şi toţi avînd lumînări
aprinse în mîini.// Pe la garduri, gură-cască. Trăim.
Româneşte. Trăim.”); şi chipuri şi oameni şi ziua
Victoriei şi Mister oarecare şi oameni mulţi de
calapodul unui Ghi sau Mîţăblîndă sau familia
Pizdelea şi primari şi oameni de afaceri şi
parlamentari şi mulţi oameni mari şi mici,
distorsionaţi printr-un caleidoscop unicat.

Pot fi numite şi scene imaginile burleşti, absurde,
histrionice, tragice, ilare adunate de secţiunile acestui
volum. De ce? Pentru că şi această lume din carte e tot
dintr-un teatru, existînd în plus orchestra, dirijorul,
pianistul (fie el şi Lang Lang, cel mai în vogă la ora
actuală), muzici de tot felul. Lumea e un teatru absurd
iar scriitorul singurul care mai poate face ordine. Dar
totul se pierde sau renaşte în imaginile unui
caleidoscop unicat. Caleidoscopul lui Vasile Proca:
„...fecioare plînse care te bocesc, flori de plastic,
coloane de maşini cu farurile aprinse, preoţi cu duhul
sfînt în buzunare, pomene pentru două cartiere de
flămînzi, perne de catifea pline cu decoraţii,
oficialităţi în negru, o fanfară cîntînd marşuri funebre,
sute de oameni care aplaudă cu ochii în lacrimi,
soldaţi cu armele pregătite să tragă salve, iar peste toţi
şi peste toate doliul existenţei”.
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Cu o activitate poetică consistentă (peste 15 cărţi
publicate de la debutul editorial din 1967, cu
volumul Furăm trandafiri), de mai bine de un
deceniu Ioana Diaconescu impresionează şi printr-o
altă faţetă a eforturilor sale scriitoriceşti, în
domeniul istoriografiei culturale româneşti. Despre
aceste preocupări, cărora cercetătoarea li se dedică
în profunzime după 2000, am mai vorbit şi cu ocazia
publicării volumului O conştiinţă literară. Mihai
Ursachi în documentele Securităţii, apărut în 2016
la Ed. Junimea. 2005 este anul în care publică, în
„România literară”, primele studii rezultate din
această hotărîre a sa de a „traversa infernul” pe care
multitudinea de dosare rămase ca mărturie a anilor
terorii comuniste îl constituie. Tot atunci, renunţă la
postul de realizator la Radio România, unde lucra
din 1990. Primul rezultat editorial al proiectului care
urma să ia amploare cu timpul îl reprezintă volumul
Scriitori în arhivele CNSAS. Intelectuali urmăriţi
informativ, arestaţi, condamnaţi, ucişi în detenţie:
1946-1989, apărut în 2012 la Fundaţia Academia
Civică, unde Ioana Diaconescu era deja colaborator
editorial, în urma propunerii venite din partea Anei
Blandiana şi a lui Romulus Rusan.

Cele 21 de studii de caz despre personalităţi ale
culturii române care au constituit o problemă pentru
regimul comunist (Lucian Blaga, Constant
Tonegaru, Mircea Vulcănescu, Ernest Bernea ş.a.)
sînt introduse de o mărturisire a determinărilor
cercetătoarei de a se avînta într-un asemenea
proiect, pătrunzînd „într-o lume «à rebours»”, „într-
un univers de neimaginat, nociv, toxic, violent,
atroce”, determinări care stau la baza tuturor
eforturilor ulterioare: „Mai întîi am vrut să aflu: de
ce, în numele căror raţiuni. Am vrut să ştiu ce s-a
întîmplat, cum s-a întîmplat, din ce lume m-am
născut, cărei lumi am aparţinut, cărei lumi îi
supravieţuiesc; de ce, tatălui meu, un strălucit

intelectual, i s-a închis cerul la 33 de ani, de ce
i-a fost furată viaţa; de ce unchiul meu,
pictorul Aurel Vlad, a străbătut un lung calvar
în prizonieratul lagărelor Siberiei, de ce i-a
fost şi lui furată viaţa. Am vrut să cunosc
fragmentul însîngerat care lipseşte istoriei
noastre naţionale, fragment care nu era şi nu
este în manualele de istorie, deşi s-ar cuveni să
fie. Am vrut să aflu, să înţeleg, să
mărturisesc”. Datoria personală, resimţită faţă
de propria familie, a prins în scurt timp
proporţii considerabile. Volumul din 2012 a
fost urmat, în 2015, de Marin Preda. Un
portret în arhivele Securităţii (Ed. Muzeului
Literaturii Române), în 2016 de volumul
despre Mihai Ursachi, în 2017 de Poezia ca
act de insurgenţă. Cezar Ivănescu în Arhiva
CNSAS (Ed. Junimea, Iaşi), iar în 2018, Ioana
Diaconescu revine la Fundaţia Academia Civică cu
„Rugul Aprins”. Studii şi documente despre
exterminare şi supravieţuire. 

La cinci ani de la primul volum care merge în
culisele unui regim toxic, raţiunile cercetătoarei
rămîn la fel de profunde. Se insistă asupra
importanţei cunoaşterii istoriei chiar cu mai multă
convingere, aducerea la lumină a adevăratei feţe a
trecutului reprezentînd pentru Ioana Diaconescu o
modalitate legitimă de răzbunare a celor care au fost
victime ale absurdităţii anchetelor comuniste, dar
mai ales o datorie faţă de aceştia. Grupul de la
Mănăstirea Antim, care constituie subiectul
volumului de faţă, trezeşte însă pentru cercetătoare
şi trăiri de o mai profundă subiectivitate prin
legăturile personale – directe sau indirecte – cu unii
dintre acuzaţi. Vizitele din adolescenţă la această
mănăstire şi faptul că l-a cunoscut pe Andrei Scrima
după revenirea acestuia în ţară reprezintă un surplus
în determinările de ordin spiritual care stau la baza
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cercetărilor Ioanei Diaconescu.
„Rugul Aprins”. Studii şi documente
despre exterminare şi supravieţuire
reprezenta în 2013 un deziderat al
autoarei. Într-un interviu oferit atunci
lui Sorin Lavric (care semnează şi
prefaţa volumului de faţă, Cercetînd
bolgia), Ioana Diaconescu numea
această carte, pe care o menţiona ca
proiect de viitor, „lucrarea vieţii
mele”. O lucrare care, se pare, este
încă în lucru, întrucît va consta în mai
multe volume. Celui de faţă îi sînt
anunţate în completare o ediţie
dedicată profesorului Alexandru
Mironescu şi una lui Dumitru Stăniloae, avînd în
vedere complexitatea celor două cazuri din procesul
„Rugului Aprins”. Prin urmare, cartea cuprinde:
studii de caz privind şapte din cei opt preoţi arestaţi
şi condamnaţi în 1958 (Sandu Tudor/ Alexandru
Teodorescu, Benedict Ghiuş, Sofian Boghiu, Adrian
Făgeţeanu, Arsenie Papacioc, Felix Dubneac şi
Roman Braga); un capitol, Martiri la 20 de ani.
Studenţii şi „Rugul Aprins al Maicii Domnului”, în
care sînt analizate cazurile a patru din cei cinci
studenţi implicaţi în proces (Gheorghe Văsîi, Şerban
Mironescu, Nicolae Rădulescu şi Emanoil
Mihăilescu); şi un studiu dedicat lui Vasile
Voiculescu, asupra căruia cercetătoarea îşi oprise
atenţia şi în 2012, în Scriitori în arhivele CNSAS...
Cartea este completată şi de o analiză în trei părţi a
dosarului de urmărire informativă (în şapte volume)
deschis lui Bartolomeu Anania, asupra căruia au
existat controverse, Ioana Diaconescu urmărind „a
şterge, măcar în parte, ofensa” adusă imaginii şi
memoriei preotului şi omului de cultură. 

Anii ‘50 au rămas în memoria României drept
anii represiunilor, ai urmăririlor obsesive, ai
proceselor politice bazate intens pe puterea
imaginativă a Securităţii, pe capacitatea
anchetatorilor de a vedea şi de a crea probe din cele
mai banale fapte. După procesele intentate partidelor
istorice, sfîrşitul celui de-al şaselea deceniu al
secolului trecut a fost marcat de cele două mari
procese care au vizat cultura şi spiritualitatea ţării:
cel al „Rugului Aprins” (lotul „Teodorescu
Alexandru şi alţii”) urmat de cel al lotului „Noica-
Pillat”. Această „adevărată campanie de

exterminare” pe care comuniştii o
lansează la adresa intelectualităţii
urmăreşte o anihilare a oricărei
încercări de ieşire din tiparul „omului
nou”, a oricărei tentative de libertate în
gîndire şi, cu atît mai mult, în
exprimare. Totul reprezintă un atentat
la adresa valorilor ţării, valori devenite
în acel context desuete şi, mai ales,
indezirabile, ca reprezentante ale unei
lumi care se voia a fi uitată. Este un
atentat la memoria culturală a ţării,
urmărindu-se o resetare din temelii a
societăţii, care nu se putea realiza atîta
timp cît mai cuprindea elemente care

doreau şi puteau da mărturie despre acea lume şi care
nu păreau să se deschidă spre valorile noii lumi
impuse. Numărul arestărilor pentru „activităţi
împotriva securităţii statului” care au loc în aceşti ani
de represiune este halucinant. În 1958, cînd sînt
arestaţi şi condamnaţi membrii lotului „Rugul
Aprins”, numărul celor anchetaţi ajunge la 47643 de
persoane. Între aceştia se află şi primele nume din
viitorul lot „Noica-Pillat”: Constantin Noica, Iacob
Noica şi Sergiu Al-George, arestaţi la finalul lui
1958. După acest an numerele scad. 

„Adunarea de îngeri” care ajunge în închisorile
comuniste – cum îi numeşte cu profundă admiraţie
Ioana Diaconescu pe cei anchetaţi în procesul lotului
„Teodorescu Alexandru şi alţii” – a fost supusă
mistificărilor pe care aparatul de stat le-a coordonat
cu abilitate. Mistificarea este, de altfel, cuvîntul-
cheie al demersurilor regimului în acest plan: în
1997, Stelian Tănase publică prima ediţie a
volumului care disecă întregul scenariu din jurul
procesului „Noica-Pillat”, sub titlul Anatomia
mistificării, iar Ioana Diaconescu vorbeşte despre
regia procesului „Rugului Aprins” ca despre „o
mistificare strigătoare la cer!”. Locul comun al
epocii constă în inventarea de fapte care se
presupunea că subminează conducerea şi armonia în
stat sau răstălmăcirea banalului, transformarea lui în
delict de o gravitate majoră. Articolul 209 din Codul
Penal era cel care cuprindea sub titulatura sa faptele
catalogate ca deosebit de grave ale viitorilor
condamnaţi. Acesta prevedea „infracţiunea de
uneltire contra ordinii sociale”, formulare cu o
deschidere destul de largă, astfel încît permitea
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includerea în cadrele sale chiar şi a simplelor discuţii
între prieteni, „discuţii cu caracter duşmănos”. Aici
intrau şi lectura unor cărţi aflate pe lista neagră,
organizarea, găzduirea sau participarea la cenacluri
literare sau adunări la care se susţineau conferinţe pe
diferite teme spiritual-culturale – cum este cazul
discuţiilor şi conferinţelor susţinute de membrii
„Rugului Aprins al Maicii Domnului” la Mănăstirea
Antim şi mai apoi în casa profesorului Mironescu –,
adunări văzute ca pretext pentru organizarea unor
acţiuni care să submineze regimul sau chiar să îl
răstoarne etc. Cel mai grav fapt îl constituia însă
plasarea tuturor acestor acţiuni sub semnul
legionarismului. Iar cînd cel puţin unul dintre cei
acuzaţi a cochetat în trecut cu mişcarea de dreapta,
lucrurile devin mult mai simple pentru anchetatori,
care nu ezitau în a răspîndi eticheta tuturor celor
implicaţi. A fost cazul şi în 1958, pentru Sandu Tudor
şi ceilalţi implicaţi în proces, precum şi la începutul
lui 1960, pentru Dinu Pillat şi colegii săi de suferinţă,
ceea ce arată existenţa unui şablon în desfăşurarea
proceselor politice.

Sentinţa nr. 125 din 8 noiembrie 1958 a adus
grupului de la Mănăstirea Antim condamnări între
cinci şi 25 de ani (de muncă silnică) pentru „crima de
uneltire contra ordinei sociale şi pentru crima de
activitate intensă contra clasei muncitoare şi [a]
mişcării revoluţionare”. Încercarea de a se refugia în
dimensiunea spirituală, de a se salva prin aceasta din
rigiditatea socială instaurată în acei ani a fost
decisivă pentru cei 16 condamnaţi. Unul dintre
capetele de acuzare a fost citirea unui volum de
poezii „legionare” de Radu Gyr, precum şi a unei
serii de poeme „mistico-religioase” ale lui Vasile
Voiculescu. Acestea din urmă au constituit şi unul
dintre capetele de acuzare pentru o parte dintre
condamnaţii din cadrul lotului „Noica-Pillat”.
Doctorul Voiculescu este, de altfel, unul dintre
„personajele” care uneşte cele două grupuri, fiind
utilizat chiar ca martor al acuzării în cel de-al doilea
proces. Alexandru Paleologu rememora
comportamentul exemplar, plin de demnitate în
ciuda situaţiei în care era plasat, al poetului forţat să
livreze informaţii acuzatoare despre prietenii săi.
Absurditatea unei asemenea strategii, precum şi cea
a acuzaţiilor aduse acestor oameni de cultură, merge
dincolo de orice capacitate de înţelegere umană. În
linia absurdului se înscrie şi alegerea autorităţilor de

a condamna un om de peste 70 de ani, care era şi
bolnav pe deasupra. 

Importanţa „Rugului Aprins al Maicii Domnului”
în istoria spiritual-culturală a României nu poate fi
contestată. Doar menţionarea unor nume care au fost
parte a grupării stă mărturie pentru scopurile de înaltă
valoare ale acesteia. Sandu Tudor, Dumitru Stăniloae,
Bartolomeu Valeriu Anania, Vasile Voiculescu,
Andrei Scrima sînt cîteva dintre personalităţile care
au încercat să confere o aură de spiritualitate unei
epoci aflată în plină schimbare şi în pericol de a intra
în beznă totală. În cuvintele Ioanei Diaconescu,
„Rugul Aprins” a rezultat din „întîlnirea unică dintre
intelectualii români şi Biserică”. Principalul scop al
acestor oameni care vor deveni victime ale unui
regim sceptic faţă de orice nuanţe poate fi rezumat în
sintagmele „culturalizarea spiritului” şi „spiritua-
lizarea culturii”. Cultivarea unei vieţi bazate pe aceste
precepte le-a adus însă privarea de libertate. Dintre
cei menţionaţi, Andrei Scrima îşi va afla salvarea.
Cînd au loc arestările, se afla în India, unde fusese
trimis la studii.

Lectura volumului de faţă, ca şi a celorlalte care
se axează pe cercetarea îngrozitoarelor dosare din
Arhiva CNSAS, este una apăsătoare. Paginile
cuprinse atestă nu doar o serie de documente, ci şi
ani de suferinţă, de persecuţii fizice şi psihice, de
îngrădire a libertăţii de orice fel. Cercetătorul care se
dedică unei astfel de munci nu poate decît să rămînă
profund marcat de bagajul suplimentar al muncii
sale, bagaj care rămîne şi cînd aceasta este aparent
încheiată. Limbajul de lemn al documentelor,
însemnările lipsite de umanitate ale anchetatorilor,
spaţiile goale care spun uneori mai mult decît orice
cuvinte îşi găsesc un echilibru prin fragmentele din
consemnările supravieţuitorilor acestui episod din
istoria noastră, fragmente pe care Ioana Diaconescu
le plasează astfel încît cititorul se va simţi cu atît mai
copleşit de superioritatea lor spirituală. „Rugul
Aprins”. Studii şi documente despre exterminare şi
supravieţuire – completat în viitor de volumele
dedicate lui Alexandru Mironescu, respectiv lui
Dumitru Stăniloae – reprezintă un alt eveniment
major în explorarea unui trecut sumbru. Un trecut
aflat pentru prea mult timp în umbră, dar care începe
să ni se descopere datorită eforturilor unor
cercetători dedicaţi, dispuşi sacrificiilor, precum
este şi Ioana Diaconescu.
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Ilie Constantin a avut „neşansa” unei rapide
afirmări, cum s-a tot repetat. A apărut ca un poet
aproape format, cucerind o timpurie notorietate,
vădind „pricepere tehnică” şi iscusinţă
versificatorie, scria o voce grea în acei ani (Paul
Georgescu, în Gazeta literară, 1960). Dar
dibuirile sale lirice fuseseră semnalate de
capriciosul Miron Radu Paraschivescu (la Poşta
redacţiei, în România liberă, 1957), când junele
condeier, sub vremelnicul pseudonim Gino
Stella, stârnise aprecierile entuziaste ale

maestrului, admirând o „imaginaţie lirică de bună
calitate”. Şi Al. A. Philippide, semnând Prefaţa
volumului său de debut (Vântul cutreieră apele, 1960)
indica „un simţ al echilibrului şi al măsurii”, fiind
vorba, retrospectiv, de o poezie „bine aşezată în sine”
(cf. I. Negoiţescu). Sau, cum spunea mai târziu N.
Balotă, citind Fiara (o antologie de autor), poetul se
dovedea „un ales al cumpenei”, în pofida repetatelor
descumpăniri, a vocaţiei artizanale (reluând exigent şi
rescriind cu „încântare rece”, notase N. Manolescu), a
unui intelectualism aseptic, plutind în atemporalitate,
confiscat de rigoarea formală. După ce, la începuturi,
obedienţa ideologică îşi ceruse tributul, abia Clepsidra
(1966) dovedea o anevoioasă „desprindere” de
melopeea realist-socialistă. Or, comentariul lui Ilie
Constantin (pe propria-i „răspundere şi iluzie”),
necruţător, vădea chiar, pe alocuri, voluptatea
autoflagelării (cf. Maria Postu).

Bineînţeles, şi triada şaizecistă, „la pachet”, de
succes fulgerător (Nichita Stănescu, Cezar Baltag şi Ilie
Constantin) acceptase comanda socială; de unde şi
nedreptul tratament egalizator aplicat, urmând reţeta
consensului poetic, când, de fapt, fiecare îşi urmase
calea proprie. Cu deosebire, Ilie Constantin, „dispărut”
la câţiva ani după „bulucirea de tip maoist” (din 1971).
Beneficiind, în două rânduri, de o bursă la Perugia,
mijlocită de profesorul Bruno Arcurio, italienistul Ilie
Constantin vrea să cunoască, din interior, lumea liberă.

Îşi va oferi, la sfârşitul anului 1973, un ocol parizian, va
cere azil politic şi, fără a miza pe cartea disidenţei,
funcţionând o vreme ca paznic (réceptionnaire) într-un
parking subteran (faimosul garage), îşi va „secţiona”
destinul. Primit cu prudenţă glacială sau indiferenţă de
vechiul exil (învolburat, se ştie, de ţeluri politice), îşi
suspendă cariera în anii subterani; îşi pierde statutul
social de scriitor („soclul” bucureştean, clădit pe merite
literare), dar va citi cu înverşunare, îşi va perfecţiona
limba, supravegheat de Sponsa, soţia franceză. Încât,
„exilul din exil” i-a priit; vor trece, însă, ani până când
se va angaja, ca responsabil stilistic, la revista
L’Armement (a Ministerului Apărării), tipărind cu
hărnicie şi fiind premiat pentru romanul-basm La chute
vers le zénith (Gallimard, 1989), în care Lucian Raicu
văzuse „un roman despre exil”. 

Aflând în Liana Cozea o răbdătoare „conducătoare
de mărturisiri”, grijuliu cu pre-posteritatea (cum însuşi
se amuza), Ilie Constantin (n. 16 februarie 1939, la
Bucureşti) se confesează. E vorba de o convorbire-eseu
(Alergând în sânul mirajului, Limes, 2016),
recapitulând întâmplările prin care a trecut „un exilat
atipic” (cf. Al. Călinescu), fără stofă de combatant,
reîntors în ţară după o lungă înstrăinare, la trei ani de la
„tumultul revoluţionar” decembrist; şi care, trecut pe
lista „fugiţilor”, dispăruse din literatura română! E de
înţeles această febră recuperatoare. Poetul, cândva „un
mascul încrezut” (în ochii lui Victor Felea), trecut prin
munca de jos în anii parisieni, ca scrib subteran, gustă
acum pacea căminului, într-o „solidaritate
crepusculară”, alături de Doamna Mihaela şi vrea să
revină în forţă, ivind volume în avalanşă. Ca dovadă, o
solidă antologie poetică apărută în 2014 (Nava
ancorată pe colină/ Le navire amarré sur la colline,
prefaţată de Al. Călinescu şi postfaţată de Eugen
Negrici) şi masivul volum Profunzimea suprafeţelor
(Editura Muzeul Literaturii Române, 2014), o
antologie severă a comentariilor critice risipite de
fostul nume-vedetă al anilor ’60, un interpret avizat,
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regretat tacit după „dispariţie”.
Cum Liana Cozea nu ezită a pune întrebări

incomode, Ilie Constantin răspunde cu spirit
camaraderesc, cu eleganţă şi sinceritate, încercând a
lămuri chestiuni controversate. Era, în anii tineri, „un
electron liber” şi o călătorie în Deltă, ca reporter
(autopropus) al Scânteii tineretului, îi dezvăluie
„obsesia fertilă a ţărmului”. „Împachetat”, în toamna
lui 1960, în acel faimos trio poetic, alături de Cezar
Baltag şi Nichita Stănescu, invocă o admiraţie
respectuoasă, cei trei acceptându-se fără trufie; dar şi
mâniosul articol (ca epistolă publică) al mentorului
Miron Radu Paraschivescu, blamând „înhăitarea”.
Laudă „complotul de bunăvoinţe” al acelor ani şi
deplânge „complicitatea fertilă” pierdută, acea alianţă
dintre scriitori şi cititori pe suportul unui „mic limbaj
codat”. Şi observă că Nichita, de pildă, „incapabil de a
se servi de realitate”, propune nu o poezie onirică, ci o
aventură lucidă. Se apropie de creaţiile celorlalţi cu o
bucurie „ţinută în frâu”, căutând, îndeobşte, afinii.
Trasează interesante paralele livreşti, de la urgisitul
Macedonski la uitata Florenţa Albu şi e convins că
poezia scapă „anchetei ştiinţifice”. Scrisul rămâne,
însă, un vector existenţial, o justificare în faţa
„tribunalului” posterităţii. Iar poezia, „un dicteu din
înalt”, purtând lamentaţiile Fiinţei, „i se dăruie sau nu”.
Poate fi convocată voinţa, forţând inspiraţia? – se
întreabă obsesiv. Dar interesul pentru „poezia
celuilalt”, ne lămureşte Ilie Constantin, priveşte nu
doar pe alţii, ci şi Dublul poetului; fiindcă „e Cineva-
Ceva în spatele tău”...

*
Cele „două vieţi” ale lui Ilie Constantin, perioada

românească, cu un start mai mult decât promiţător şi
apoi, din 1974, exilul francez, se regăsesc, prin
orânduirea cronologică a producţiei lirice, în antologia
Plata luntraşului (1999), organizată – la rându-i – în
două secţiuni: Ţărm anterior (1956-1973), respectiv
Literatul barbar (1974-1998). Sub un „titlu ridicol”
(crede Marian Popa), poetul, credincios unor teme, dar
sever cu sine, îndeosebi cu piesele din tinereţe, alterate
de retorism, vehiculând ticurile epocii, invocă
regresiunea, căderea, extincţia. Un travaliu purificator,
interesat de estetizare, descoperind că „alergarea în
sus”, „mântuitoarea” spirală au fatale tangenţe
cioraniene, ancorând în formula unei „disperări
şlefuite” (cf. Daniel Cristea-Enache) în drumul spre
increat. E, de fapt, aici, o veche obsesie a celui care,
recunoscând că trupul e acum o „epavă sfărâmată”,
pornea la drum cu mari speranţe. Fiindcă, în 1960, încă

student, având lumea „la picioare”, Ilie Constantin
debuta în colecţia Luceafărul cu placheta Vântul
cutreieră apele, construindu-şi şi o solidă carieră
(redactor la Scânteia, Studioul cinematografic
Bucureşti, Luceafărul). Va părăsi ţara în 1973, după ce
mai publicase câteva volume, afirmându-se şi ca
prozator, eseist şi, îndeosebi, ca un excelent
comentator de poezie, susţinând o cronistică febrilă la
România literară şi Luceafărul.

Dincolo de şablonul generaţionist al începuturilor
(epoca fiind populată cu notorietăţi gonflate), poemele
lui Ilie Constantin respirau un calm clasicizat,
respectuos, cu adieri neomoderniste, aşternute pe o
„pânză visătoare”. Contemplativ, peisagist impersonal,
abordând teme „verificate”, impregnate de o
muzicalitate difuză, autorul volumului Desprindere de
ţărm (1964) îşi anunţa cumva intenţiile. Îndemânatic
prin tehnică, probând de   pe-acum suferinţa estetică,
visând, aşadar, la perfecţia formelor, el vesteşte
„desprinderea”. Caligrafia, reveria, acea „rigiditate
cvasiparnasiană” (amintită de Ion Pop) trebuiau să
câştige în dramatism. În Coline cu demoni (1970)
aspiraţia evaziunii se insinuează, rigoarea versificaţiei
fiind tulburată / „dereglată”; destinul e resimţit „ca pe-
un arest”, „conturul singurătăţii” şi iubita-monadă
suportă şocul defazării: „Te iubeam cu ochii mei de
douăzeci de ani, / tu întorceai spre mine ochii vârstei
noastre”. Impulsurile imaginative iau notă de uzura
biologică, încercând să împace contrariile într-un real
clorotic, fidel unui estetism de seră („eter cu îngeri”,
„relief de cretă” etc.). Anunţând, însă, latenţa (scara,
trepte, cupola şi, apăsat, golul). De fapt formula sa
lirică ar propune, de pe o parte, erupţii de nesiguranţă,
incertitudine, „vacarmul de singurătate”, altfel spus,
haosul interior (îndiguit), tulburând peisajul; şi, pe de
altă parte, cuminţenia „clasică”, cenzurativă, lăsând
senzaţia unui lirism stagnant şi strecurând, poate, chiar
ideea abandonului. Gheorghe Grigurcu a definit exact
tensiunile acestui poeta artifex: Ilie Constantin este un
„fervent al formei”, denunţând tocmai criza formei.
Meşteşugul său scriptic, indubitabil, tehnicismul
(suficient sieşi, părelnic) slujesc cu devoţiune „obsesia
formei”, terorizată de revărsările „substanţei” lirice,
supravegheată vigil. Şi „Marele Vag”, palpând „duios”
o formă (fie insula visată ori iluzia ca „alcătuire
săracă”), e bântuit de nostalgia preciziunilor, râvnind
forma tiranică; dar şi încercat de şovăială şi indecizie.
O Geneză deapănă un „vis acvatic”, desluşind „din
fiinţa mării / forme mişcând spre uscat, somnoroase”.
Lumea primordială, insomniacă, în încleştare evocă
momentul pre-formal, risipirea „zdrenţelor stelarelor
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ţesuturi”. Spaima, neîncrederea, ceaţa, destrămarea etc.
se justifică în ghemul informului prin jocul limitelor,
intervenind obstructiv: „viaţa ta e o fereastră / zăbrelită
des cu limite” (v. Cunoaşterea prin limite).

Când se apleacă asupra poeziei altora, Ilie
Constantin se dovedeşte un comentator avizat, cu
lecturi „fidele” şi diagnostice validate în timp.
Incursiunile sale în peisajul liric (Despre poeţi, 1971; A
doua carte despre poeţi, 1973) cucereau prin
lapidaritate, confirmând contemplatismul observat de
Al.A. Philippide încă la debut, exegetul dorindu-se un
privitor, oferind doar „posibile explicaţii”. Odată cu
azilul politic în Franţa (1974), existenţa se fracturează.
Afirmat rapid, venit de la „poalele istoriei”, poetul
încearcă acum diverse îndeletniciri şi începe, de la
zero, o altă viaţă, inclusiv literară. Oglinzi ale vidului
(2005) reface, pentru noi, cu o muzicalitate difuză,
evacuând dramatismul, ceea ce Ion Pop numea „o
lirică a rolurilor”. Visele sfâşiate, „soarta de cârtiţă”,
zborurile casnice, „fără de zare”, invocate şi
estompate, estetizează suferinţa. Un doctorat la
INALCO, obţinut, în 1991, cu Catherine Durandin (La
Complicité fertile, carte tradusă în româneşte trei ani
mai târziu), propune un şir de medalioane, fixate pe
relaţia public / creatori. Revenind spectaculos în
literatura română (1990), Ilie Constantin se încumetă la
o productivă „răscumpărare”; lirica sa, conectată
evazionismului şi onirismului, de reverie
intelectualistă, încearcă, prin sugestiile dedublării, a
afla „celălalt chip”. Un mai vechi poem (v. Din infinit,
poate de sus) invoca mâna creatoare, dăruindu-i
fiinţarea, „întocmită” „în multe chipuri”. Or, spaima de
a căpăta chip, dispariţia reperelor (cerului), necurmata
hăituială („de mine însumi hăituit”) îl aruncă într-o
„mlaştină de irealitate”. Cheamă în sprijin „trecătoarea
slavă a rugului”. Speră într-o iluzorie eliberare: „Iată în
carne sufletul cum arde / Din cupa ei dorindu-se afară”.

Făcând cândva, din „exersarea voinţei”, suportul
afirmării, poetul purcede şi la „lecturi autocritice” (v.
Ego scriptor, 2010), considerându-se egalul celor mai
buni. Şi citindu-se „cu delicii sălbatice”, va mărturisi
ironic, lepădând masca ipocriziei, împăcând vitalitatea
şi grandilocvenţa cu estetismul, căzut într-o încântată
autocontemplare. Categoric, cu o candoare de artifex,
poetul „suferă de ideea de insuficienţă a formei”, nota
Gheorghe Grigurcu; ea, tiranică, devine şi obstacol,
„zăbrelind” jinduitul zbor sideral în decor apocaliptic.
„Dispărând” din peisajul autohton odată cu
„desţărarea”, omis din listele curente, poetul are parte
de o recuperare greoaie, amintit mai degrabă

protocolar-superficial. Sau chiar, regretabil, ignorat,
„evacuat” (precum în impozantele Istorii ale lui N.
Manolescu şi Alex Ştefănescu). Cu atât mai de
neînţeles, cu cât Ilie Constantin, dincolo de argumentul
valoric al propriei creaţii, s-a aplecat stăruitor şi
cumpătat asupra cărţilor confraţilor. Are opţiuni, o
solidă cultură poetică, lecturi întinse şi, categoric,
„organ”; îşi citeşte atent contemporanii şi, generos-
politicos, fără a cădea în hagiografie, îi şi comentează,
vădind o remarcabilă „capacitate de obiectivare” (pe
care o admira la Pompiliu Constantinescu). Indicii
asupra criticii (metodei) sale aflăm în Nodul lui
Gordias (1971). Critica ar fi o potenţare a nuanţelor
(ecleraj), o înţelegere / explicare a celuilalt, o
„dezlegare” treptată; pilda nodului gordian cere, în
primul rând, o apropiere şi doar când e cazul „înălţarea
hotărâtă a spadei”. În Complicitatea fertilă, de pildă,
încerca „a readuce la viaţă” poeţi români (1950-1973),
având ca centru de greutate splendida generaţie ’60;
acoperă, aşadar, un sfert de secol de poezie
românească, propunând 32 de medalioane. Cu trimiteri
la prestigioşi critici francezi, manevrând o grilă
tematică, Ilie Constantin are în vedere un buchet de
identităţi poetice şi bogata lor recoltă lirică (în
contextul totalitarismului roşu). Şi se întreabă,
parafrazând textul biblic: de ce „nu şi-au agăţat ţiterele
de sălcii” (sau, în tălmăcirea lui Dosoftei, „bucine”),
ferecându-le? De ce n-au ales, vorba lui Eugène
Ionesco, socialismul tăcerii (e drept, un „adăpost
precar”)? Mai ales că „melopeea realist-socialistă”
încuraja/ impunea o „propagandă versificată”, o
literatură aservită, în „regresiune estetică”. Totuşi,
constata Ilie Constantin, efectele au fost nu doar
mortale, ci şi „regeneratoare”. Cenzura obliga la jocuri
lingvistice, limbaj camuflat, esopism. Scurta
liberalizare a îngăduit schimbarea repertoriului
tematic, refugiul în metaforă, împrospătarea lirismului;
şi, implicit, tiraje mari, o largă audienţă, rezonanţa „în
cititor”. Adică o fertilă complicitate...

În acei ani publica masiv însuşi Ilie Constantin, un
italienist interesat şi de Cântecele altora, o antologie
pregătită în 1972, după ce, în 1967, îl tradusese pe
Eugenio Montale. Un caligraf râvnind, în sonuri
catifelate, impecabilitatea, calmând „răscolirea
demonică” (cf. Lucian Raicu). De fapt, în 1968,
Valeriu Cristea, comentând Bunavestire, prevestea
„sâmburele demonic” al acestei lirici, sub control, fără
a-şi tulbura „oglinzile”. Tensionată mereu de cei doi
termeni „potrivnici”, ar fi zis Georges Mounin:
meseria (tehnicismul) şi inspiraţia (harul). „Impus” pe
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scena lirică de Miron Radu Paraschivescu şi supus,
odată cu părăsirea ţării, unei „uitări organizate” (cf. V.
Ierunca), tratament aplicat, desigur, tuturor celor care
alegeau calea exilului (excluşi, radiaţi, anulaţi etc. din
memoria culturală), Ilie Constantin a revenit în forţă,
fără ecoul binemeritat. Dar în poema Din infinit, poate
(dedicată lui Cioran), avertizând că nu e vorba de un
creator ezitant, incapabil (cum sugerase V. Tănase), el
se explica prin refuzul de a-şi asuma o identitate,
păşind „din întuneric spre întuneric” (v. Cosmogonie).

Ar fi de observat o ciudată polarizare a recepţiei.
Avem   de-a face, evident, cu o lirică ştiutoare (vorba
lui Daniel Cristea-Enache), mizând pe rafinament,
sugestie şi eufonie. Altfel spus, „o speţă de poezie
savantă”, zicea M. Ungheanu, fără „amplitudini
clocotitoare” (ceea ce, desigur, nu poate fi neapărat un
reproş). Voluptăţile ar ţine de scrupulul tehnic şi, cum
spuneam, de rigoarea formală, impunând, într-un
laborator aseptic, senzaţia de securitate. Or, pentru alţi
comentatori, poetul-contemplator pare un heraclitean
suav (cf. Mircea Iorgulescu), desluşind fluiditatea,
devenirea timpului curgător, dinamica neostoită a
aparenţelor, acceptând misterul inaccesibil. Şi
dovedind, pe alocuri, o memorie demonizată (cf. Al.
Cistelecan), erupţii de vitalism şi demonie. În fond, de
pe acest „ax ontic”, Ilie Constantin îşi asumă – ca ins
discret, vădind o sobrietate stilizată – rolul de
mediator, filtrând impurităţile realului haotic. Tot cu
„entuziasm melancolic” va cerceta, ca bun cititor,
generos şi prob, producţia lirică a confraţilor,
propunând o eşantionare credibilă, fie şi lacunară. În
fine, traducătorul, zelos şi fidel, urmărind o
transpunere literală, va oferi, printre altele, o empatică
antologie bilingvă, în două volume, adresată publicului
francofon: Poeţi români / Poètes roumains (1951-
1973), chit că Victor Felea, în jurnalul său, îl încondeia
nemilos, văzând în osârdia lui Ilie Constantin doar
zbaterile unui „neinspirat”, „mortificant”, căzut în
păcatul metafrazei.

Mărturisind că îmbătrâneşte „cu tristă râvnă”, Ilie
Constantin, intrat într-o „a treia viaţă” (odată cu
reîntoarcerea definitivă în ţară, în 2002), încredinţa
editurii Limes, sub titlul Viitorul orizontului (în
colecţia Eseuri, îngrijită de Ştefan Borbely), o serie de
necruţătoare relecturi autocritice, urmând pilda lui
Umberto Saba, cu al său „respectabil studiu” Storia e
cronistoria del Canzoniere. Fireşte, auto-lectura
bătrâneţii, făcută cu „o prudentă automicşorare” (cum
recunoştea într-un interviu), e însoţită de o colecţie de
texte / studii critice care, în timp, au urmărit evoluţia
poetului, traducătorului, prozatorului sau criticului

literar, un literat barbar deloc doritor a-şi încheia truda
„în coadă de peşte”. Încât, gospodărindu-şi opera, Ilie
Constantin, după deceniile de absenţă, vrea să pună
ordine (antumă), neîncrezător în „posteritatea felonă”.
Părăsind demultişor etapa când scria „cu voioşie şi
voinţă”, împins de un trai strâmtorat, poetul, un
„efemer înaripat”, visând la „limba Imperiului”,
înţelege acum că însăşi viaţa e „o fereastră / zăbrelită
des cu limite”. Aşteaptă, aşadar, „dicteul din înalt”,
rarele iluminări când poezia pogoară asupră-i,
rămânând, însă, un poet reflexiv, trecut prin corvoada
traducerilor şi, negreşit, un comentator avizat şi
generos.

Natură acomodantă (zice), deprimat, totuşi, când
cobora în Gare de Lyon (31 decembrie 1973),
condamnat la „sinucidere literară”, despărţindu-se de
un regim detestat „în tăcere” (v. Atunci fugi în alt
popor, 2014), Ilie Constantin încheia exilul după
aproape trei decenii. Iată că, reîntors definitiv în
România, poetul, un nume „uitat”, „trădătorul” fiind
prompt radiat, îşi începe „a treia viaţă”, ca „secvenţa
cronologică din urmă” (v. Pe-aici e neted timpul).
Reapariţia sa, în vizitele anilor ’90, n-a iscat, însă,
vâlvă. În România postdecembristă, se ştie, doar
scandalurile mediatice contează şi interesează. Încât,
nimerind într-o „atmosferă toxică” (cf. Eugen Negrici),
Ilie Constantin, după ce s-a despărţit de „angoasanta”
plachetă a debutului, încerca febril o recuperare; dorea
a se ţine în viaţă prin „re-prezentare”. Scrie puţin,
invocă, redundant, doar creaţiile „dăruite” şi un viitor
(l’avenir de l’horizon) pe care, totuşi, poate conta.
Chiar dacă pare a fi spus un calm şi dureros adio
creaţiei, admirând „perfecţiunea aripii zdrobite” (v.
Fereastra), contemplând „o nemărginire de pulbere”.
E drept, altădată denunţa (voalat) „zvârcolirile de
laşitate” şi destinul-arest, precum în sonetul Soare-
Apune, livrat, iniţial, sub alt titlu. Acum trecutul
„vomită un vacarm de cenuşă”. Poetul, cu jenă
retrospectivă, blamează nesuferitul retorism lozincard,
„voioşia proletcultistă” şi e gata să-şi „sfâşie”
nereuşitele. Se poate căina (şi o face!) că a dispărut
publicul. Dar sub o sintagmă „ermetică” (cum
recunoaşte), deopotrivă neliniştitoare şi optimistă,
priveşte încrezător în viitorul orizontului şi ne îmbie să
parcurgem un florilegiu de texte critice şi autocritice,
obligându-ne la o igienică revizitare; descoperindu-l,
astfel, ca un nume greu, după o lungă carantină.
Povestea vieţii sale, refuzând „diasporizarea pe
totdeauna”, nu este altceva decât „un şir al stărilor de
spirit”, dăruite scrisului. Iar poezia mare, ne asigură,
trăieşte în prezentul continuu...
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Axa de organizare a acțiunilor din romanul
Apocalipsis (Editura Polirom, 2019), semnat
de Adrian G. Romila,  este conferită de efortul
sincretic de unire a Binelui cu Răul. Ceea ce
tutelează viaţa și actele celor cfr apar pe scenă
este reprezentat de firul ariadnic prin labirintul
morţii, între cele două tărâmuri contrarii
existând o corespondenţă secretă și o geneză
reciprocă. Liniștite sau crude, romanţioase sau
crunte, feluritele experienţe şi tragicele efecte
suferite sunt venite din partea unei istorii nu

atât construite din partea lor, cât îndurate cu
sagacitate. Personajele lui Adrian G. Romila
pendulează într-o spaţio-temporalitate agresoare şi
rareori securizantă, ele încercând să nu accepte
fatalitatea sau acceptarea necondiţionată a faptelor cu
caracter definitiv. Deși „figura” centrală a romanului
o reprezintă haosul, dezordinea istoriei și a lumii,
corelaţiile care se realizează între Bine și Rău
constituie compo nentele esenţiale de evoluţie a
discursului narativ, structurat în jurul a două nuclee
coagulante: tentația Genezei şi obsesia sfârşitului
apocaliptic. Desigur că această confruntare dintre
viaţă şi moarte, dintre trecut şi prezent, dintre vis şi
realitate circumscrie și viaţa interioară a personajelor.

„Spaţiul-matrice” al unui sat din munții
Neamțului îşi organizează constelaţia simbolică pe
dimensiunile efortului de reunificare înțeleaptă a
Binelui cu Răul în cadrul unei perspective dialectice
asupra devenirii Lumii. În termenii concepției
metaforizante a lui Lucian Blaga asupra timpului,
prezentul-fluviu (ultima parte a anului 1917 și prima
parte a celui următor) este supapa prin care se scurge
timpul cascadă, dar prin care izbucnește și viitorul
havuz. Apropierea de pomul Binelui şi al Răului,
adică vina dintâi a omului paradiziac, duce la
cunoaşterea contrariilor din confruntarea cărora se

naşte Lumea: afirmând necesitatea verificării
adevărului prin încălcarea poruncii biblice, omul îşi
afirmă, în fapt, propria sa condiţie, de om căzut.
Astfel, efortul cunoaşterii îl defineşte pe protagonist,
Cristian David, prin intermediul căruia se des prind
faptele din real pentru a fi trecute în imaginar. Deşi
absolvise studii înalte de filosofie la Budapesta, el le
făcuse doar pentru a-și lămuri lui însuși rosturile
fundamentale ale vieții și ale morții. „Meşterul” ale-
sese să rămână şi să trăiască, precum vechii breslaşi
înnăscuţi, numai din lucrul mâinilor sale de tâmplar –
o meserie moștenită de la un lung șir de generații.
Chiar și printr-o meserie cum este aceea a tâmplăriei,
Cristian David conştientizează posibilitatea atingerii
desăvârşirii, a probabilităţii transformării lucrării
comune într-o operă de excepţie. Opera vieții sale o
va constitui făcutul unei cruci pe care, în locul unui
Iisus din lemn la care lucra, va fi răstignit el însuși de
rușii bolșevizați, în semn de represalii împotriva
comunității în mijlocul căreia el se afla temporar, ca
angajat la acea lucrare. 

Romanul Apocalipsis este construit pe mai multe
paliere ale timpurilor apocaliptice, care glisează
permanent, identificându-se într-un loc pentru a se
despărţi, aparent definitiv, în cel imediat următor,
apropiindu-se şi iarăşi depărtându-se în mod ritmic.
Segmentul narativ de deschidere ilustrează cruzimea
timpurilor istorice, proiectând intriga textului în
regimul anormalităţii și al absurdității. Este vorba
despre Căderea Constantinopolului, din a cărui
descriere merită citat un fragment mai lung, pentru a
dovedi faptul că Adrian G. Romila este un foarte bun
creator de atmosferă: „Cai drapaţi cu harnaşamente
scumpe, catapulte şfichiuitoare, chioşcuri semeţe de
asalt, steaguri de toate culorile, trompete de alamă,
lănci, suliţe, soldaţi în zale şi coifuri se amestecau de-
a valma, pe ziduri, pe străzi, în pieţe, în arene, în
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curţi, câmpii, livezi şi grădini. [...] Fumul, focul,
mirosul de sânge, gemetele şi strigătele de luptă se-
mpleteau cu cântările liturghiei curgând din bisericile
luminate de aurul ferecăturilor, de candele rubinii şi
de groaza din privirile credincioşilor. Prin cupo lele şi
acoperişurile lui strălucitoare, flămând, însetat, stors,
Constantinopolul gâfâia de peste două luni în ruine,
încon jurat de păgâni, pe apă şi pe uscat. [...] Ultimul
Constantin, ieşit la numărătoarea împă raţilor ca al
unsprezecelea, s-a aruncat în luptă fără coroană şi
fără hlamida-i purpurie. A fost înghiţit de gura nesă-
tulă a fiarei otomane, care i-a scuipat înapoi în praf
numai cizmele din piele cu vulturi auriţi. Apucase să
se împăr tăşească de dimineaţă şi să-şi îndemne
supuşii să primească martiriul mândri, fără teamă.
[...] În turnul său de deasupra, prins în fereastra tri-
unghiulară, Marele Ochi a privit rece şi a lăsat ca
istoria să se-ntâmple întocmai, nesmintit” (p. 8-10). 

Punctul culminant al acelui tragism resimțit nu
numai în peninsula balcanică este astfel surprins:
„Intrat în Sfânta Sofia, sultanul s-a oprit în mijloc,
sub cupola cea mare sprijinită-n cele 40 de ferestre,
privind de jur împre jur. Ecoul copitelor alaiului încă
nu se stinsese în încăpe rea catedralei şi se amesteca
printre porunci, scâncete şi rugăciuni. Înăuntru, în
toate cotloanele era o vânzoleală ca la marile sărbă-
tori ale ortodoxiei, când Patriarhul ieşea să-l
întâmpine pe Basileu şi mulţimea dădea năvală. [...]
Mehmet urlă o dată tare de bucurie, speriind
mulţimea dinăuntrul catedralei şi făcând candelele şi
candelabrele să se clatine, cu risipă de ulei.
Armăsarul se opri, ţeapăn, şi slobozi printre
picioarele de dinapoi un jet galben în spume, altarul
se umplu de miros greu şi pişatul se adună într-o baltă
care se sparse-n pârâiaşe lungi, răsfirate pe mozaic.
Din absidă, Fecioara cu Pruncul încremeniseră,
auzind şoaptele păcătoase ale vizirilor despre
mulţimea de băie ţei adunaţi înadins ca să umple cu
poponeţele lor rozalii haremurile Prealuminatului
Stăpân” (p. 11-12). După cum se vede, toate
mecanismele şi resorturile epice acţionează
complementar într-un acelaşi sens care s-ar putea
numi mersul istoriei înspre Apocalipsă.

Este ştiută regulă care face din oameni nişte
jucării acţionate de un mecanism căruia nu i se
înţelege principiul de funcţionare și este acceptat cu
teamă şi resemnare. În finalul romanului, Adrian G.
Romila confruntă fluxul realităţii cu refluxul
ficţiunii, anexând un fragment de „text promoțional”

din era jocurilor pe calculator. Este vorba despre un
joc deosebit de cele care există pe piaţa mondială de
gaming, care dă și titlul romanului: Apocalipsis.
Această convenție ludică este setată pentru 30 de
opţiuni ale Apocalipselor care pot fi provocate, cu
precizarea că fiecare dintre ele are o geografie pro-
prie, detaliată amănunțit şi arborescentă. Înșirui câte-
va dintre ele, deși nu le mai spun nimic celor intere-
sați de astfel de jocuri, și de aceea nu voi ține cont de
o ordine cronologică (cu totul nesemnificativă în
optica „oamenilor recenți”): Căderea Constantino-
polului, Căderea Romei, Incendierea Bibliotecii din
Alexandria, Potopul cu Arca lui Noe, Ciuma devasta-
toare din Europa medievală, Ierusalimul distrus de
legiunile romane, Scufundarea Atlantidei, Pompeiul
înmormântat de viu sub cenuşa Vezuviului,
Bombardamentul japonez de la Pearl Harbour,
Bombele nucleare de la Hiroshima şi Nagasaki,
Căderea Troiei, Judecata de Apoi. 

Însă am păstrat cronologia în ceea ce privește
capetele de coloană, întrucât Căderea
Constantinopolului și Judecata de Apoi (un arc de
timp istoric ipotetic în privința acestei ultime Mari
Înfățișări) constituie arcul temporal care cuprinde
acțiunea romanului și pe orbita căruia evoluează
destinul personajelor. Dar explicația dată de romanci-
er mi se pare și mai pertinentă: „Aşezarea într-o
ordine necronologică nu e întâmplă toare, ea sug-
erează un labirint temporal întortocheat, unde răul
intervine simptomatic şi surprinzător în viaţa fragilă
a oamenilor din toate epocile. Deşi distanţate în timp,
istoriile seamănă şi construiesc analogii complicate
între teme şi motive recurente. Nivelurile jocului
constituie ocazii de-a petrece ore întregi configurând,
distrugând şi amplificând gratuit catastrofe dintre
cele mai spectaculoase. Distrugerile pe care le veţi
comanda sub masca Marelui Ochi vă vor stimula
adrenalina, aşa cum se va întâmpla şi dacă veţi alege
(împotriva adevărului istoric) să le micşo raţi
impactul. O anulare a lor nu a fost inclusă ca posibili -
tate pentru niciun nivel, plăcerea confruntării cu ade-
vărul mitico-istoric fiind astfel prioritară pentru ide-
ologii care au conceput jocul” (p. 221). Prin urmare,
esenţial pentru formula epică aleasă este şi jocul cu
timpul, al cărui sens este continua repetare a Istoriei
şi al cărui efect este gustul amar al deja văzutului și
al trăitului.  

Mesajul romanului Apocalipsis se clarifică dintr-
o sumă de întâmplări care probează ceea ce era deja

9393CONVORBIRI  LITERARE



prevestit prin sunetul de trompetă scos de Cristian
David. În acelaşi timp, Adrian G. Romila știe să
anticipeze unele episoade nodale: invazia plutonului
de ruși bolșevizați în „raiul” de la Prisăcani este
anunțată prin apariția unei ursoaice care face prăpăd
prin gospodăriile țăranilor, iar aflarea știrii în biserică
despre asasinărea unui soldat rus în urma intenției
acestuia de a o silui pe fiica învățătorului
(Magdalena) este precedată de citirea din partea
părintelui a unui fragment religios referitor la
Fecioara Maria. Motto-ul ales pentru roman, din
Scrisoarea I eminesciană („În prezent cugetătorul nu-
şi opreşte a sa minte,/ Ci-ntr-o clipă gându-l duce mii
de veacuri înainte;/ Soarele, ce azi e mândru, el îl
vede trist şi roş/ Cum se-nchide ca o rană printre nori
întunecoşi,/ Cum planeţii toţi îngheaţă şi s-azvârl
rebeli în spaţ/ Ei, din frânele luminii şi ai soarelui
scăpaţi;/ Iar catapeteasma lumii în adânc s-au
înnegrit,/ Ca şi frunzele de toamnă toate stelele-au
pierit...”) își găsește corespondent în ceea ce aflăm în
paginile deznodământului: „Soarele trist şi roşu din
zorii lui 22 februarie descoperi, înălţându-se dea-
supra pădurilor, locul unde fusese atâţia ani raiul
Prisăcaniului. [...] Prin aceste ruine au rătăcit ţăranii
cu nevestele şi copiii lor toată dimineaţa aceea, cu
ochii înlăcrimaţi şi inimile zdrobite de amar, ca să
mai caute lucruri pe care focul nu le făcuse cenuşă şi
pe care să le ia cu ei în pribegie. [...]  Fiecare umbla
să se-ndrepte pe la prieteni şi rude, în satele de pe
albia Bistriţei, până la Piatra, unde s-ar fi găsit loc de
găzduire îndelungată” (p. 212). 

I-ar fi stat bine acestui motto să fie urmat de un
altul, extras din pastelul Iarna, al lui Vasile
Alecsandri: „Soarele rotund și palid se prevede print-
re nori ca un vis de tinereețe printre anii trecători”. Și
aceasta deoarece romanul se încheie totuși într-o
tonalitate optimistă: „Răul e repetitiv, omniprezent,
dar nu constant şi deloc victorios în istoria
Pământului. După Judecata de Apoi, la sfârşitul
lumii, răul e definitiv înfrânt, conform concepţiei
creştine exprimate în pictura de la Voroneț [...]. În
grădina Raiului avem numai eternitatea Binelui, tre-
buie să credem în triumful său final şi-n anularea
durerilor şi a morţii” (p. 228).  

Conturul evenimenţial al sfârșitului Primului
Război Mondial este trasat prin intermediul unor
personaje pe al căror chip se citeşte timpul istoric.
Inițial, totul se desfășoară între hotarele satului
Prisăcani, din ținutul Neamțului, unde locuitorii

trăiesc parcă în şi prin condiția atemporalității.
Netrecut nici măcar pe hărțile strategice ale
beligeranților din Primul Război Mondial, așezarea
nu reprezintă practic nici realitatea imagi narului, nici
închipuirea realităţii, ci o identitate care este reală şi
ireală în acelaşi timp, cele două atribute
„prezentificându-se” reciproc. Câtă ficţiune, atâta
realitate în roman, veridicitatea eveni mentului trăit
confundându-se insesizabil cu „minciuna” faptului
inventat. Romanul nu prezintă doar istoria
comunității românești de la granița de la Lacul Roșu
(ivit tot printr-o acțiune apocalptică, pe cale seismică)
cu Imperiul Austro-Ungar, ci mai multe „istorii”,
corespunzând traiectelor urmate de unele personajele
doar evocate, precum tatăl lui Cristian David. Astfel
de personaje, dincolo de dramele lor, trebuie văzute şi
ca nişte reprezentanţi ai unor fragmente din fresca
epocilor cărora le aparțin. Acesta este, în fond, modul
de a exista al trecutului: prezenţă prin absenţă,
proiecţia zilei de astăzi și a celei de mâine în
detrisurile Istoriei.

Adrian G. Romila dovedeşte o foarte bună
cunoaştere a perioadei istorice înfățișate, ceea ce i-a
permis crearea unor tipologii care păstrează atributele
autenticităţii, dezvăluind tocmai de aceea
veridicitatea istorică. Romanul este construit pe două
nivele: primul aparţine ficțiunii (condiția însăși a
oricărui tip de roman), cel de-al doilea ține de istoria
Primului Război Mondial. Din această perspectivă,
vor fi reconstituite evenimentele războiului atât
documentar, cât și, mai ales, prin inter mediul
conştiinţei personajului focal, Cristian David. Pe
romancier nu-l interesează în primul rând faptele
cunoscute ale istoriei, ci dramele omului comun, pe
care nicio carte de istorie nu le cuprinde. Per so najele
devin persoane, viaţa lor stabilind numeroase
conexiuni cu evenimente, locuri istorice și
personalităţi (supliciul lui Horea și al lui Cloșca la
Alba Iulia, ultimele zile din viața lui Eminescu,
expediția lui Emil Racoviță, dar, mai ales,
evenimente din Primul Război Mondial).
Reconstituirea istorică este una de identificare, miza
cărţii fiind rescrierea Istoriei, înţeleasă, deopotrivă,
ca reconstituire şi redimensionare în ficţiune,
urmărire a adevărului istoric cunoscut şi recreare a
detaliului neștiut sau ascuns. Ceea ce îl interesează pe
Adrian G. Romila nu este Istoria, ci ilustrarea ei prin
intermediul unor „istorii” particulare față de care
Marele Ochi divin pare a fi indiferent. 
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Despre Şun sau calea neturburată (mit mongol)
s-a scris puţin şi nu totdeauna comprehensiv, deşi
valoarea piesei publicată în 1943 a fost evidenţiată
de la început, cu un entuziasm deloc reţinut.
Criticul însuşi selectează, în „compendiul” la
Istoria literaturii române, doar măgulitoarele
cuvinte ale lui Arghezi: „una din calităţile ei e că
nu seamănă cu nimic scris şi tipărit la noi şi că se
deosebeşte de biblioteca toată ca o majolică... e un
model de stil”. Când s-a reeditat textul, la un
deceniu de la data apariţiei, noul climat politic îl va
fi determinat pe Călinescu să explice geneza
propriei sale scrieri în acord cu optimismul
obligatoriu al acelor vremuri: „Totuşi, fiindcă
scrierea a ţâşnit în chip spontan, ca o dibuire a
lumii noi pe care o ridicăm, am socotit că e mai
bine să o las aşa cum s-a întrupat în acei ani, când
o grea întunecime morală mă înfăşura, măcar
pentru meritul de a fi putut să ajute pe unii cu
vederea slabă să vadă soarele care înroşea cerul la
orizont şi care azi ne luminează deplin”.

Ulterior, autorul subliniază însă tranşant, în
linia concepţiei sale estetice clasicizante,
inutilitatea determinărilor accidentale – „Reducţia
unei opere la biografie şi cenzurarea ei prin
dimensiunile noastre arbitrare despre om este o
ignorare a procesului estetic însuşi. Un artist
vorbeşte întotdeauna despre el sub speţa
universalului” –, ceea ce lămureşte, într-o anumită
măsură, respingerea interpretărilor în cheie
biografist-psihologizantă ale unor recenzenţi de
bună credinţă (ca Adrian Marino ş.a.) care s-au
grăbit să spulbere dezamăgirea criticului în urma
ecourilor nefavorabile ale publicării Istoriei
literaturii române....

Şun... ilustrează, într-adevăr, poate cel mai

elocvent, principiile estetice formulate în
Sensul clasicismului. Călinescu indică el
însuşi sursele de inspiraţie, relevând absenţa
originalităţii subiectului, a invenţiei, şi
conformarea perfectă la canon: „temeiul
mitului este lectura textelor clasice (Şu-
King, cartea versurilor, cărţile confuceene).
Cine m-ar urmări ar constata că intriga însăşi
se află întreagă acolo, că toate amănuntele
sunt documentate, că aforismele în genere
sunt autentice, că fraze întregi, mai ales cele
«preţioase», în şurub, sunt cvasitraduse”.
Dincolo de elementele exotice, pitoreşti
(care rămân exterioare, la nivelul decorului
şi al recuzitei), autorul a găsit în cultura
chineză expresia cea mai exactă şi
condensată a universalului şi tipicului. Şi, cum
teatrul este genul clasic prin excelenţă, Şun... pare
mai puţin o scriere spontană, cât ecoul reflecţiilor
teoretice ale criticului. 

În spirit polemic, Călinescu reproşa scriitorilor
români inapetenţa pentru idee, care ar fi generat
confuzia regretabilă între realitate şi simpla
contingenţă, de unde şi factura de reportaj a
romanului nostru sau natura confesiv-minoră,
apăsat subiectivă, a poeziei. Opţiunea pentru
metoda balzaciană în proză evidenţiază importanţa
acordată reprezentărilor tipizante, în vederea
configurării unei umanităţi canonice, riguros
sistematizate. Definind apoi poezia, în spirit
aproape barbian, ca „formă goală a activităţii
intelectuale”, preţuieşte, de pildă, la Eminescu sau
Goga („poet pur”), însemnătatea sugestiei
muzicale („bocetul ritualic”). Privilegierea
caracterului ritualic al lirismului şi a construcţiei
epice obiective vizând conturarea unor tipologii şi
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modele caracterologice nu e doar un capriciu. Şi
nici ideile teoretice ale criticului nu sunt speculaţii
sterile. De altfel, exegeţii au reliefat insistent
teatralitatea lirismului şi a prozei călinesciene, dar
nu au considerat demne de atenţie piesele cu
caracter de farsă livrescă ale Profesorului, scrise
mai mult din amuzament şi puse în scenă împreună
cu colegii mai tineri de la Institutul de literatură.
Şun... nu este însă un text de acest fel. 

Ambiţia scriitorului a fost de a realiza o dramă
de idei. De aceea, a simplificat decorul,
schematizând conflictul şi reducând la stereotipie
gesticulaţia scenică. Didascaliile, strict
funcţionalizate, nu insistă asupra detaliilor
psihologice şi nu schiţează nici măcar liniile
generale ale fizionomiei personajelor, menite să
încarneze o serie de simboluri abstracte şi să joace
anumite roluri, abia acestea, esenţiale. Nuanţele
sunt permise numai în limitele rigide ale unei
sintaxe narative fără cusur. Mecanismul dramatic
aminteşte de tradiţia teatrului nô: fabula rămâne un
simplu suport iar dialogul, în loc să intensifice
conflictul, se transformă într-un pur procedeu
retoric prin care se pune în scenă un spectacol de
idei relevabile în mai toate tratatele de morală (nu
doar princiară) despre conduita omului desăvârşit.

Povestea e cât se poate de simplă. Împăratul
Yao îl numeşte pe Şun, individ de origine modestă
dar înzestrat cu cele mai strălucite virtuţi,
succesorul său, motiv de nemulţumire şi de invidie
nu doar pentru moştenitorul de drept din familia
regală, cât şi, lucru ciudat, pentru părinţii şi fratele
norocosului ales. Râvnitorii la tron, fiul
împăratului Yao şi fratele lui Şun, încearcă să-l
suprime pe vrednicul bărbat la îndemnul unor
sfetnici certaţi cu dreptatea, vânători de privilegii
şi ticăloşiţi în arta manipulării şi a tertipurilor de
tot soiul, inteligenţi mânuitori ai cuvântului dulce-
ispititor, dar plin de otravă. Neavând de ales, Şun
îşi înfruntă duşmanii şi îi învinge, justificând astfel
îndreptăţirea învestiturii sale. Confruntarea cu
moartea e un moment esenţial, iniţiatic, al
încercării puterii. Forţele malefice nu se constituie
însă într-un factor real de opoziţie, nefăcând
altceva, în fond, decât să accentueze, într-un
univers dominat de legile armoniei, supremaţia

binelui. Ca element de contrast, răul nu e decât o
carenţă, e pură amăgire, fantasmă care verifică
perspicacitatea eroului şi respectul faţă de rituri.
Conflictul, altfel previzibil, dobândeşte o notă
pregnantă de dramatism numai datorită tensiunii
care marchează raporturile dintre Şun şi familia sa. 

Contrastul exagerat dintre iubirea filială şi ura
părinţilor sugerează iraţionalitatea trăirii şi a
sentimentelor şi caracterul absurd al legăturilor
impuse prin consangvinitate. Când iubirii i se
răspunde cu ură, nici un temei raţional, în afara
respectului legilor, nu poate face posibilă
convieţuirea. Abia când ajunge împărat reuşeşte
Şun să scape de jugul pietăţii filiale, principiu etic
subordonat doar imperativului supunerii faţă de
suveran, Fiu al Cerului.

Cum idealul armoniei universale trebuie să fie
împlinit de orice suveran demn de funcţia sa, Şun
se dovedeşte capabil să medieze între Cer şi
Pământ, nu aplică legea inflexibil şi nediferenţiat,
deliberând cu luciditate în vederea adecvării
normelor şi preceptelor abstracte la realitatea –
cum altfel? – mereu inextricabilă şi contradictorie.
Înţeleptul împărat ştie că existenţa binelui şi
frumosului e determinată de conştiinţă, de aceea
respinge superstiţiile care transformă omul într-o
fiinţă încătuşată. Codificarea strictă a
comportamentului şi respectarea pravilelor nu
constrâng, ci plasează existenţa în orizontul
securizant al necesităţii, fie că aceasta este
înţeleasă ori nu. În fond, omul se apropie mai mult
de adevăr când ascultă de reguli decât dacă le
încalcă, sub pretextul unei libertăţi iluzorii. Doar
riturile dau individului sentimentul sacralităţii
existenţei, proiectându-l în veşnicia unui univers
de eleatică imobilitate. 

Viziunea aceasta şi motivează, de altfel,
caracterul convenţional-simbolic al personajelor
călinesciene şi al naraţiunii, în proximitatea
basmului. Aşa-zisele evenimente reflectă situaţii
de maximă generalitate în care se confruntă
virtuţile cu viciile, binele cu răul, într-un joc cu
final predeterminat. Întrupând pure abstracţiuni
morale, fără o minimă reprezentare concretă,
individualizatoare, personajele sunt stilizate în cu
totul altă manieră decât, de exemplu, în teatrul
expresionist. „Mitul mongol” călinescian e mai
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degrabă o alegorie ce nu are nimic în comun cu
„misterele păgâne” şi miturile blagiene, şi cu atât
mai puţin cu dramaturgia realist-psihologică ori
naturalistă. Ideea estetică se împlineşte aici, mai
limpede şi mai percutant ca oriunde, în orizontul
eticului, şi nu în acela al metafizicului. Şi e de
mirare cum nu au preţuit îndeajuns scriitori ca Ion
Negoiţescu sau Radu Stanca, admiratori ai lui
Schiller, un asemenea text construit parcă după
dezideratul euphorionist al unui teatru simbolic,
fără psihologie, dar cu virtuţi pedagogice şi
memorabilă densitate aforistică. Unui prozator cu
gust rafinat şi livresc ca Radu Petrescu nu i-a
scăpat însă excelenţa manieristă a execuţiei în
această capodoperă de orfevru.

Nici miza estetică a textului călinescian nu
poate fi ignorată, pentru că aici, cum am remarcat,
autorul şi-a propus să ajungă la formula cea mai
impersonală, i.e. clasică, a scrisului său. Notele
subiective îşi fac însă simţită prezenţa. În
Analectele lui Confucius, de pildă, întâlnim foarte
multe date referitoare la legendarul împărat şi la
paşnica sa domnie. Dar despre familia sa, mai
nimic. Or, în piesă, suveranul care a zăgăzuit
puhoaiele şi a civilizat lumea este surprins, aşa
cum am văzut, în devenirea sa, de la învestitura ca
succesor până la urcarea pe tron. Şi asta pentru că
dramaturgul e sensibil şi la semnificaţia conturată
treptat, la procesul constituirii sensului, a ideii. De
asemenea, tendinţa ludică e reprimată programatic,
ca şi înclinaţia spre caricatură şi şarjă, fără ca astfel
de elemente să lipsească cu totul. Iată un exemplu
în care se exploatează, cu vădită satisfacţie,
virtuţile comice ale obiceiurilor culinare asiatice:
„Peştele, iepurele, nuferii, ouăle de furnică,
greierii în miere aşteaptă pe masa ta. [...] Am tăiat
câinele cel mai gras, cu carnea mai dulce decât a
şoricelului, mai gustoasă decât a mascurului şi
decât a găinii.”. În alt loc, unele replici parcă par
scoase din studiile teoretice şi eseurile călinesciene
şi transpuse tale quale: „Metafora şi injuria
plastică spuse în toiul încăierării produc impresie
epică.”, „A tăgădui o figură şi a o face în aceeaşi
clipă e iarăşi o figură.”.

La un moment dat, Şun face elogiul muzicii:
„Un împărat trebuie să cultive muzica, pentru că
temelia împărăţiei e armonia. Un clopoţel ce sună

prea devreme sau prea târziu strică rânduiala. [...]
Sufletul unui adevărat împărat năzuieşte către
liniştea şi nepăsarea cântecului.” Şi compune un
cântec (Ciao, imnul încoronării) ale cărui note
puse pe portativ sunt desenate cu migală în pagină. 

Apoi, faţă de textele invocate drept sursă, o
semnificaţie deosebită e atribuită aici idealului
raţionalităţii vieţii. Nici un document nu atestă
faptul că vestitul suveran ar fi desacralizat riturile
transformându-le în simple norme de conduită pe
care omul să şi le poată însuşi şi adapta oricând în
favoarea sa. Şun nu e un euhemerist. Chiar
Călinescu plasează, corect, domnia sa într-o epocă
situată „la mijloc, între istorie şi mitologie”. Cinci
fiind „numărul mistic al punctelor cardinale, al
elementelor ş.a.”, în cinci acte e secţionat şi textul
călinescian, tot cinci sunt şi împăraţii legendari ai
Chinei, şi sfetnicii buni din jurul lui Şun, şi cei
care-i stau împotrivă. „Mânuitor al tuturor
industriilor folositoare (muzicant, poet, filosof,
agricultor, olar)”, acest erou mitic pare, în piesa lui
Călinescu, mai degrabă un monarh educat la şcoala
enciclopediştilor. Ca atare, el îşi învaţă supuşii să
renunţe la superstiţiile şi practicile magice barbare
care cer sacrificiul uman. Ştiind însă că oamenii nu
pot abandona uşor credinţa străveche, îi îndeamnă
să respecte în continuare riturile, dar într-o
manieră care să nu ofenseze raţiunea: „Duhurile,
fiind zămislite din Înţelepciunea veşnică, nu pot
cere omului jertfa vieţii lui. Legăturile noastre cu
lumea lor se fac prin simboluri.”.

Ca şi în basm, eroul triumfă, în cele din urmă,
într-o secvenţă apoteotică regizată abil, pe fundalul
ceremonialului de înscăunare. Dar izbânda lui Şun
are un gust amar: iubirea sa nu a stins deloc ura
celor care i-au pretins totul, fără a-i dărui nimic
altceva decât viaţa. 

Dacă punctul de pornire al piesei va fi fost, cum
sublinia criticul, „regele Lear răsturnat”, finalul
proiectează asupra patimilor omeneşti lumina de
gheaţă a raţiunii. Deşi nu a reuşit niciodată să
dispară cu totul în propria operă, asemeni artistului
anonim, în Şun.... Călinescu evadează din cercul
strâmt al existenţei undeva, de unde lumea poate
părea, pentru câteva clipe, o frumoasă idee. Privită
numai de la distanţă, bineînţeles!
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La sfîrşitul lui 2018, am avut bucuria de a citi
una dintre cele mai bune cărţi de eseuri apărute la
noi în ultima vreme. Ce-i drept, ea poartă o
semnătură care, din punctul meu de vedere, cel
puţin, este un garant al valorii certe, deşi (aproape
nepermis de) discrete. Carmelia Leonte, pentru
că despre ea este vorba, a mai publicat, la
intervale bine cumpănite, poezie, proză, critică şi
jurnal de călătorie, fiecare dintre volumele sale –
Procesiunea pietrei (Timişoara, 1996),
Melancolia pietrei (Iaşi, 2003, 2005), Death
searches for you a second time (Minessota,
2004), Graţia viespilor/ La grâce des guêpes
(pref. Emanuela Ilie, trad. Claudia Pintescu, Iaşi,
2009), Emil Botta: căderea din spectacol (pref.
Ioan Holban, Iaşi, 2009), Fiul Sunetului/ The Son
of Sound. 33 de poeme în traducerea autoarei
(Bucureşti, 2010), La umbra lui Don Quijote
(Bucureşti, 2011) şi Văzătorul (Cluj-Napoca,
2014) – întregind profilul unei autoare sensibile,
dar puternice, implicate total în descifrarea
raporturilor dintre fiinţă şi Fiinţă, dintre existenţă
şi transcendenţă, dintre viaţă şi reflectarea ei
literară.

Spre deosebire de acestea, Şarpele şi filosofia
(Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2018) este o carte
de eseuri, cum şi le recomandă încă de la început.
Pe bună dreptate, aş zice, din moment ce fiecărei
piese componente îi sînt specifice calităţile
recunoscute acestui tip de text: deschidere către
diferite zone de sensibilitate estetică, flexibilitate
şi atractivitate stilistică, disponibilitate pentru
ludic – un ludic însă grav, căci orientat de
intenţia, subterană ori declarată, de clarificare
interioară, prin sondarea aparent degajată a unor

teme dintre cele mai serioase. Cum bine se ştie,
eseul, acest gen prin definiţie indefinibil (sic!),
constă într-un discurs impur, situat la graniţa mai
multor discipline şi forme de expresie
(macro)culturală – în cazul de faţă: filosofie şi
mistică, sociologie şi antropologie, psihocritică şi
literatură. Dar presupune, oricum, mişcare,
instabilitate şi performanţă (ca să preiau termenii
pe care cunoscutul teoretician Kuisma Korhonen
îi asociază direct naturii eseului, în The Modern
Essay in French. Movement, Instability,
Performance). Este exact ceea ce demonstrează,
în fiecare pagină din opul de faţă, Carmelia
Leonte. Să vedem însă deocamdată doar un
fragment elocvent din uvertura gîndită ca o
discretă, dar pe deplin conturată pledoarie pro
domo: „Textele pe care vi le propun aici, numite
preţios eseuri, pot fi livreşti, dar sînt rodul unui
zbucium sufletesc. Dacă am vreun talent, acela
este să mă caut pe mine. In această căutare, nu
dispreţuiesc frazele frumoase, expresiile
elocvente, ci, dimpotrivă, consider că acestea mă
apropie de sufletul meu, care trebuie să fi fost
cîndva frumos si elocvent. Tocmai din acest
motiv îmi vine atît de greu să le construiesc, să le
cizelez. Pe scurt, în ultimii ani, m-am întrebat
care mai este adevărul despre mine? Şi în măsură
pot să-l spun? In această carte, am delegat
personaje pentru a mă ajuta. Dar asta nu însemnă
că nu pot vorbi în locul meu şi, mai ales, pot
vorbi despre mine, despre adevărul pe care îl
caut.” (p. 9)

De faptul că întregul trebuie citit ca o via
anima ne conving şi alte fragmente menite a
dirija lectura eseurilor într-o direcţie ce
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suprascrie finalitatea obişnuită a unor asemenea
forme de expresie: „Acest text cu aparenţă de
teorie are, deci, o miză practică. Ţinteşte spre
inima ta. Ştiu că pot părea arogantă sau naivă
dacă îţi spun că visez la reîndumnezeirea
relaţiilor dintre oameni, dintre bărbaţi şi femei.
Să fie ca atunci cînd erau « pe potrivă ». Asta pare
să se fi întîmplat în noaptea timpului, uitîndu-se
că era, de fapt, lumină.” (p. 96) Ceea ce atrage
imediat atenţia în astfel de pasaje este
predispoziţia dialogică a eseistei, ce îmbracă în
fiecare text din carte (Sfîntul Ioan al Crucii.
Noaptea mistică, „Fiţi păsări mari fără glas!”,
„Procesul Evei sau Şarpele şi filosofia, Cu
mască, fără mască, „Frumuseţe străină am
văzut…”, Amprenta lui Iov, Fiul risipitor. O lecţie
de nostalgie) straiele de gală ale conversaţiei
autentice, maieutice, implicit neliniştitoare. Deşi
ajunge întotdeauna la faptul revelator din
existenţa imediată, aceasta pleacă de la biografii
exemplare, cărţi modelatoare sau naraţiuni
formatoare ce au drept personaje de prim-plan
figuri eroice întru Spirit, de la poeţii mistici şi
beghinele flamande (mai ales Hadewijch
d’Anvers) la femeile care au traversat infernul
carceral românesc. Lista referinţelor culturale
este cît se poate de serioasă. Însoţitorii de elecţie
ai rafinatei cititoare rămîn marii mistici (cu
precădere deoarece „Ca într-o oglindire
minunată, trăirile acestor asceţi sublimi coincid.
Este Marea Oglindă, evidenţiată şi în mistica
flamandă; oglinda în care se pierd muritorii
pentru a se regăsi dincolo de ea” – p. 48), deşi în
anumite pagini sînt invocaţi şi autori moderni ori
scriitori contemporani de ficţiune, de la von
Chamisso şi Andersen, Milton sau Eminescu la
Sabato şi Suskind, trecînd prin Wilde, Hamsun,
Golding ş.a. Formula îi permite, între altele,
trecerea provocatoare a jurnalului de lectură
(unul cît se poate de concentrat, de altfel), într-un
jurnal de idei provocatoare, de o actualitate
stringentă şi o coerenţă etică tranşantă: „Şi acum
mă întreb: cum să-ţi vorbesc ca să mă asculţi cu
adevărat? Tu să mă asculţi. Simt că atenţia îţi
scapă şi asta mă sileşte să fac deja aluzie la o altă

temă care mă preocupă. Uneori, perisabilitatea
acestei lumi este preferată lumii înseşi. Forma
este o sfidare a timpului, fiind energia care se
consumă pe sine pentru a se transforma în alta.
Nu mă gândesc acum la forma textului, ci la
mine. Femeile sînt, în primul rând, forme din
care, în chip dramatic, trebuie să se smulgă
pentru a vorbi. Cum să fac să mă asculţi? Oare
chiar trebuie să-ţi depăşeşti condiţia, să fii plin de
talent pentru a te face auzit? Misticii au avut
talent? Mă scuzi că te întreb, ce este talentul? În
cazul lor, al misticilor, aş spune că este
deschiderea iubitoare care creează inteligenţa
necesară dialogului cu divinitatea. În cazul tău ar
fi o îngăduinţă, puterea de a îmbina ascuţişul
minţii cu blândeţea inimii. Şi asta să se vadă din
felul cum îmi vorbeşti. Fii original!” Sau: „Într-o
astfel de frenezie trăieşte azi lumea, nu-i aşa?
Într-o zarvă continuă şi o comunicare ipocrită,
care vrea să acopere marea alienare. Din acest
motiv, Kierkegaard vorbea de « taciturnitate » şi
Hans-Georg Gadamer de « amuţirea tragică în
indicibil ». Toate astea se întîmplă fiindcă omul
ratează experienţa frumosului.” (pp. 138-139) 

La fel ca aici, raportul subînţeles dintre etic şi
estetic este problematizat, la o lectură mai atentă,
în fiecare eseu din Şarpele şi filosofia. Odată cu
el, revin motive subiacente, precum
devalorizarea cuvîntului – şi temeiul
(re)valorizării lui, desigur! –, apoi limitele,
rigorile şi bucuriile creaţiei, rostul adînc al
poeziei ori, să spunem, suferinţele trecute şi cele
prezente ale autorului de literatură: „Acum, cînd
s-a devalorizat totul, s-a depreciat şi cuvîntul. În
lumea liberă a zilelor noastre. Din acest motiv,
literatura şi-a pierdut importanţa. În plin
consumerism, omul modern nu vrea să-şi
conserve existenţa şi să şi-o consume. Să mai
aduc vorba şi despre condamnarea la ridicol?
Poetul e văzut ca un om care se pretinde serios,
dar e un pierde-vară, un desuet, un romantic.
Colindă prin viaţă purtînd în braţe un crin. Se uită
lung la el, gesticulează si recită versuri. De fapt,
el este un înţelept ascuns, care se face uneori
nebun ca să-i fie permis accesul la propria viaţă.
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E nevoie de o anume dialectică a împotrivirii
chiar şi în credinţă, darmite în literatură! Poetul
este împotriva lumii şi lumea este împotriva
poetului. Natura lumii este una esenţialmente
agresivă, iar natura poetului este una fatalmente
vulnerabilă. Lupta este atît de inegală, încît ar
putea fi iluzorie dacă nu ar fi încărcată de har.”
(pp. 12-13) Aproape la fel de des sînt tematizate
libertăţile şi exigenţele iubirii de un aproape
înţeles şi ca mijloc de relevare a alterităţii
radicale, după un temei expus cu claritate:
„Aproapele şi departele sînt dialogul dintre
lumină şi întuneric, trepte ale respiraţiei Tatălui
ceresc.”(p. 85)

Imposibil de ascuns, apoi, substratul polemic
al unor pagini din carte. Nu mă îndoiesc de faptul
că directeţea cu care Carmelia Leonte îşi pune pe
hîrtie anumite reflecţii cu pretext teologic sau
filosofic, dar cu miez fierbinte, identitar, va stîrni
unor minţi obtuze nelinişti repede întoarse în
proteste androcratice. În loc de orice comentariu
de prisos, selectez, spre ilustrare, o pagină
emblematică din eseul care justifică inclusiv
analogia aşezată şi în titlu: „Ce a primit din partea
lui Adam? Şi ce primesc de atunci încoace
urmaşele ei, care poartă umbra păcatului? Acuze
şi calomnii. O numesc «femeie-copil», fiind
descendenta lui Adam, dar – ciudăţenie mare! –
Eva nu a fost niciodată copil, este singura fiinţă
umană care nu a avut copilărie, fiind deja femeie
cînd a ieşit la lumină, femeia lui Adam, în timp ce
el, cu siguranţă, a copilărit pînă să apară ea pe
lume. Starea de puritate şi fericire din Eden
anunţa o copilărie veşnică. Ascultînd îndemnul
şarpelui, Eva a început chiar din acea clipă
fatidică să îmbătrînească, să se bîlbîie, să caute
justificări. Astfel, la umbra şarpelui, femeia, tristă
acum, ba chiar blestemată, a deschis drum
filosofiei, această splendidă încercare de a
justifica existenţa umană. In chiar momentul
acceptării ispitei s-a născut arta de a desluşi
cauzele ei şi metodele de (îndoielnică) îndreptare.
A fost nevoie să fie chemată moartea pentru a fi
necesară filosofia, aceasta din urmă fiind situată
la graniţa dintre lumi: ocupaţia ei este să ia ceva

vieţii pentru a da morţii şi să fure învăţături de la
moarte, pentru a îmbogăţi viaţa. ” (p. 89) Ei bine,
nu alta este finalitatea de fond a acestei cărţi de o
frumuseţe curată, aspră, autentic-ataşantă…

În sfîrşit, trebuie recunoscută în eseurile
Carmeliei Leonte predilecţia către teoretizarea
nelipsită de o anume pedanterie, care îi vine însă
minunat. Selectez, spre delectarea cititorilor
„Convorbirilor literare”, doar cîteva probe: „…a
fi liber este o stare de geniu, o sclipire pe care o
poţi avea sau nu. Un miracol în desfăşurare.” (p.
39); „Omul este un cuvînt rănit, care nu trăieşte
în plenitudine, dar nici nu reuşeşte a muri de tot;
nu zboară, dar mersul lui pe pămînt nu lasă urme.
Poate doar condeiul are urma lui” (p. 76); „Ce
altceva este fascinaţia, dacă nu o transfigurare, o
absorbţie a realităţii dintr-un plan în altul?
Fascinaţia este o suprimare a regresului, un
fenomen de întinerire, de regăsire.” (p. 79); „În
momentul în care Eva a fost muşcată de şarpe, s-
a născut filosofia.” (p. 91); „Dacă integritatea
este o consecinţă a contemplaţiei, blîndeţea este
un corolar al integrităţii.”(p. 107) E nevoie să o
mai spun?! Deşi uneori pare lipsită de blîndeţe
discursivă, Şarpele şi filosofia este un corolar
minunat al integrităţii acestei scriitoare de vîrf
care se numeşte Carmelia Leonte.
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De la volumul de debut din 1991, Subomul, pînă la
ultimul roman lansat chiar în luna decembrie a anului
trecut, autorul Răsvan Popescu numără astăzi mai
multe volume de povestiri şi cîteva romane, printre
acestea, Omul cu cioc şi gheare (1999), Femeia
visurilor (2005), dar şi mai recent, Oameni care nu
contează (2015) ori Peştele cu aripi (2017). În plus, o
parte din scrierile lui Răsvan Popescu se bucură astăzi
de ecranizări, însemnate fiind colaborările cu cîteva
nume de referinţă ale cinematografiei româneşti,
precum regizorii Nicolae Mărgineanu, Dan Piţa, Radu
Gabrea sau Marius Barna, colaborări care, de-a lungul
timpului, aduc şi cîteva premii internaţionale
importante, precum şi selecţia la unul din cele mai mari
festivaluri de film cunoscute, Festivalul de la Cannes.
Scriitor şi scenarist, Răsvan Popescu reflectă în proza
sa pe de o parte suflul dramatic înnăscut, pe partea
cealaltă, vocaţia de constructor epic, mai degrabă de
intensitate, decît de amploare. De aici romanele sale tot
mai condensate, epurate de orice surplus, clocotitoare,
în schimb, de viaţă, ancorate îndeobşte în această
realitate familiară, contemporană, întotdeauna actuală,
din care se ridică la suprafaţă întreaga ţesătură de
frămîntări şi drame ale societăţii noastre. Ca scriitor,
Răsvan Popescu îşi găseşte resorturile creatoare în
imediat, fapt pentru care, pentru acesta, scrisul – are să
mărturisească acesta cu ocazia unui interviu foarte
recent – rămîne în primul rînd o formă de reacţie, de
răspuns la ceva, şi abia mai apoi construcţie în sine:
,,De scris vor scrie întotdeauna oamenii care nu au
încotro, pentru că aşa îi mînă pe ei motorul interior. Un
scriitor e un motor de căutare, el dacă nu caută lucruri
noi, oameni noi, inspiraţia lui va rămîne la un nivel
redus. Are nevoie de lucruri care să-l provoace. De
regulă, scrisul este o reacţie, nu neapărat o construcţie.
Construcţia vine după aceea. De obicei reacţionezi la
ceva care într-un fel sau altul nu-ţi convine.” (interviu
realizat de Oana Portase).

De partea bună a ierbii este titlul ultimului roman
publicat de Răsvan Popescu la sfîrşitul anului trecut, la

editura Cartea Românească, un roman care se
prefigurează în principal pe o problematică adîncă, şi
anume regăsirea resorturilor interioare în redobîndirea
credinţei şi a valorilor autentice. Evenimenţialul ce
păstrează ca nucleu principal dilema înstrăinării casei
părinteşti, găseşte personajul principal într-o dublă
criză: una a scrisului, cealaltă de ordin existenţial, într-
o etapă a maturităţii depline. Întoarcerea la casa
părintească după dispariţia pe rînd a fiecăruia din
membrii familiei, readuce pe ultimul din cei rămaşi din
familia veche de învăţători şi preoţi ai satului, într-o
comunitate în care lumea tradiţională şi cutumele vechi
sînt şi ele atinse, ori mai degrabă transfigurate cu totul,
de liniile consumatorismului postmodern şi de politicile
europene moderne, inter şi trans naţionale. Un spaţiu în
care tradiţia nu s-a conservat devine un spaţiu al
angoaselor moderne, în care personajul nu doar că îşi
retrăieşte vîrstele, dar în care se supune unui proces de
conştiinţă dintre cele mai tumultuoase, unde tradiţia şi
prezentul dezrădăcinat, ,,cei mai înainte adormiţi” şi
„oamenii noi”, lumea veche cutumiară şi lumea
prezentă orientată întru cîştig, glisează permanent
valori refuzate – unele prin primitivismul lor, celelalte
prin superficialitate. Tocmai de aceea se ridică
problematica aceasta a unui Dumnezeu improbabil, ca
pură „creaţie umană”, ca plăsmuire, înscris într-o
mitologie veche, răsturnată astăzi de instabilitatea
tradiţiei şi de cea morală a noii societăţi. 

Cu toate că introspecţia şi întreaga problematică a
regăsirii credinţei ţin prim planul după ce personajul
principal suferă o dramă personală, reverberaţiile
sociale rămîn, în fapt, placa turnantă a romanului.
Vorbind despre propriul volum, autorul aminteşte că
povestea este de fapt şi una a vîrstelor, în măsura în care
pretextul înstrăinării casei părinteşti devine, în fapt,
motivul bilanţului pe care personajul, aflat la vîrsta
deplinei maturităţi, îl realizează reflectînd asupra
propriului destin şi a propriilor alegeri în viaţă. Cu toate
acestea, romanul se constituie nu doar ca istorie
individuală, ci şi ca unul al vîrstelor sociale, în care trei
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epoci, trei generaţii, cu tensiunile şi dramele lor, sînt
puse faţă în faţă. Pe de o parte, e vorba de societatea
tradiţională a satului autentic, a dogmelor şi a
ritualurilor, a „destinelor trasate de la început”, a
profesiilor duse mai departe din tată în fiu, avîndu-i ca
piloni pe străbunicul Învăţător, pe bunicul Preot, şi pe
Maia, „mica lume matriarhală, caldă şi sigură ca un
marsupiu” (p. 19) a protagonistului, avînd ca ax stabil
al comunităţii biserica şi credinţa. Apoi e lumea primei
societăţi de ruptură, a societăţii comuniste, care deşi nu
este numită ca atare, ea revine în panorama cărţii cu
multiplele sale clişee, de la industrializarea masivă, la
iluzia confortului vieţii moderne transfigurată aici în
visul urban al mamei de a avea mult dorita şi promisa
casă cu bideu, la viaţa toropitoare pe şantier, la dramele
familiei muncitoreşti, în faţa cărora sînt puşi ca
generaţie de sacrificiu părinţii protagonistului, tatăl
acestuia fiind şi primul care va ieşi din tradiţia de preoţi
şi învăţători a familiei, şi va alege domeniul
hidrotehnicii, în numele noilor perspective de
dezvoltare socială, pe care singur le şi vehiculează: ,,Eu
muncesc, nu dau cu busuiocul. Eu duc greul!” (p. 46).

Dintre aceştia, profesorul, înstrăinat şi mai mult de
lumea tradiţională şi de grila valorică sigură şi
nealterată a înaintaşilor, este cel care nu doar că resimte
tulburările cele mai puternice, dar şi cel în care se
condensează, cu o anume intensitate, lipsa coerenţei
dintre generaţiile anterioare. El aparţine biologic
societăţii contemporane, cea de-a treia vîrstă socială
reprezentată, a lumii postrevoluţionare, unde toate
degenerează sub orînduirea noii ,,specii de
consumatori”, cum o şi numeşte la un moment dat
Ciupală, unul dintre personaje. Lumea aceasta
prefăcută într-un ,,hipermarket” universal este lumea
orientată înspre funcţional şi pragmatic, aşa cum o şi
vehiculează presupuşii cumpărători ai vechii case
părinteşti, Ciupală, Bujoaică şi Pîrlog, cei care vin cu
planuri moderne de reconstrucţie, cum sînt, printre
altele, ,,viloiul” visat de Pîrlog (,,Adică oricine ţi-ar lua
coşmelia o dă jos şi îşi trage un viloi. Iar copacii sub
secure! Păi sînt nişte boşorogi cu frunze!”, p. 35) sau
afacerea en-gros cu fructe exotice a lui Ciupală. 

Doar casa părintească rămîne sub semnul
disfuncţionalului, căci aici toate ies din ordinea curentă
a lucrurilor: beciul rămîne fără utilitate, via nu mai
rodeşte de mult timp, heleşteul rămîne doar o mîzgă,
vlăstarul de vişin apare mai curînd ca o glumă a naturii,
căci el îşi face loc cu totul inutil între treptele de piatră,
în vreme ce interioarele, pline şi ele de vechituri ieşite
din uz, prăfuiesc şi mai mult imaginea ,,şandramalei”
părăsite. Există, cu toate acestea, o adevărată poetică a

acestui inutil care traversează întreg cuprinsul cărţii.
,,Panoplia de vechituri care nu mai folosesc la nimic”
(p. 38) condensează, de fapt, memoria locului şi fac din
acesta un spaţiu al inutilului şi al nefuncţionalului
compensat, în schimb, de afectivitatea condensată în
toate mărunţişurile casnice: ,,Maşina de tocat, rîşniţa de
cafea, de piper, făceam febră la mînă pînă ieşea ceva.
Cu tuciul negru de mămăligă. Şi piua grea de bronz în
care Maia zdrobea zahărul cubic cu mojarul pînă îl
făcea pudră pentru glazura prăjiturilor, atunci farin nu
se găsea. Cu rotativa de nuci pentru nuga. Cu pîlniile de
tinichea, cu tingirile lucitoare de la ţigani, atîrnate... Şi
preşurile de pe jos, cu cocoşi şi crizanteme. Şi şoarecii
cafenii din cămară. Şi mileurile croşetate de mînă. [...]”.
(p. 38) 

Aidoma caietului de reţete al străbunicii rămas în
casă şi purtat din mînă în mînă de gospodinele ce au
urmat-o, toate lucrurile devin o formă de arhivare a
memoriei care trezesc, de fapt, conştiinţa zdruncinată a
protagonistului. Casa ,,afurisită” care pare să aibă viaţă,
să poarte voci, să îi zdruncine somnul, este însăşi
conştiinţa personajului, este substanţa adîncă a eului ce
se trage din penumbrele istorice, din tenebrele
strămoşeşti, originare, fapt pentru care, de altfel,
revelaţia, în cele din urmă, se şi produce, marcată fiind
prin memorabila frază finală: ,,Eu sînt Casa!” (p. 102).
Casa ca organism reapare, de fapt, permanent în
paginile romanului, pînă ce aceasta se constituie, în cele
din urmă, aproape ca o prelungire a eului narator.
Pulsaţiile celor doi sînt în tandem, se suprapun,
disfuncţionalul marcînd, de fapt, ambele părţi: de pe o
parte degradarea fizică a încăperilor, pe partea cealaltă,
afecţiunile fizice multiple ale protagonistului (,,Prostata
mă scoală de trei ori pe noapte. Şi nu e singura.
Spondiloză cervicală, cefalee tensională, nervii
periferici întinşi, dureri articulare.” p. 37). Timpul
consumă la fel, degradarea se constituie concomitent,
pentru că, de altfel, neglijenţa fizică se resoarbe în
,,şandrama”, şi invers: ,,Plouă fără sfîrşit. Ploaia rece,
care se prelinge, pătrunde în crăpăturile acoperişului, în
oasele mele bolnave.” (p. 75). 

În fapt, protagonistul însuşi se naşte sub o stea
aparent negativă, a ratării continue. Obsesia ,,destinului
trasat de la început” este cea care adînceşte drama
personajului, cel care şi realizează incompatibilitatea
actuală cu legile simple ale lumii tradiţionale. Aceasta
este ,,calea simplă” şi ,,uşor de urmat”, spune acesta la
un moment dat, este viaţa care trece ,,după reguli
simple, sezoniere [...]. Aici toate se repetă, e legea firii.
Şi iarăşi, şi iarăşi, Domnului să ne rugăm...” (p. 74).
Rămîne important să ne referim, astfel, la marile ratări
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ale protagonistului, care îi adîncesc şi mai mult
aparenta disfuncţionalitate în societatea actuală. Înainte
de toate, profesorul este cel care rupe definitiv tradiţia
preoţiei în cadrul familiei, fapt şi consemnat ca singura
dezamăgire din viaţa bunicului său. Mai mult, muzician
prin vocaţie, acesta este respins din breaslă, atunci cînd
lucrurile par să se aşeze pentru viitorul său, şi se
trezeşte hotărît să abandoneze definitiv vioara în
debara. Şi ca profesor lucrurile îi sînt potrivnice,
comportamentul aşa-zis deviant, libertinajul excesiv
îmbinat cu ,,hidratările” repetate cu elevii îi adîncesc
spiritul de frondă şi sfîrşesc prin a-l împinge treptat
înafara sistemului. Mai mult, dacă străbunicul,
Învăţătorul, rămîne ax al vieţii tradiţionale în memoria
colectivităţii, ,,oamenii noi” reglează întreaga scară
valorică şi nu se sfiesc să îi aducă la cunoştinţă acestuia
realităţile actuale, aşa cum o va face făţiş unul dintre
personajele romanului, topograful Rîpă: ,,Un profesor
de umanioare o fi mai sofisticat, dar nu e în prima grupă
valorică, nici pomeneală” (p. 33). 

Ratarea se reflectă, într-un anume sens şi în scris.
Ca metaficţiune, romanul trădează ezitările permanente
ale personajului în ipostaza sa de scriitor: ,,Nu iese
nimic din povestea asta, îmi vine s-o arunc! O
însăilare!” (p. 57). Criza scriitorului este evidentă,
reală, puternică, şi însuşi romanul, de altfel, începe
abrupt: ,,Stau pe prispă, cu o pagină goală în faţă şi o
casă pustie în spate, aşteptînd înfiorat creaţia spontană!
Dacă te respinge o femeie, treacă-meargă, încă mai vine
alta, dar o coală goală! [...] De şapte ani niciun rînd!
Blazat, încărcat negativ, istovit prea devreme. [...] Prea
tîrziu să mă reinventez” (p. 6). În fapt, tulburările
societăţii actuale se reflectă şi la nivelul limbajului, pe
care scriitorul le resimte în adîncime, deşi problematica
mai mult mocneşte în paginile cărţii. Există, cu toate
acestea, un raport subtil stabilit între cuvîntul aşteptat
de scriitor în incipit (,,Nu-mi vine niciun cuvînt”, p. 6)
şi problematica limbajului alternativ, superior, care, în
cazul acesta, este muzica. Fraza juvenilă, rostită într-o
doară de protagonistul aflat la tinereţe, care încearcă să-
şi impresioneze iubita, rămîne totuşi de remarcat: ,,Eu
îmi luam un aer superior şi îi spuneam că la început a
fost sunetul şi nu cuvîntul şi ea mă aproba” (p. 27).
Scriitorul aflat în faţa colii goale de hîrtie caută cuvîntul
revelator, instaurator, el visează ,,scrisul ca viziune”, şi
tocmai de aceea ceea ce îl preocupă pe acesta este
ritmul şi sonoritatea frazelor: ,,Rostesc cuvintele ca să
mă asigur de muzicalitatea lor.” (p. 6). 

Preocuparea este evidentă, iar lucrul acesta poate fi
urmărit în cîteva pagini memorabile care descriu
situaţia ,,noului limbaj” al lumii contemporane.

Limbajul actualităţii rămîne doar limbajul politic,
manipulator, epurat de idee, golit de sens: ,,Ce-mi place
mie noul limbaj! Expresia unei gîndiri incoerente,
dezarticulate, a unei societăţi anomice, haotice,
măcinate de impostură, bagajul genetic comunist pe
care îl cărăm după noi... O limbă care ne desparte,
amestec pitoresc de subînţelesuri şi cuvinte inventate
din care niciodată nu eşti sigur că ai înţeles corect.” (p.
41). Iar în tot acest amestec de pitoresc, modern şi lipsit
de substanţă, primarul Păstîrnac rămîne prototipul,
exponentul vedetă, nu omul ideilor, ci dimpotrivă, omul
ticurilor verbale (,,o, o, o, secundă!”), al stereotipului,
cu alte cuvinte, omul dezarticulării morale şi sociale
pătrunse pînă în substraturile individului, pînă în
limbaj.  

Revenind la cele trei vîrste sociale recognoscibile în
De partea bună a ierbii, mai trebuie adăugat faptul că
romanul constituit în jurul actului nostalgic al
rememorării – amintirea fiind, de fapt, nucleul
generator al întregii ţesături epice (,,o alcătuire literară
stranie, un dans cu memoria”, p. 76) – păstrează în
aceeaşi măsură deschidere şi către o generaţie
probabilă, tînără şi neînfăptuită pe deplin. Este vorba
despre generaţia aflată încă în potenţialitatea sa,
generaţia post-postrevoluţionară, curentă, foarte
actuală. Către aceasta naratorul-personaj îşi îndreaptă
aşa-numitele ,,prelegeri”, ei îi oferă, într-un discurs
postmodern, chiar de esenţă parodică, setul de
învăţături, punîndu-le laolaltă generic sub forma unor
,,învăţături” ale profului către elevii săi, urmînd
modelul ,,învăţăturilor bunicii către fiica sa” din cartea
de bucate a familiei. Iar ele sînt cele care fac dovada
unui timp care are să vină, care nu se opreşte şi nu
sfîrşeşte aici.

Ultimul roman al lui Răsvan Popescu, De partea
bună a ierbii – pentru ca nimeni să nu uite şi nimeni să
nu fie uitat, condensează vîrstele unei societăţi şi ale
unui individ, realizînd în decurs de puţin peste o sută de
pagini o galerie a vîrstelor în care, rămîne totuşi,
nealterat, nucleul: credinţa. Un roman care deşi rămîne
ancorat în actual şi recognoscibilul social, se deschide
mai mult ca niciodată parcă înspre acel dincolo, într-o
căutare frămîntată a rădăcinilor, pe care însuşi autorul
cărţii tinde să o vadă ca pe o necesară şi naturală
devenire a scriitorului deplin, înclinat, de la un moment
dat, tot mai reverenţios îndărăt şi tot mai reflexiv înspre
sine. Un roman pentru cititorul de toate vîrstele, în care
se reflectă, un autor care se revendică el însuşi, pare-se,
tuturor vîrstelor. 
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Concepute complementar față de Avangarda
românească și complexul periferiei. Primul val, cartea
din 2007, studiile aceluiași Paul Cernat din Vase
comunicante. (Inter)fețe ale avangardei românești
interbelice (Polirom, 2018) demonstrează cât de mobile
sunt perspectivele asupra modernității literare autohtone,
în manifestările ei radicale. Reunind contribuții mai
vechi (revăzute și adăugite) ale autorului, noua antologie
mizează pe „amfibologia” mișcărilor românești de
avangardă, în sensul unor indiscernabile forme amfibii
ale pionieratelor de tot felul. 

De la Eminescu, Junimea, Maiorescu și Macedonski,
trecând prin toate modernismele anilor 1920-1940
(„postromantici”, „simboliști”, „trăiriști”, „futuriști”,
„eretici”, „fanteziști”, „însoțitori de drum”, „manieriști”,
„expresioniști”, „spiritualiști”), modernismele românești
descriu o linie unificatoare, dar discontinuă, originată în
romantismul de inspirație franco-germană și terminată în
puzderia de aglutinări ruso-italo-anglo-americane.
Conservatori sau progresiști, „de dreapta” sau „de
stânga”, naționaliști ori cosmopoliți, laici ori religioși,
ideologii și creatorii literaturii române au contribuit,
uneori fără s-o știe, la proliferarea modernă
europenizantă a culturii autohtone, la așa-numitul
„proiect de occidentalizare capitalistă accelerată”. Cine
s-ar fi gândit că una dintre primele folosiri ale
cuvântului” avangardă” aparține lui Eminescu (într-un
articol de revistă)? Că s-ar putea aborda avangarda
românească din perspectiva neobiografică a unei istorii a
vieții private (centrată, de pildă, pe jurnalele unor Sașa
Pană sau pe rolul de muză al enigmatiei Nadine
Krainik)? Că unii autori răsvizitați ar putea permite noi
interpretări relevante (Geo Bogza, Ilarie Voronca, Max
Blecher, Gherasim Luca, Paul Păun, Virgil Teodorescu,
Gellu Naum, Aurel Baranga, Eugen Ionescu, graficianul
S. Perahim)? „Ideea «vaselor comunicante» între
culturile radicale din epocă − nu neapărat între
revoluțiile de stânga și revoluțiile conservatoare –
implică, în definitiv”, spune Paul Cernat, „ideea
apartenenței lor la o paradigmă culturală comună, pe

deasupra opozițiilor ideologice de suprafață.
Metamorfoze ale acestei ecuații pot fi urmărite și mai
departe, în plan ideologic: revoluției flower power sau
mișcărilor din mai 1968 ș.cl., care au reformulat
paradigma culturală în Occidentul postbelic, le
corespund, de cealaltă parte a Cortinei de Fier, întoarceri
ale refulatului naționalist; în prezent, se confruntă o
globalizare (neo)liberală, adeptă a multiculturalismului
post- sau supranaționalist, și o globalizare a
conservatorismelor religioase și naționalist-
protecționiste, cu manifestări diferite în funcție de
contextele geopolitice, economice și culturale.”
Metafora „vaselor comunicante” sugerează cel mai bine
transferurile și ecourile dintre grupuri și mișcări, în
interiorul României post-junimiste și în afara ei, făcând
imposibilă o unică geografie a avangardei. Profilurile de
mainstream (amintite mai sus) se alătură celor mai
discrete (Scarlat Callimachi, Ion Călugăru, Virgil
Gheorghiu, Sesto Pals, Vasile Dobrian) și celor adiacente
suprarealismului (Paul Sterian, Sandu Tudor), politica,
literatura, artele plastice, manifestele estetice și textele
propriu-zise interferează hermeneutic într-un interval
foarte mare de timp și într-un creuzet global în care,
adesea, presupozițiile personale și colective în privința
„revoluțiilor” culturale sunt analoage.

Așezat pe o imensă bibliografie la temă, cu
numeroase deschideri și promisiuni analitice, studiul lui
Paul Cernat sintetizează informații și intepretări de o
deconcertantă diversitate. Etichetele autorului sunt și ele
notabile: „Acizi și baze. Etica și estetica futurismului
italian în România interbelică”; Ilarie Voronca: un
franciscan în caruselul metropolei”; „Geo Bogza și
provincia ca aventură”; „Leopardul decorativ. Virgil
Teodorescu și manierismul suprarealist”; „Suava artă a
cruzimii: S. Perahim”, „Gherasim Luca, destabilizatorul:
în drum către o schizopoetică”; „M. Blecher, opere
necicatrizate. Atractori stranii”. Diversitatea și
complexitatea fenomenului avangardist sunt, acum, puse
într-o lumină care lasă destul loc (autorul însuși o
recunoaște) unor viitoare prelungiri. Le așteptăm.

104104 CONVORBIRI  LITERARE

AVANGARDISM: AVANGARDISM: 
EXTINDEREA TERITORIULUIEXTINDEREA TERITORIULUI

Adrian G. ROMILA

A C T U A L I T A T E A  L I T E R A R Ã



Un nume sacru, nu sanctificat încă, acela al lui
Mihai Eminescu, stîrneşte anual comentarii şi evocări,
elogii şi, din cînd în cînd, contestări, cele mai multe de
Ziua Culturii Naţionale, 15 ianuarie, şi apoi, de ziua
extincţiei sale ca fiinţă pămînteană, 15 iunie. O
avalanşă de clişee se revarsă asupra numelui său:
„poetul naţional”, „poetul nepereche”, „geniul
literaturii române”, „luceafărul poeziei” noastre se
numără printre cele mai uzitate. Sînt tot atîtea clişee
sufocînd spiritul eminescian, acela care stă nealterat în
profunzimile operei sale... Ne amintim că, încheind
Viaţa lui Mihai Eminescu (1932), G. Călinescu scria,
exclamativ, aproape apodictic: 

„Astfel se stinse în al optulea lustru de viaţă cel mai
mare poet pe care l-a ivit şi-l va ivi vreodată, poate,
pămîntul românesc. Ape vor seca în albie, şi peste locul
îngropării sale va răsări pădure sau cetate, şi cîte o stea
va vesteji pe cer în depărtări, pînă cînd acest pămînt să-
şi strîngă toate sevele şi să le ridice în ţeava subţire a
altui crin de tăria parfumurilor sale.”

Declamaţia călinesciană stă în picioare şi astăzi, la
aproape nouăzeci de ani de cînd a fost emisă. Ea
pluteşte peste postumitatea lui Mihai Eminescu
precum o ceaţă strălucitoare. Asemenea sentinţe,
dincolo de tonul lor înalt, solemn, aureolează, de fapt,
mitul Eminescu. Răzbat prin vreme graţie frumuseţii
stilistice şi forţei de incantaţie, au chiar accentele
ultimative ale unui discurs funebru, dar şi temeritatea
unei premoniţii de indefinibilă durată. 

La aflarea tristei veşti a morţii lui Mihai Eminescu
se lamenta Iosif Vulcan:

„Naţiunea mea, îmbracă doliu! Literatura noastră
jeleşte! Poesia română plînge!

Vi s-a dărîmat o columnă, vi s-a stins un luceafăr,
vi s-a răpit o podoabă...

Genialul poet Mihai Eminescu a încetat din viaţă.”
(apud G. Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu, p. 316:
Eminescu a murit! in Familia nr. 26/ 25 iunie-7 iulie
1889).

Fără a ne mira, să inventariem pur şi simplu
superlativele cu care Iosif Vulcan îl tămîia pe
Mihai Eminescu la cîteva zile după dispariţie:
„columnă”, „luceafăr”, „podoabă”, „genialul
poet”. Fără îndoială meritate atunci, azi uzate şi
pronunţate abuziv... Abuzul de superlative
golaşe continuă, îndeosebi în manifestările
publice, festive, să-l oculteze, să-l îmbălsămeze
pe Eminescu cel adevărat, pe Eminescu cel care
trebuie recitit, reanalizat, revalorizat, adus în
actualitate de generaţiile de azi, cu spirit critic,
obiectiv, cu justeţe şi detaşare. Dar oare nu au
loc asemenea tentative? Desigur, ele se întîmplă,
dar sînt aproape ignorate, trec neobservate, sînt
acoperite de psalmodierile bombastice ale
corului de lăudători fără chemare, neinformaţi şi
puţin instruiţi. De cele mai multe ori nişte
lăudători narcisişti fiindcă:

„Iar deasupra tuturora va vorbi vrun mititel,/
Nu slăvindu-te pe tine... lustruindu-se pe el/ Sub
a numelui tău umbră. Iată tot ce te aşteaptă./ Ba să
vezi... posteritatea este încă şi mai dreaptă.// Neputînd
să te ajungă crezi c-or vrea să te admire?/ Ei vor
aplauda desigur biografia subţire/ Care s-o-ncerca s-
arate că n-ai fost vrun lucru mare,/ C-ai fost om cum
sînt şi dînşii... Măgulit e fiecare...” (Scrisoarea I). 

Important este, desigur, să vorbim despre Mihai
Eminescu nu în metafore şi în hiperbole, ci să
subliniem vastitatea şi complexitatea operei sale.
Spunem „vastitate” fiindcă ştim că ediţia critică de
opere numără nu mai puţin de şaptesprezece volume,
spunem „complexitate” pentru că el a scris nu numai
poezie, ci şi proză, dramaturgie, articole de presă, în
mare parte publicate postum. Da, Mihai Eminescu este
cel mai mare scriitor al literaturii române de pînă astăzi
şi pînă nu se ştie cînd, dacă ne întoarcem cu gîndul la
psalmodierea lui G. Călinescu din finalul Vieţii lui
Mihai Eminescu. Este o reafirmare a unui loc comun a
cărei demonstraţie s-a consolidat în cuprinsul a peste
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un secol şi cîteva decenii de exegeză. Este un scriitor
genial desigur – tot un loc comun consacrat în decursul
aceluiaşi răstimp, dar un scriitor de o mare diversitate,
în ciuda aparenţelor şi a preconcepţiilor. A scris, cum
am menţionat deja, poezie, clasificată în antume şi
postume („poezia neptunică” şi „poezia plutonică”,
după Ion Negoiţescu), a plănuit un întins proiect
dramatic, realizat fragmentar, a scris proză, parţial
atinsă de aripile fantasticului şi ale fabulosului, a scris
publicistică politică în special la ziarul conservator
Timpul din Bucureşti şi la Curierul de Iaşi. La Timpul,
un ziar pe care-l scria singur aproape în întregime,
Mihai Eminescu a fost şi redactor şef între 1880 şi
1881. Continuînd astfel, ajungem însă la statuia
Eminescu, ne plecăm înaintea ei, cădem în ceea ce am
putea numi o prejudecată Eminescu. 

După alte voci, de ieri sau de astăzi îndeosebi, lui
Eminescu i s-ar acorda o prea mare importanţă în
raport cu alte personalităţi ale literaturii şi culturii
româneşti. Acordarea unei asemenea „importanţe”
este, totuşi, greu de cuantificat, nu o putem măsura cu
precizie, ceea ce ar fi şi ridicol şi jenant. Nu văd ce ne-
ar împiedica să le acordăm şi altora aceeaşi
„importanţă” sau una pe aproape. Ceea ce trebuie
evitat este tentaţia şi uşurinţa de a debita clişee, de a ne
deda la îmbălsămări, de a mortifica, cum e cazul, mai
ales al lui Mihai Eminescu, cît priveşte abordarea lui
ciclică festivă şi, vai!, festivistă. Despre primejdia
„mortificării” lui Mihai Eminescu scrie Nicolae
Manolescu în Istoria critică a literaturii române. 5
secole de literatură (Editura „Paralela 45”, 2008).
Menţionînd chiar din plecare „definiţiile” date lui
Eminescu de către N. Iorga („expresie integrală a
sufletului românesc”, 1929) şi C. Noica („omul deplin
al culturii româneşti”, 1975), N. Manolescu glosează,
cu spirit critic:

„Ambele au la bază concepţia unui Eminescu
paradigmatic şi anistoric, neschimbător şi pururi
exemplar pentru toată suflarea românească [...]
definiţiile lui Iorga şi Noica sînt lipsite de măsură şi
potrivnice spiritului critic. Şi una şi alta sînt expresia
reînnoirii naţionalismului...” (N. Manolescu, Istoria...,
p. 377). 

Apoi o continuare cu valenţe conclusive şi
prevenitoare: 

„Consecinţa acestei concepţii despre poet este uşor
de ghicit şi o constatăm pînă astăzi. […]. Orice formă
de cult este mortificantă. Un «poet naţional» intangibil
nu mai este cu adevărat de citit. Uitat într-o slavă
stătătoare, el riscă puternice reacţii contestatare.” (op.
cit., p. 378).

Exagerările cu iz patriotard şi/ sau naţionalist se
îndreaptă şi mai limpede către o zeificare, o
sanctificare a lui Eminescu. De altminteri nu au lipsit
propunerile de sanctificare care aveau un precedent –
Ştefan cel Mare: 

„Mai are rost să răspundem unor asemenea aberaţii
ori măcar întrebării unuia dintre patrioţii noştri atît de
lezaţi cum că, de vreme ce întreţinem un cult al lui
Iisus, al lui Buddha ori al lui Allah, de ce n-am întreţine
şi un cult al lui Eminescu?” (id.). 

Nicolae Manolescu îl abordează pe Mihai
Eminescu dintr-o perspectivă nouă, mai critică, într-un
mod mai tranşant, dorind să revalorizeze mai întîi
poezia şi proza, apoi ocupîndu-se pe larg de
publicistica politică, ceea ce nu au făcut alţi istorici ai
literaturii române, inclusiv G. Călinescu în Istoria... sa
din 1941. Este o detaşare necesară faţă de „modelul
Eminescu”, cu toate capcanele lui, este o „cuprindere”
în totalitate, deşi termenul „cuprindere”, cu origine în
consideraţiile lui Constantin Noica, este aparent
limitativ. Filosoful de la Păltiniş, spune Nicolae
Manolescu, a reproşat făţiş criticii literare că nu ar fi
trebuit să-l „judece” pe Eminescu, ci să-l „cuprindă”,
cu toate riscurile de idealizare şi de glorificare,
adăugăm noi. Citind cu atenţie analiza şi intarsiile
critice ale lui N. Manolescu înţelegem şi că, pe
deasupra valorilor estetice şi ideatice atît de înalte ale
poeziei şi, cum spuneam, ale acuităţii şi forţei
publicisticii, opera lui Mihai Eminescu este – nici nu se
poate altfel – inegală. Stilul şi structura unor postume
sînt inegale, imperfecte, necizelate, poetul neavînd
răgazul sau aplecarea necesară pentru a le finisa. De
altfel, nimeni nu poate afirma cu certitudine că el ar
mai fi revenit cîndva asupra lor cu intenţia de a le
pregăti pentru o eventuală publicare. Sub acest aspect
N. Manolescu îl contrazice pe Ion Negoiţescu, cel care,
în Poezia lui Eminescu, a vrut să demonstreze că
postumele ar fi superioare antumelor. Proza lui poate
fi, şi ea, supusă cam aceleiaşi observaţii critice.

Compartimentul asupra căruia Eminescu nu ar mai
fi putut – şi nici n-a avut intenţia – să intervină cu
modificări ulterioare, a fost publicistica. Pe lîngă
spiritul critic pătrunzător şi de multe ori necruţător al
articolelor politice, în publicistica eminesciană este de
remarcat şi demersul educativ, idealul moral şi social
ce nu trebuia neglijat, mai cu seamă în ce privea
tineretul, viitorul junei naţiuni de la 1880. Eminescu se
şi documenta – el este considerat primul ziarist al
presei economice, achiziţionînd în acest sens varii
informaţii implementate în materialele sale orientate
înspre dezvoltarea economică a încă firavului stat
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român. Însă materialul publicistic cu tematică politică
a fost şi continuă să fie extrem de controversat. „Toată
lumea a înţeles publicistica politică a lui Eminescu aşa
cum a vrut.” Constatarea îi aparţine tot lui N.
Manolescu şi se află chiar la începutul celor nouă
pagini din Istoria critică... ce sînt rezervate jurnalisticii
eminesciene. Ziaristul Mihai Eminescu a fost învinuit
de şovinism, xenofobie, antisemitism, paseism,
naţionalism, tradiţionalism şi conservatorism
exacerbat. Z. Ornea, citat de Nicolae Manolescu
(Istoria..., p. 400) pretindea că: „Toate curentele
noastre de idei romantic-agrariene (sămănătorismul,
gîndirismul, naeionescianismul, legionarismul), care
au condamnat procesul ivirii României moderne, de la
1848 încoace, socotind că ea trebuie să rămînă ca în
vechime, autohtonistă şi tradiţionalistă, s-au folosit de
gazetăria lui Eminescu ca de un stindard de mare preţ.”
Rămîne în continuare de cercetat cît de romantic-
agrariene au fost direcţii ideologice interbelice precum
gîndirismul, naeionescianismul şi legionarismul şi în
ce fel au condamnat ele procesul apariţiei şi devenirii
României moderne. Apoi, de ce nu a încăput în
enumerare şi poporanismul? Apropo de spiritul
reacţionar al publicisticii politice eminesciene, Ion
Negoiţescu, exasperat de un pretins naţionalism al
cîtorva articole ale lui Eminescu, le-a categorisit drept
„protolegionare”. Altă exagerare, ca şi atitudinea
rabinului şef care a fost împotriva publicării volumelor
care cuprindeau jurnalistica politică. 

Încă o întrebare care nu a primit toate clarificările
este cît de antisemit şi de xenofob a fost gazetarul
Eminescu. Cît priveşte antisemitismul, Eminescu nu a
nutrit resentimente rasiste pur şi simplu, ci – şi nu cred
că o spune numai N. Manolescu – atitudinea critică
faţă de evrei se sprijină pe motive economice:
comercianţii evrei aproape că monopolizaseră
desfacerea produselor alcoolice în Principate şi făceau
mult rău poporului fiindcă falsificau băuturile.
Informaţii de acest fel au fost vehiculate şi mai tîrziu,
chiar în perioada interbelică, dar ni se pare un
argument insuficient pentru a-l inculpa pe Eminescu
pentru antisemitism. Referitor la xenofobie, este
adevărat că multe apariţii în Timpul îi criticau pe greci
(fanarioţi) pentru corupţie şi venalitate cu implicare
directă prin imixtiunile lor în politica şi în afacerile din
România acelui timp, apoi pe ruşii expansionişti, mai
rar pe austrieci şi pe unguri. Nu numai jurnalistica
politică ci şi poezia lui Eminescu – mai rar, e adevărat
– stă mărturie în acest sens, fie şi dacă nu ne amintim
decît de Doină sau de partea a doua din Scrisoarea III.
Politica Austro-Ungariei, de pildă, este sancţionată mai

întîi pentru privilegierea celor două naţiuni
hegemonice în dauna celorlalte popoare numeroase
care, fapt arhicunoscut, nu beneficiau de aceleaşi
drepturi. Şi astăzi, dacă facem recurs la istorie, într-o
secţiune a Muzeului de la Schönbrunn unde sînt
reprezentate prin manechine popoarele conlocuitoare
în Imperiul Habsburgic din timpul domniei reginei
Maria Tereza (1740-1780), românii ardeleni lipsesc cu
desăvîrşire. De altminteri, mai devreme cu un deceniu
faţă de perioada de la Timpul, prin 1870, Mihai
Eminescu publicase în Convorbiri literare un articol
viguros ideatic – Influenţa austriacă asupra românilor
din Principate. Eminescu pleda acolo pentru
armonizarea intereselor ce leagă oameni din diferite
clase, bresle, caste, oameni ce trebuie trataţi ca o
naţiune, fără discriminare şi privilegii. Tot acolo el îi
evidenţiază pe ţărani, numiţi „hamalii omenirei”, cei
care pun în valoare natura prin munca lor proprie.
Forma de guvernămînt ce poate asigura armonia şi
stabilitatea este monarhia iar nu republica fluidă, aflată
nu rareori la discreţia atîtor grupuri partizane. (v. N.
Manolescu, Istoria critică..., p. 401).

Poetul naţional (sintagmă atribuită lui G.
Călinescu) trebuie mereu „coborît din negura
înşelătoare a legendei”, aşa cum se exprima Al.
Philippide în 1932, scriind despre Viaţa lui Mihai
Eminescu. El nu trebuie neapărat demitizat, ceea ce l-
ar scoate parţial din conştiinţa publică, aceea iubitoare
de elogii şi de idealizări. Mitul Eminescu ar trebui, atît
cît se poate, să fie conform cu adevăratul Eminescu, cu
valoarea, cu importanţa lui, încă inegalabile şi
decisive, determinante pentru literatura, cultura şi
conştiinţa naţională. Sigur că Eminescu, scrierile lui,
au stîrnit şi controverse, au întreţinut rezerve şi au
alimentat contestări. Eugen Lovinescu scria, tranşant,
în Memorii III (1937), că „Viziunea mea asupra
personalităţii lui Eminescu fiind la antipodul viziunii
sale (a lui G. Călinescu, n. n.), o contrazice categoric şi,
în intenţia mea, o anulează”. E. Lovinescu nu agrea
imaginea pe care, pretindea el, G. Călinescu i-o atribuia
lui Eminescu: „...un răzeş viguros, echilibrat, sănătos,
într-un cuvînt, normal, cu satisfacţii materiale precise,
sangvin şi chiar cu exuberanţă senzuală, cu sexualitate
robustă de rostogolitor de femei, un om împlîntat în
viaţă şi în plăcerile ei de tot felul...”. Astăzi nu ştiu cîţi
iubitori şi cunoscători ai lui Eminescu ar accepta o
asemenea imagine, voit îngroşată, cu ascunsă invidie
parcă, de pana unuia din marii critici şi istorici ai
literaturii române din secolul XX.
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După ce a început relativ tîrziu, în 2000, să
publice versuri sporadic la revistele Claviaturi,
Poezia şi Convorbiri literare, Mircea Ţîmpău
debutează în volum la o vîrstă la care
maturitatea îşi spune apăsat cuvîntul, dînd o
anumită gravitate temelor şi lipsind poemele de
efuziunile greu cenzurabile ale perioadei
adolescentine. Ia-mă cu tine vede lumina
tiparului în 2017, urmat destul de rapid de
Fericirea lumii, în 2018, Gînduri într-o grădină
devastată, Teme pentru acasă, şi, în fine, Duplex
autumnal în colaborare cu Ortansa Cojoc, semn
că, deşi este produsul unei gestaţii probabil mult
mai îndelungate în timp, poezia poate erupe
oricînd cu aceeaşi bucurie şi convingere,
rămînînd, după cum ne mărturiseşte autorul
însuşi, un omagiu, în fond, adus limbii române. 

Căci în poemele ce-i poartă semnătura se
pătrunde cu o anumită sfinţenie, datorată cu
precădere stimei faţă de cuvînt, faţă de verbul
creator de lumi ficţionale, dar şi de frumuseţi şi
sentimente inedite, în manieră argheziană. Faţă
de cuvîntul mult prea greu încercat, îndeosebi în
perioada post-revoluţionară, unde lipsa unui
sistem axiologic pertinent a dus la serioase
derapaje în mediul editorial, creînd premisa că
oricine poate publica orice şi oricînd, lucru cu
atît mai periculos şi dăunător poeziei cu cît, pe
termen lung, a dus, cum se poate observa, la
decredibilizarea acestui gen în faţa unor cititori
prea puţin dispuşi la concesii. În această istorie
cu multe necunoscute care este viaţa noastră de
zi cu zi, pentru iubitorii de carte printre care se
numără şi autorul prezentului volum pare să mai

stea încă în picioare un refugiu: scrisul.
Exprimîndu-se de cîte ori are ocazia împotriva
unor principii precum manipularea şi
vandabilitatea pe piaţa editorială, Mircea
Ţîmpău se pronunţă răspicat împotriva acestor
forme fără fond, arătînd că veritabilului creator
nu-i rămîn decît puţine mijloace la dispoziţie cu
care să poată lupta împotriva invaziei realului,
aceleaşi, de fapt, din vremea lui Eminescu:
puterea verbului propriu şi imaginarul pe care
acesta îl consfinţeşte, ca în poemul intitulat Să-i
salvez pe care îl redăm în integralitatea lui
pentru pertinenţa mesajului, plasat în zona
sapienţială:

„Din cînd în cînd
îmi dau seama
că binele sau răul
depind de mine.
Mai greu este că vin amîndouă
deodată
şi devin propria mea povară.
Mi se face frică
de parcă ar veni hoţii.
Binelui habar nu am cum să-i răspund,
de rău nu mă pot apăra.
În jurul meu toate plîng.
Ce să fac,
cum să apăr copacii,
verdeaţa ierbii înroşite,
cînd toate îmi spun
că de mine depinde să îi salvez?”.

Întocmai derapajele de la frumos şi de la
menirea autentică a poeziei le condamnă Mircea
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Ţîmpău în cel mai recent volum al său, Aşa, de
curiozitate... Poemele sale sînt amprentate cu
încărcătura şarjei ori a satirei, adăugînd, pe
alocuri, şi trimiteri explicite la viaţa politică pe
care o înţelege şi descrie drept expresia fidelă a
societăţii în derivă în care trăieşte astăzi. În texte
precum Despre pîine, Subsemnatul, Pămîntean
sau Ţară transpar limpede încărcătura
subliminală, atitudinea de revoltă împotriva
dezordinii sociale şi a abuzurilor unora dintre
contemporani faţă de concetăţenii lor, căci
poetul constată cu amărăciune şi fără putere
reparatorie cum, treptat, „Cuvintele au culoarea
urii,/ sub şerveţelele albe/ sînt spini./ Tristeţea
hoinăreşte pe străzi şi/ bate la uşa săracului /
(nici ea nu are încredere în Parlament!)/ Lîngă
ea, mîhnit,/ cu o mînă pe umărul ei,/
subsemnatul”.

Caracterul didactic-moralizator se păstrează
în majoritatea poemelor, chiar şi în cele dedicate
temei iubirii şi rămîne pînă la finele volumului
pronunţat, cu atît mai mult cu cît, uneori, textele
au un destinatar real şi imediat, pe nepoata
Bianca, pe care poetul îşi doreşte s-o ştie ocrotită
şi departe de toate relele inevitabile ale vieţii ce
va să vie („Rămîn cuvintele/ care te vor ocroti,
căci/ în faţa Maicii Domnului/ nu aduci
frumuseţea ofrandă:/ Cuvinte adevărate şi
fărîme de suflet./ Eu rămîn să-ţi luminez/
somnul dulce şi frumuseţea sufletului...”). 

Despre parcursul său existenţial poetul se
exprimă cu reală, netrucată modestie,
considerîndu-se, paradoxal, un norocos al sorţii,
chiar dacă uneori aşa-zisul noroc a fost înlocuit
de momente de deznădejde şi descumpănire. El
nu „bîntuie” tematic în căutarea unui cititor
ideal, practicant al lecturii cu metodă, aşezat
confortabil în fotoliul său de critic literar
producător de verdicte sau, mai nou, îmbrăţişînd
cu ochi încercănaţi laptopul. Dimpotrivă, îşi
caută printre noi cititorii (şi credem că aici
pluralul e cu precădere important), propunîndu-
şi să-i dinamiteze, să-i scoată din nemişcarea
ideatică, drept pentru care ne propune multe ars
poetica, în interiorul cărora atacă toate

subtemele specifice acestei specii, de la viziunea
asupra poeziei pînă la asumata şi dificila
condiţie a poetului damnat: „Cînd aveam mai
multă nevoie/ de tine, Doamne,/ îmi aruncai
boabe de rouă/ pe pleoape/ să nu-mi ardă
iubirea/ pe care păşesc spre Tine/ ca pe o punte./
Ţi-am scris, Doamne, fără litere, fără cuvinte,/
rugîndu-te să stăm serios de vorbă/ despre
timp”.

Cel care a deprins de la părinţii (aceia venind
dintr-un îndepărtat, aproape imemorial sat unde,
blagian, s-a născut şi veşnicia) dragostea pentru
sens şi culoare ştie, deopotrivă, că prezentul se
trezeşte la viaţă fardîndu-şi chipul monstruos în
nuanţe violente. El trebuie şi poate să-l
îmbuneze, în căutarea de a-l deprinde cu
sacralitatea, atît de necesară pentru a-l apropia
din nou pe om de esenţa lui, de seva vitalistă
care este şi rămîne credinţa: „Am crezut că
iubirea/ îmi va călăuzi drumul/ dar nu./ Doamne,
arată mi-l Tu/ şi nu-mi spune/ cît mai am de
străbătut” (Drum). De aceea Mircea Ţîmpău şi
preferă să aleagă calea uşor tezistă a unor
formulări cu încărcătură ideologică spre a-şi
experia biografia or, mai bine zis, părţi
dureroase din aceasta. Opera sa, cel puţin în
mare parte cea cuprinsă în volumul de faţă, se
înscrie, prin urmare, în orizontul de aşteptare al
celor obişnuiţi cu sau şocaţi de literatura
militantă. Postura însăşi a artistului ca scrib
umil, însă purtător al harului divin se distinge cu
limpezime din discursul dialogal, în care
vorbeşte (nu o dată) chiar Dumnezeu, invocat să
dea replică în numele celor mulţi, al celor care
au fost privaţi abuziv de confortul credinţei, de
adăpostul religiei, ca în poemul Ţară, căruia îi
cedăm şi noi, la unison cu poetul, ultimul cuvînt:
„Ţin gîndul în mîini/ şi mă rog/ să vină liniştea./
Se apropie timpul cînd vei stinge lumina/ şi nu
voi şti/ în mîinile cui va rămîne/ Ţara/ pe care o
iubesc încă/ dinainte de a mă naşte”.
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O poezie a desfătărilor, cu aer de inocență
adolescentină, cu toate iluziile și disperările ce-i
însoțesc tribulațiile iubirii, dar și elucubrațiile
seismice ale unui eu lăsat descoperit să-și
găsească resorturile găsirii punctului de
echilibru, pare să câștige pariul poetului în fața
prozatorului și traducătorului Petru Istrate.
Adunate într-un volum recuperator, din colecția
„Poezie contemporană” a Editurii Tipo
Moldova, poemele redistribuie aproape
programatic și deopotrivă atât substanța ideatică
a obsesiilor și idiosincraziilor traseului erotic,
cât și melosul versului incantatoriu în grila
clasică a poeziei imnice. Astfel, pulsațiile acestei
candori respiră prin porii lirismului de stare
deșirând meditațiile și interogările asupra
existenței, într-un halou benefic pentru
fulgurațiile lirice, aparent facile și închise,
ferindu-le de anodin și derizoriu. 

Poezia și lirismul intimist la Petru Istrate
alimentează seva sanguină a versului printr-o
circulară pulsatorie a sincerității și autenticității
trăirii, încât granița dintre poezie și trăire devine
aproape imperceptibilă. Poate de aceea în
volumul regândit acum asistăm la o radiografie
cu dublă raportare: una coborând în sinele
convulsionat de pulsațiile elucubrante ale setei
de a (se) lua în posesie fructul oprit și o alta,
ieșind în afară, pentru a cataloga, compartimenta
și situa stări, tipologii, figuri într-o generoasă
ofertă de alterități ale eului. O dinamică a
cuplului frustrat ori a pierderii clipei erotice,
neconsumate îndeajuns, din poeme precum
Trădează-mă, O stea, Am ales la întâmplare, Ce
ani trecură, răvășește poezia cu o acută știință a

inocenței neajungerii și necuprinderii ei în
cadrul marcat al versului. Când e doar imagine,
proiectată pe urma lăsată în poem, ori cochetând
cu amintirea, incapabilă s-o readucă în prezentul
invocat ca să-i umple de substanță timpul și
spațiul, iubita se mistuie prin dor și durere. Or,
când e durere, nu poți alerga vindecând răni cu
parfumuri de roze, după cum hăului din tine nu-
i poți pune petecul pentru a jubila de întregul
plin refăcut. Ca și poezia, iubirea se refugiază tot
mai des, în spatele zidului de cuvinte,
adulmecând nebunia fertilă a jocului întrebător,
cu toate aluviunile lăsate pe urma trecerii ei. De
aici, sentimentul trecerii și vremelniciei, un timp
care golește și spațiul afectiv și cel al poemului,
mutând povara absenței femeii pe povara
scrisului: „Degeaba ard cerneala-n seara
asta/nimic nu cade-ceața-i peste tot /.../ mi-i
goală tinda, dar mi-e plină traista/de fel de fel de
kitsch-uri despre tot/ și soarta m-a trădat, ca mai
mereu, nefasta/rămân să-mi port plaivazul și
năpasta/ pân-oi albi cu pixul meu cu tot!”
(Degeaba). Această răsfirare a eului printre
lucruri și aspirații, cu iz de iluzii scripturale,
încheagă un portret intens retușat (Pe mijloc) iar
despărțirea, echivalentă printr-un motiv des
curat, al verii ce trece rapid, adulmecă golul și
pustiul afectiv, în Din ultima vară sau Păreai.
Inventarul liric al lumii, acolo unde el
topografiază locuri domestice, bine cunoscute
poetului, chiar familiare, odaia, fereastra, piața,
gara, pare să susțină, prin țesături viclene,
această poziționare a eului în relativ și disoluție,
încât răsfirarea printre lucruri aduce cu sine și o
deposedare a liricului de forța sa concertată.
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Interogarea, ca instrument-suport al meditației
erotice, tematizează povara durerii ,
reconvertind despărțirea și ruptura într-o intuiție
speculativă a unei lucidități asumate, cu mesaj
iluminat din trăirea adevărului. Mare parte din
aceste interogări ontologice și gnoseologice
rostesc liminar că omul nu se poate așeza în și pe
o parte de adevăr, când, vai, durerea lui o simțim
și o ducem ca povară întreagă. O voită
tematizare, sentimental-lirică, ce alătură
fericirea erotică de răvășirea eului prin eros, ca
povară a durerii, se desfată în largul ei, prin
poarta de ieșire din Poem. Pe această cale și
noima poetică sclipește acolo unde cititorul se
așteaptă mai puțin, adică pe frontieră. O
frontieră care, paradoxal, atrage contrariile,
ură/iubire, aproape/departe, interior/ exterior,
spațiu/ timp. De aceea și motive frecvente
precum iarna-vara, dimineața-seara, călătoria
nicăieri și spre niciunde, ornicul, clopotele, clipa
deșirată, susțin apoteotic regretul consumării
erotice, cu întreaga cavalcadă a stărilor, farmec
și scârbă, dulcele-amar, resemnare și indignare. 

Pe cele două căi de raportare a sinelui de care
aminteam, diagrama neregulată a peisajului
interior, prin urme-semne ale abandonării
erotice și ale despărțirii, împrăștierea sinelui în
cadru, printre oameni și lucruri, produce o
disecție a eului prin lucrurile din preajmă și
adulmecă un aer confortabil al așezării comode
în lume. E aici o poftă aproape delirantă de a ieși
în lume și în viață, de a observa și simți pulsul
spectral al manifestării existenței prin oameni și
situații (M-absorb, Duminică se-nalță, O dac-aș
fi eroul). Această lume a lui, proprie gândului de
a o crea pentru sine, pentru a avea sentimentul că
există prin ea și pentru ea, cum altfel s-o porți în
tine decât consumându-i seva de viață cu toate
avatarurile plăcerilor și bucuriilor, durerilor și
eșecurilor (Iubit, Și astăzi ca și ieri, Cu fiecare
dimineață, Stau toți). Subiacent acestei
redimensionări a cotidianului neliniștit și
pervers, jocul acesta de vino/ du-te recuperează
în planul poeziei toate idiosincraziile lumii
manifest, acolo unde aceasta slăbește în ordinea

prea monotonă a datelor evenimențiale. Și cum
să nu ia poetul semeția amestecării cartonașelor
de joc, când însăși viața devine tot mai mult un
mozaic al frânturilor și reintegrarea trimite râsul
spasmodic al diluviului existențial? S-ar părea
că sensul poeziei se reduce la acest mozaic al
lumii, dacă eul poetic nu s-ar lăsa voit antrenat
în acest iureș al evidențelor din lume. Când
substanța cu chip de esență se golește, el poetul
simte că traseul ar trebui să pornească aventura
cunoașterii și poeziei de aici și nu de la efect.

Lirismul lui Petru Istrate bate în ulucii
neregulați ai poeziei, căutându-i chipul și
recompunându-l din așchii risipite din trunchiul
cerebral, într-un efort de joc invers de puzzle, în
care cel disipat refuză să refacă desenul în
ramele sale integratoare. Actul acesta de
devălmășie transformă balastul aluvionar, nu în
utopic minereu aurifer pentru comercianții de
rarități, ci în nisip mișcător, capabil a-i da
prilejul unui dans nebunatic în peisajul arid al
poeziei. În acest vertij nebunesc al fragmentării
și sincerității pulsatorii, eul poetic, deloc
complexat, sfidează retorica edulcorată a
atingerii marii poezii. Un acut sentiment al
trecerii timpului peste oameni și sentiment,
încuibat în pustiul odăii (E ceasul liturgic),
ascute sentimentul zădărniciei căutării și
invocării femeii (Și s-a mai scurs), căci și icoana
chipului ei nu se mai lasă prinsă în contur (Nici
o mirare). Poate de aceea și starea unei
singurătăți îndârjite sugrumă clipa prin pulsațiile
unei tăceri subjugate de așteptare și nădejde
(Plecat-am din toate, Tăcerea).Un timp de
veghe și de trecere, al orei unsprezece, al unei
dimineți care se scurge (Pentru că toate), al
„unui târziu către mai târziu” (Tardivă seară,
Petrec) ori al unei vineri de plâns (O. vineri
seară, Mă plâng frumos),instigă la o permanentă
fugă din sine și din lume, cu liman în pătimirea
și răstignirea fericirii, ca-n acest recviem cu iz
biblic: „în noaptea mea, cu puntea prea subțire/
o geană de lumină mai străluce/ e largă calea
spre nefericire/ din nicăieri spre nicăieri se
duce/.../ de-aceea din nimic, spre orișice m-aș
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duce/ doar să rămân în veci cunoscătorul/
acelorași balsamuri de pe cruce/ pe care le-a
purtat Mântuitorul” (Din nicăieri). Plecarea ei
echivalează cu stingerea zilei („ziua pleacă cu
tine în exil”, în Am stat s-ascult), iar golul
afectiv deschide hăul unui gol spiritual
(„prădată-i ograda viselor mele”, în E noapte) cu
efect în criza cuvântului recuperator. 

După inocența impulsurilor erotice pulsatorii
la vârsta adolescentină, când veșnicia
paradisiacă s-a consumat în clipe volatile,
răsfirând fusul vremii, își fac locul pulsațiile
existențiale, într-un acut sentiment al dezgolirii
și spolierii. Iarna, noaptea, duminica rămân
sugestii lirice ale unei senectuți venite în viața
poetului, fără noimă și fără avutul cândva bogat
în vise și aspirații înalte. Criza afectivă e dublată
acum de o criză a scrisului, care intră în poem pe
faliile lăsate de dislocarea iubirii și răvășește
preaplinul existențial. O rugă incantatorie, într-
un joc de aliterații pe son stănescian, cheamă
poezia la un ospăț de înghițire și împrăștiere de
timp, ca-n poemul Huruie Doamne: „Huruie
Doamne cuvinte, se trec, se petrec/ Huruie
Doamne, prin mintea mea de zevzec/ strofele
stau calde și proaspete, te-mbie pe plită/
Doamne, ce foame am de cuvinte, cumplită/.../
până-n coate mi-am muiat mâinile în vremea
dospită/ azvârl cu secunde în dreapta și-n
stânga-ispită”. Acolo unde pastelul de cadru
intim trimite la copilărie, cu toată suita
peisagistică și de chipuri nostalgice (Un clopot,
Scăldată),într-o cromatică luminoasă (vara,
dimineața, duminica), convertește jubilația într-
o pătimașă dorință a reconvertirii semnelor
naturii, care să umple și eul de darurile ei, până
la poezia ei: „iubesc natura-atunci când nu mă
doare/și-aș vrea să mor, doar când mă urc pe
tron [...] abia atunci mă voi simți în stare/ să mă
prostern sfios, Natură, ție/ din vorba mea să-ți
rostuiesc cântare/din crezul meu-eternă poezie”
(Să trag în piept aș vrea).

Pe alocuri se simt câteva modele constitutive,
care readaptează structuri și sintagme poetice,

cu rol de suport: fie modelul simbolist, în ce
privește cadrul și cromatica exotică, fie cel
eminescian, pe sugestia unei poezii testamentare
ori a timpului curgător, sau, cum am văzut,
modelul stănescian în „foamea de cuvinte”. În
plus anumite prețiozități, atunci când valorifică
mituri cu figuri feminine volitive, ori intră în
zona livrescă, în special artistică, pentru
conturul unui scenariu plastic, nu au suficientă
aderență la lirismul intim pentru a-i susține
ambitusul necesar funcționalității analogiilor.
Petru Istrate are suficiente resurse pentru a
dezvolta disjuncția interior-exterior, închis-
deschis suiş-coborâş, pentru a lua un gest
îndrăzneţ al trasării de puncte în falia lăsată de
dislocarea părţilor, prin provocarea deschiderii
brațelor în aceste ecuații. Ar funcționaliza mult
mai cu folos antinomiile conectându-le la
ansamblul poemului. Dacă pe această zonă-
tampon, gratuitatea actului și a procesului de
generare a poeziei vor veghea mai îndeaproape
și limbajul, pe alocuri rămas în urma intuiției
speculative, și detenta necesară desprinderii de
modele, putem avea surpriza unui poet în
maturitatea căruia ne încredem.
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O ultimă carte de Gheorghe Drăgan, „… aşa
se scrie istoria!”. Documentar (1944-2012),
Iaşi, Editura Junimea, 2018, crescînd din două
ediţii precedente (2003 şi 2012) prin adăugiri de
texte, documente şi ilustraţii (peste 100 de
pagini într-o Addenda), se impune atenţiei
cititorului nu atît prin interesul, uneori
anecdotic, pentru restituitea atmosferei
ideologice şi cultural-literare pe care autorul a
trăit-o în interiorul breslei publiciştilor şi
scriitorilor ieşeni, cît prin afirmarea tranşantă a
unor atitudini şi gînduri ce pot proba, prin actul
mărturiei, o conduită de viaţă care a constituit
liantul sănătos al corpului social pervertit
profund de aproape şapte decenii de comunism
şi postcomunism tranzitoriu. L-am cunoscut
bine pe autorul acestui „documentar”
publicistic, chiar în intimitatea convingerilor
sale, acelea care niciodată nu pot fi trucate sau
simulate, încît pot depune eu însumi o mărturie
despre mărturiile sale: dincolo de probele scrise
ce nu pot fi ignorate sau falsificate, ci doar
mereu evaluate, de „inevitabilul coeficient de
subiectivism” recunoscut principial (p. 10), se
instituie pe parcursul lecturii o valoare pe care o
certific şi cu subiectivitatea mea adiacentă:
onestitatea relatării, francheţea atitudinii,
repulsia dedublării, intens cultivată de cei ce vor
să spele petele jegoase ale trecutului propriu prin
schimbarea la faţă larg practicată în false
jurnale, antedatări sau postdatări de texte „de
sertar” sau prin relevarea declarativă a
anticomunismului lor ascuns, a disidenţei subtile
sau măcar a rezistenţei tacite şi opoziţiei
implicite faţă de cenzură, de dispoziţiile „de
sus”, uneori urmate de ghinioniste destituiri din

şefii confortabile, de „marginalizări” dureroase
şi suspendarea privilegiilor nomenclaturiste etc.,
acestea, la rîndul lor, generatoare de frustrări
belicoase, de mici eroisme interioare şi regrete
tardive pentru lipsa „de orientare” spre viitorul
neocapitalist.  Este plină presa ultimelor trei
decenii de asemenea producţii psihanalizabile,
care nu pot genera în mintea plăsmuitorilor decît
iluzoria speranţă că istoria, cea interpretativă,
poate fi veşnic intoxicată sau denaturată în
beneficiul lor. Dacă „adevărul” istoric şi al
fiinţei este impenetrabil în noumenul său, nu
poate fi însă eludat în fenomenologia sa. 

Cu o structură fluidă şi aleatorie, impusă de
memoria asociativă, de fişa de informaţie găsită
într-un plic uitat sau de o însemnare pro
memoria, cartea îşi găseşte coerenţa prin ordinea
cronologică a faptelor şi figurilor evocate.
Etapele şi cadrele generale sunt îndeobşte
cunoscute: ocupaţia sovietică şi comunizarea
ţării, colectivizarea, represiunea, şcolarizarea şi
studiile universitare ideologizate, sistemul
cultural, presa, asociaţiile profesionale sub
control politic şi securist, evoluţia ceauşismului,
propaganda şi pervertirea continuă a relaţiilor
interumane prin suspiciune, turnătorie şi
slugărnicie, carierismul şi cenzura, evenimente
ale vieţii scriitoriceşti, dificultăţile traiului
cotidian, revolta populară din decembrie 1989 şi
fenomenele tranziţiei, cu speranţele înşelate,
tarele morale, restauraţia fostei nomenclaturi
prin controlul economico-financiar al ţării etc.
În acest peisaj în derulare rapidă, ca privit pe
fereastra unui tren în mişcare prin timpul istoric,
familiar celor ce l-au trăit, răsar chipuri ce se
reţin, deşi doar conturate cu creionul ascuţit al
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tuşei psihologice sau incizate în aquaforte prin
şfichiul ironiei. Sunt rude, prieteni, colegi sau
vizitatori prin redacţii, foşti deţinuţi politici,
miliţieni şi securişti, activişti şi trepăduşi
culturnici, universitari, multă faună plebeeană şi
puţină floră umană. O mulţime de detalii sau
informaţii de negăsit în surse accesibile adaugă
nuanţe şi credibilitate acestui melanj de
consemnări, citate, relatări, extrase din presă,
scurte relatări de scene, situaţii, replici sau
confesiuni. În ansamblu, tabloul unei epoci şi al
unei vieţi de curînd curmate (la 14 ianuarie
2018) este dominat de cenuşiul unui cer
permanent noros, cu rare străpungeri luminoase.
Gh. Drăgan a fost un observator sceptic al
naturii umane, un om cultivat, care a înţeles că
valorile promovate de arte şi literatură, de
cunoaştere şi idealurile umanismului sunt mereu
primejduite de repetarea istorică a manifestărilor
instinctelor subumanului. Scriind această carte
de mărturii, el nu s-a considerat un luptător
anticomunist, nici măcar un disident. Modestia
sa şi simţul autoscopic al măsurii i-au dictat
pasajul: ca redactor de carte, „Nu am fost un
erou, ci doar un pion. Dar unul care s-a străduit
să nu renunţe, atît cît a putut, la principiile
personale. Unul care era interesat de operă, şi nu
de dosarul de cadre al autorului” (p. 295-296).

Cîteva modele de viaţă cinstită şi
contramodele de urmat se detaşează şi se reţin:
unchiul Gheorghe Cahu, fost avocat şi puşcăriaş
politic, devenit constructor nu numai pe şantiere,
dar şi de caractere în oameni (l-am cunoscut
ocazional), căruia i se dedică acest volum;
socrul Sandu Curiman, experimentînd şi el
binefacerile malaxorului de plămădire a omului
nou; tatăl, Neculai Drăgan din Viişoara (Tîrgul
Ocna), transmiţătorul în familie al valorilor
fundamentale ale unei stirpe ardeleneşti,
pastorale şi ţărăneşti, atîtea cîte s-au mai putut
prelua în anii copilăriei autorului, cîte un mentor
din cei care, într-un moment sau împrejurare de
graţie pot marca destine, declanşa energii
interioare şi impune conduite definitive, cum a
fost profesorul de limbă română Dan

Protopopescu de la Liceul din Tîrgul Ocna. Prea
puţini, din păcate, şi chiar niciunul din anii
studiilor universitare şi, cu atît mai puţin, din
tagma literaţilor pe care i-a cunoscut din postura
sa de redactor la Editura Junimea şi în alte
împrejurări, la reviste, radio, TV, colocvii,
festivaluri literare sau relaţii cotidiene. Numele
celor menţionaţi, apreciaţi sau urzicaţi sunt
îndeobşte (încă) ştiute şi pot fi găsite rapid într-
un indice de nume (selectiv, ignorarea putînd fi
un mod de sancţiune morală, căci „a-i
personaliza [cuiva] nemernicia presupune a-i
conferi o atenţie pe care nu-o merită”, p. 10).

Un spaţiu extins şi un rechizitoriu pe măsură
rezervă Gh. Drăgan rememorării şi documentării
elocventei bătălii de imagine şi de legitimare
postcomunistă în împrejurările tulburi din anii
1990-1993, care a constituit „cazul Mihai
Drăgan”, transpus literar şi de Magda Ursache în
Universitatea care ucide. Acuzaţiile aduse
cunoscutului istoric şi critic literar, profesor la
Facultatea de Litere, de studenţi manipulaţi de
unii colegi de catedră, din motive subiective şi
resorturi greu de ştiut cu precizie, o anchetă şi
propunerea de excludere din învăţămînt a unui
om cu statut ştiinţific indiscutabil au provocat
şocul psihic ce a declanşat hemoragia digestivă
fatală din anul 1993. Solidaritatea frăţească în
apărarea memoriei celui nedreptăţit, perfect
justificată moral şi susţinută documentar, poate
părea astăzi pătimaşă, dar nu cunosc o replică pe
măsură, publicată şi argumentată, a vreunuia
dintre cei părtaşi la această severă sancţiune a
presupusului ceauşism şi şantaj sexual ale lui
Mihai Drăgan. Oricum, nedreptăţile istoriei sunt
imense, de vreme ce marii profitori şi bătăuşii
vechiului regim au prosperat după 1989 ca
finanţişti şi oameni de afaceri sau au încasat
decenii de-a rîndul pensii speciale pentru înalta
lor calificare în arta torturii (pe înţelesul şi
pentru educarea tuturor). Căci… aşa se scrie
istoria!         
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Pentru Maurice Blanchot, Orfeu reprezintă limita
pe care o poate atinge arta, mai exact o limită ce „este
sub un nume care o ascunde şi sub un văl ce o acoperă,
punctul profund obscur către care arta, dorinţa,
moartea, şoapta par să tindă” (Maurice Blanchot,
Spaţiul literar, traducere şi postfaţă de Irina
Mavrodin, Bucureşti, Editura Univers, 1980, p. 109).
Mitul lui Orfeu dezvăluie, în această situaţie, ideea că
profunzimea „nu se află pe faţă, ea nu se revelează
decît disimulîndu-se în operă”(s.n.). Vinovăţia lui
Orfeu constă în faptul că mişcarea lui spre profunzime
şi spre limită nu mai implică opera, el încercînd să
atingă această profunzime altfel decît în operă, dincolo
de aceasta. Cu ale cuvinte, Orfeu face din arta sa o
cale, un mijloc, uitînd că în ultimă instanţă arta se
defineşte prin puritatea gratuităţii sale. „Dar mitul,
scrie acelaşi Maurice Blanchot, arată totodată că
destinul lui Orfeu este şi de a nu se supune acestei legi
ultime(că profunzimea nu se dezvăluie decît
disimulîndu-se în operă, n.n.); întorcîndu-se către
Euridice, Orfeu distruge opera, opera pe dată se
desface şi Euridice se întoarce în întuneric(...) Astfel,
Orfeu trădează opera şi pe Euridice, şi noaptea (Idem,
ibidem. p. 110). Nu în ultimul rînd, eseistul consideră
că Orfeu „nu este Orfeu decît în cînt, el nu se poate
întîlni cu Euridice decît în imn” (Idem, ibidem, p. 111).

Poezia Ilenei Mălăncioiu din volumul Sora mea de
dincolo conţine suficiente sugestii ce trimit spre ideea
că profunzimea şi limita despre care vorbeşte Maurice
Blanchot se legitimează doar în şi prin profunzimea
operei, a scrisului şi a artei. Căutînd acel punct
profund ce depăşeşte fruntariile omenescului, Ileana
Mălăncioiu nu uită deloc opera, singura care-i poate
permite revelarea profunzimii. În faţa morţii celuilalt,
sora, cu toate semnificaţiile sale, un alter ego în ultimă
instanţă, concretizare posibilă a dublului pînă la un
anumit punct, Ileana Mălăncioiu îşi trăieşte drama
alături de propria operă, nefiind deloc dispusă să facă
din lirismul său o modalitate de a-şi tempera durerea.
Nimic visceral şi nimic spontan în volumul publicat în

1980, la editura Cartea Românească de o poetă care,
aflată la altă vîrstă decît cea a lui Orfeu, trăieşte altfel
experienţa infernului şi înţelege cu totul altfel relaţia
cu moartea. Ileana Mălăncioiu este pe deplin
conştientă că Acheronul nu mai poate fi trecut cu
luntrea lui Charon, după cum nici Cerberul nu mai este
deloc sensibil la vraja cîntecului. Ea ştie că realul ia
iniţiativa, opunînd cu brutalitate reveriei şi tendinţei
de a-l redimensiona, mormîntul, spitalul ori cimitirul,
totul pentru a descuraja ispita scenariului mitic.

Poetul modern trebuie să rămînă inevitabil în
propria-i operă, conştient că doar în interiorul
universului său imaginar este posibilă recuperarea
celui trecut dincolo. Infernul Ilenei Mălăncioiu este o
realitate brutală prin absoluta ei indiferenţă, care cere
o replică pe măsură. Durerea profundă ce răzbate din
poezia volumului nu se exteriorizează prin accente
sfîşietoare, fiindcă Ileana Mălăncioiu construieşte
atent şi lucid un imaginar ce impresionează prin
coerenţa şi profunzimea lui. Al. Cistelecan vorbea pe
bună dreptate de o „poetică a doliului” la Ileana
Mălăncioiu, „devreme ce doliul se transformă în
substanţă literară”, într-un incontestabil „poem de
doliu”, cu menţiunea necesară că modernitatea poetei
aduce cu sine, din perspectiva amintitei poetici,
„eliminarea gesticulaţiei, sublimarea durerii şi
interiorizarea ei” (Al. Cistelecan, Poetica doliului, în
Vatra, nr 7, 2017). Toposul fundamental al poeziei
Ilenei Mălăncioiu din volumul Sora mea de dincolo
este „graniţa dintre viaţă şi moarte, o graniţă liberă,
fără viză, trecută mereu dintr-o parte în alta, atît de
fiinţele himerice, cît şi de cele reale”, fapt ce contează
pentru configuraţia unui lirism care îşi extrage
substanţa dintr-o perspectivă lucidă asupra realului, pe
de o parte, dar şi din perspectiva spre lumea de
dincolo.

Extraordinarul demers liric al Ilenei Mălăncioiu se
dezvoltă în jurul cîtorva repere, totul pentru a impune
„o tensiune a ideii, o nobleţe a tonului, un control
uimitor al delirului imaginativ” (Eugen Negrici).
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Durerea şi tot ceea ce înseamnă eveniment,
circumstanţă, totul este sleit în transparenţa de
chihlimbar a lirismului şi în previzibilul unui ritm,
monoton programatic, ce aminteşte, mai mult decît
monotonia bacoviană, cum s-a spus de altfel, acea
inocenţă juvenilă şi naivitate a poemelor de început ale
generaţiei `60, pe care poeta le păstrează fiindcă ele
corespund unui temperament ce nu are nevoie de
procedee sofisticate pentru a-şi impune trăirile (I.
Negoiţescu remarca de altfel la Ileana Mălăncioiu o
poezie de substanţă, în care tensiunea lirică este
asigurată cu o surprinzătoare economie de mijloace
artistice).

S-a spus pe bună dreptate că Ileana Mălăncioiu îşi
concepe aici poezia ca un „memorial de supliciu” (Al
Cistelecan) şi cel puţin din această perspectivă un
poem precum Va veni o vreme rămîne deosebit de
semnificativ pentru lirismul autoarei, vizînd în special
actul creator ce se consumă într-un timp cu totul
aparte, lipsit de trăiri şi sustrăgîndu-se memoriei: „va
veni o vreme cînd mă voi gîndi/unde eram eu cînd
scriam aceste rînduri,/ din care parte bătea vîntul şi
soarele/şi cum îmi ţineam în scaunul acela
electric/mîinile şi picioarele”. Îndrăznesc să cred că
ipostaza poetei nu este aici departe de cea argheziană,
care scrie „uituc” şi „plecat”, absent din realitatea
imediată şi încredinţat în întregime propriului text,
care-l cere imperativ şi care pînă la urmă este cel care
îl domină. Realitatea nu mai este bine percepută („din
care parte bătea vîntul şi soarele”), scrisul însuşi
derulîndu-se sub semnul suferinţei şi al condamnării la
o moarte destinată în exclusivitate omului modern („în
scaunul acela electric”).

Emblematică pentru atitudinea autoarei rămîne în
volumul Sora mea de dincolo poezia Nu te mai pot
vedea, în care Ileana Mălăncioiu insistă asupra unei
căi, singure, pentru revederea celei plecate. Dacă „sora
mea de dincolo” nu se mai arată privirii ori în vis, calea
de întîlnire, nenumită de poetă, dar cu siguranţă unică,
ar putea fi întîlnirea prin moarte, dar, mai ales – şi
perspectiva este susţinută de „logica” volumului –
imaginarul poetic, autentica şi singura cale de
readucere a celui plecat, care, nu mai poate fi receptat
cum era în realitate(„cum erai”), ci în cu totul altă
ipostază: „Nu te mai pot vedea aşa cum erai/un gol văd
faţa luminoasă şi mîinile tale/ trupul din care durerea s-
a stins dispărut este/să te mai pot vedea este o singură
cale”. Pînă la urmă, soluţia rămîne într-adevăr calea
gîndului şi a imaginarului, cărora realul nu li se poate
sustrage: „Acum cînd nu-mi mai apari nici măcar în

vis/să te mai pot vedea ar fi o singură cale/ şi gîndul
meu apucă pe ea nebun;/dar dacă nu este nici calea
aceea îmi spun” (Nu te mai pot vedea). La Ileana
Mălăncioiu nu mai poate fi vorba de călătoria pentru
aducerea celuilalt printre cei vii, traversînd realitatea şi
dovedind calităţi cu totul aparte, dimpotrivă, poeta
aduce totul în universul limbajului, care transcrie
realul, solicitîndu-l uneori pînă cînd formele sale
alunecă spre apariţii aproape groteşti. În centrul
„lumii” pe care o impune Ileana Mălăncioiu se află
spitalul ca spaţiu real, dar şi ca limită dintre viaţă şi
moarte, locul unde se consumă uneori un inconştient,
dar tragic spectacol cu accente carnavaleşti: „ce vesele
cîntece cîntau/ cele zece femei din spital/ în acea
duminică de lăsata secului/ ce carnaval”. Un carnaval
cu nelipsite măşti ce nu reuşesc să înlăture teama de
moarte: „Cu măştile lipite pe obrajii supţi/ şi tu ce voce
aveai cînd mi-ai spus:/ uite, mă ţin de cuvînt, nu mai
plîng/ uite tristeţea mea s-a dus.// Căci pînă şi tristeţea
se dusese/ cînd moartea începuse să secere/în fiecare zi
pe cineva/ şi voi cîntaţi cîntece de petrecere// într-un
mod îngrozitor de firesc/ şi toată lumea se cutremura de
veselia/ din acel salon strîmt şi alunecos/ de la spitalul
Filantropia (Ce vesele cîntece). Soluţia poetei rămîne
aşadar cuvîntul, la care se recurge din încercarea de a
relua actul Genezei (Fiat lux!”) ori de a filtra prin
rostire o realitate supusă degradării şi morţii, pînă cînd
se dezvăluie ceea ce are aceasta primordial: „Şi-abia
tîrziu, cînd nu mai puteam aştepta/ nimic din ce avea să
mai vină/încremenită în întuneric, te-am auzit strigînd:
să se facă lumină!// Nici nu m-am înspăimîntat, n-am
plîns/ am ascultat resemnată cuvîntul/ spus răspicat
prin ochii larg deschişi/ ca să se vadă cerul şi pămîntul”
(Întîi n-am putut să cred). Trecerea spre lumea de
dincolo este definitiv pecetluită de acceptarea tacită a
morţii, prin coroanele marcate grav de simbolistica
cifrei şapte: „Eu am văzut locul pe unde-ai trecut/
acoperit cu cele şapte coroane/astfel încît părinţii să nu-
l mai ştie/ şi-am dat de urma papucilor ei/ în cealaltă
împărăţie” (Sora mea împărăteasa).

În poezia Ilenei Mălăncioiu nu atît „bocetul”
nereţinut în faţa morţii contează, ci o durere ce emană
din universul imaginar, atent şi lucid conturat, în care
iluzia dialogului cu cel plecat, notaţia „realistă”,
uneori lăsînd, totuşi, loc redimensionării mitice a
realului şi inserţiile de sorginte folclorică, inocenţa
tonului şi monotonia ca sugestie a unei mişcări
circulare sînt mărci, printre altele, ale unei poete de
excepţie.
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De obicei, prin istoriile literare se urmărește o
completare a spațiilor goale din evoluția
fenomenului literar, precum și o legitimare a sa la
nivel global, realizîndu-se, în general, acumulări
de informaţii și clasificări, pe de o parte în funcție
de curente, orientări, ideologii sau grupări, pe de
altă parte prin identificarea unor motivații estetice
particulare care justifică o opțiune personală,
subiectivitatea continuînd să joace un rol major.
Urmărind firul anevoios al progresului literaturii
române și operînd diverse criterii în cercetările
realizate de-a lungul timpului, observăm că s-a
constituit un inventar generos de lucrări care redau
amplitudinea la care a ajuns dezvoltarea
istoriografiei literare. Din recentele abordări ce
îmbogățesc peisajul istoriilor literare se remarcă
sinteza istoriografică a Domnului Profesor Mihai
Zamfir, care își propune să transforme percepția
generală asupra frontierelor între care se
desfășoară literatura română ca produs cultural
distinct, dar mai ales asupra modului în care se
poate scrie istorie literară. Criticul încearcă astfel
să surprindă esența operelor prin spectrul unei
subiectivități asumate, empatia fiindu-i
intensificată doar de anumiți scriitori, selectați și
favorizați în raportul cu ceilalți, dar receptarea și
prețuirea de care s-au bucurat aceștia de-a lungul
vremii nu este ignorată, ci privită cu ochi exigent. 

În cel de-al doilea volum din Scurtă Istorie.
Panorama alternativă a literaturii române
(Polirom, 2017), Mihai Zamfir continuă demersul
erudit al compunerii unei istorii literare avînd
drept unic mediator stilul, într-o serie de eseuri
splendide, cursive și captivante, ce nu au nimic din
așa-zisa rigiditate imputată scrierilor de acest gen,
distrugînd astfel o prejudecată larg răspîndită.
Preceptul care stă la baza cărții este mărturisit
răspicat în prefața primului volum chiar de către
autor, care afirmă că „stilul determină valoarea

ultimă a unui scriitor”, fiecare operă aflîndu-se
sub autoritatea unei mărci caracteristice care îi
determină locul într-o ierarhie valorică. Analiza
concepută de Zamfir se supune propriilor intuiții,
consolidate de eleganța intelectuală, de
argumentele echitabile și este confirmată de testul
exigent al timpului, care reține doar operele
semnificative. 

Primul volum (Scurtă Istorie. Panorama
alternativă a literaturii române, Cartea
Românească, Polirom, 2011) fixează începuturile
literaturii române odată cu Dosoftei și exercițiile
sale de versificație, ca punct de pornire pentru
întreaga noastră poezie, continuînd apoi cu o
incursiune în cele două secole de literatură care au
modelat specificul producției culturale românești
și au pregătit terenul pentru impresionantele
realizări artistice din perioada interbelică. Autorul
își expune onest motivele selecției operate, notele
distinctive ale creațiilor fiecărui scriitor fiind
relevate într-un mod fascinant, care îndepărtează
definitiv Scurta istorie de ariditatea bilanțurilor
convenționale. 

Volumul al doilea încheie proiectul unei istorii
alternative, care pornește de la premise inovatoare,
opunîndu-se istoriilor de tip tradițional şi dedicînd
cea mai extinsă parte Interbelicului ce însumează
anii de maximă înflorire artistică pe care i-a
cunoscut cultura română. Perioada postbelică este
ilustrată succint, într-un epilog de doar cîteva
pagini. Această alegere poate fi  îndreptățită prin
însăși contrastul frapant dintre momentul absolut
de strălucire literară cuprins între cele două
războaie mondiale și perioada postbelică, care a
dus la regres și a impus severa cenzură în numele
realismului socialist. Remarcabil este faptul că
Mihai Zamfir demonstrează că autorii discutați
transcend granițele doctrinelor literare și nu ezită
să amendeze erorile criticilor care au încercat să
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reducă un scriitor la trăsăturile predominante ale
unui anumit curent, iar  tehnica sa nu poate decît să
trezească admirație. Lipsa notelor de subsol, care
ar îngreuna inutil sau ar întrerupe o lectură atît de
cursivă, contribuie la crearea unui efect plăcut,
asemănător celui produs de citirea unui roman, sub
aspectul grațios al expresiei ce amintește de
formula romanescă. Absența indicațiilor
bibliografice reprezintă încă un element care
scoate acest volum din tiparele obișnuite ale
istoriilor literare, demonstrîndu-ne, încă o dată, că
ne aflăm în fața uneia alternative. Totuși,
trimiterile existente, sumare, deși mai numeroase
decît în primul volum, sînt menite să clarifice
aspecte biografice, literare sau receptări critice,
trădînd faptul că se adresează unui public
familiarizat cu literatura română, cunoscător al
subiectelor prezentate, sobre sau chiar anecdotice.  

Criteriul estetic își afirmă, de asemenea, rolul
dominant în această istorie stilistică a celor mai
valoroase creații românești, susținînd ideea că
literatura trebuie să seducă publicul prin calitatea
transfigurării artistice. Episodul interbelic
manifestă o forță magnetică asupra stilisticianului
Zamfir, care îi recunoaște în numeroase rînduri
statutul privilegiat, de moment de vîrf în evoluția
literaturii române, autorii afirmați în această
perioadă continuînd să își exercite influența și în
deceniile următoare, în ciuda intervențiilor
uniformizante ale comunismului. Schema utilizată
în acest volum pentru selectarea și gruparea
figurilor reprezentative ale literaturii noastre
vădeşte o predilecţie aparte pentru anumiți scriitori
consacrați, element suplimentat de stimularea într-
un anumit grad a sensibilității autorului studiului.
Genurile importante sînt divizate în Marea poezie,
capitol care tratează monografic poeții care au
oferit cele mai valoroase producții poetice, și Alți
poeți, cuprinzînd numele mai puțin răsunătoare,
aruncate într-un con de umbră de succesul celor
din prima categorie. Pentru proză se urmărește
aceeași structură, bazată pe strictul criteriu valoric
: Marea proză și Alți prozatori. Specificul fiecărui
scriitor tratat în carte, descris temeinic de Mihai
Zamfir, se solidarizează cu afinitățile stilistice ale
autorului, ceea ce permite o tratare monografică
nuanțată a evoluției fiecărei personalități creatoare.

În capitolul dedicat marii poezii, Zamfir
întregește fresca celor mai puternice voci poetice
care și-au descoperit viziunea proprie asupra
actului literar. Creațiile lor, mai mult sau mai puțin
consecvente în ceea ce privește adeziunea la un
curent, conținuturile tematice și procedeele
artistice, fiecare poartă o amprentă stilistică
recognoscibilă. Contextul socio-istoric este inclus
în analiză, autorul Scurtei istorii neavînd rețineri în
a efectua o triere severă a volumelor, separîndu-le
pe cele valoroase de cele de circumstanță, așa cum
se întamplă în cazul volumelor argheziene 1907 și
Cîntare omului,  recunoscute ca produse artistice
secundare ale unei atitudini estetice impuse de
opresiunea comunită. Stilul lui Tudor Arghezi, ca
ansamblu de caracteristici formale ce îi
individualizează opera, constă într-un „ciudat și
providențial amestec lexical”, o sintaxă distinctă,
o prozodie inovatoare, dar și în predilecția pentru
metafore, care ating o formă desăvîrșită în volumul
de debut Cuvinte potrivite. Deși intră în contact cu
o varietate de registre specifice experimentelor
literare interbelice, identitatea sa literară se
menține nealterată. Bacovia are ca notă definitorie,
ne spune autorul volumului, monotonia rezultată
din explorarea obsesivă a unei singure arii
sufletești, maladive, morbide și degenerescente.
Poezia bacoviană de scurtă respirație își
articulează structura expresivă pe un anumit
algoritm, compus din regularitățile programate
cauzate de refren și repetări, la care se adaugă
insertul șocant, apariția neașteptată a unor
elemente lexicale sau prozodice concepute să
distrugă monotonia. Realizările celor doi poeți în
domeniul prozei sînt și ele analizate succint,
suficient însă pentru a se evidenția unitatea celor
două segmente ale activității lor literare la nivel
ideatic. 

Una dintre cele mai temerare luări de poziții
întîlnite în  Scurtă Istorie. Panorama alternativă a
literaturii române vizează ierarhia ciclurilor
poetice ale lui Ion Barbu, evaluare presărată cu
amendări la adresa criticii literare și a exegeților
care accentuau aura legendară din jurul
personalității poetului, rimbaldian din mai multe
puncte de vedere, în detrimentul poemelor. Printre
inițiatorii acestei direcții hermeneutice entuziaste
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se numără însă și marile nume ca Perpessicius și
Vianu, care au atribuit poeziei ermetice barbiene o
miză filosofică, ignorînd manierismul vădit al
poetului, atras mai degrabă de un pitoresc lexical,
de o natură lingvistic-figurativă a poeziei, care
devine un mijloc de a vehicula cuvinte frumoase,
sonore, muzicale. Contrar opiniei unanim
acceptate, Mihai Zamfir consideră că sectorul cel
mai valoros al poeziei lui Barbu nu este ciclul
ermetic, așa cum s-a stabilit în decursul deceniilor
care s-au succedat de la apariția volumului. Opera
poetică barbiană este caracterizată, așa cum s-a
procedat și în cazul primilor doi scriitori, printr-un
binom de termeni, strategie întrebuințată pe tot
parcursul cărții. „Concetrarea verbală maximă” și
discursivitatea specifică poeziilor articulate pe
pretexte epice se contopesc în texte care emană o
extraordinară forță poetică, stăpînită doar de
încătușarea într-o versificație austeră. Blaga
rămîne credincios unei formule poetice ce se va
perfecționa de-a lungul timpului, vehiculînd o
filosofie unitară, iar Ion Pillat și-a întrebuințat
spiritul aristocratic pentru a scrie acele poeme
echilibrate, pașnice prin coloratura si prin recuzita
lor imagistică, care reține esența romantismului și
cuceririle simboliste, grefînd aceste inovații pe un
fundament clasicist. 

Alegînd să reflecteze asupra destinului literar al
lui Alexandru Philippide, autorul Scurtei istorii îl
plasează pe acesta printre cele mai strălucite voci
lirice ale timpului. Marca sa distinctivă devine
erudiția, cultura afișată uneori ostentativ într-o
„poezie intelectualistă, de modernitate subtilă,
discretă, bine ascunsă”. Figura proeminentă care
încheie această panoramă a marii opere poetice a
Interbelicului este, așa cum ne-am fi așteptat,
Vasile Voiculescu, care, spre deosebire de ceilalți
corifei ai liricii momentului, debutează cu poeme
străbătute de conformism, liniaritate, paloare,
pentru a ajunge mai apoi să-și facă epoca martoră
a unei evoluții spectaculoase.

Capitolul intitulat Alți poeți este destinat
cîtorva personalități trecute cumva în subsidiarul
marii poezii, iar selecția și modul în care le sînt
studiate operele poetice se supun nemijlocit
receptării de către sensibilitatea de secol XXI a
stilisticianului. Topîrceanu, desconsiderat de critici

și plasat în sectorul defavorizat al literaturii de
divertisment, este reabilitat de Mihai Zamfir, care
îi recunoaște rafinamentul tehnicii prozodice și o
intuiție estetică remarcabilă, în ciuda faptului că
poemele sale cele mai valoroase se grupează în
doar trei volume de dimensiuni modeste.
Avangarda literară românească, acest episod
pitoresc al perioadei interbelice, completat cu
acuratețe de activitatea unor scriitori ca Ion Vinea,
Tristan Tzara, B. Fundoianu și Gellu Naum se
anunța ca un factor declanșator al resurecției
fenomenului literar.

Partea consacrată marii proze interbelice, care
atinge o varietate de tehnici de construcție și o
bogăție tematică remarcabilă ce egalează poezia,
se articulează pe acea galerie de artizani ai
cuceririlor însemnate pe terenul romanului
românesc. Aceste figuri proeminente ale spațiului
literar sînt alese, conform mărturiei autorului
cărții, dintre acele personalități ce și-au devansat
epoca, situîndu-se dincolo de faima efemeră
oferită de stimularea gustului comun. Analiza
întreprinsă în acest capitol se distanțează
programatic de modelul structuralist al lui Nicolae
Manolescu din Arca lui Noe, axîndu-se în special
pe tipul de scriitură și mai puțin pe compoziție și
pretext tematic.  Primul scriitor chemat la apel nu
ar putea fi altul decît Liviu Rebreanu,
perseverentul prozator care și-a cîștigat aprecierile
superlative din partea criticii „arînd pe ogorul
romanului”, și a  reușit să debuteze cu o
capodoperă ce restructura din temelii mediul
literar românesc, reîmprospătînd o formulă ce  în
Europa începea să pară depășită.  Continuînd cu
Hortensia Papadat-Bengescu și Mihail Sadoveanu,
cei care, alături de Rebreanu, se înscriu pe linia
post-balzacianismului, Zamfir ajunge la Mateiu I.
Caragiale, coborîndu-l de pe un piedestal clădit din
fantasmele admiratorilor, atribuindu-i un statut
literar-istoric laicizat, rupt de ecourile fantezise.
Opera semnificativă a acestui autor se compune
dintr-un singur roman valoros, cu puternice
accente biografice, ceea ce îi trădează, în ochii
stilisticianului Mihai Zamfir, incapacitatea de
invenție, de fabulație, trăsătura definitorie a unui
prozator înnăscut. Un eveniment fericit se petrece
însă în paginile romanului Craii de Curtea-Veche:
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transfigurarea esențială a documentului biografic
prin intervenția salvatoare a artei, unicul moment
de supremație a esteticului și a imaginației. Seria
marilor prozatori se termină cu Camil Petrescu,
intelectualul orgolios, „literatul total”, promotor al
unei formule novatoare de roman, și G. Călinescu,
legat de primul nu numai prin originea modestă și
evoluția literară spectaculoasă, ci mai ales prin
talentul care l-a transformat, de asemenea, într-un
maestru al generației sale.

Capitolul Alți prozatori se deschide cu Max
Blecher, unul dintre puținii noștri scriitori
expresioniști, opera sa urcînd treptat în canonul
românesc, fapt datorat redescoperirii sale relativ
tardive. Cea mai valoroasă piesă dintre scrierile
blecheriene este romanul de debut, Întîmplări în
irealitatea imediată, o pretinsă autobiografie cu
miză filosofică ce încearcă să accentueze linia de
demarcație dintre realitatea și iluzia individualității
umane, fiind alcătuită din amintiri izolate, activate
spontan. Ca exponent al „prozei experimentului”,
romanele sale sînt marcate de fuziunea
elementului biografic cu conștiința chinuitoare a
bolii incurabile, la care se adaugă o metafizică
disperată. Moartea fulgerătoare și prematură îl
apropie de următorul prozator tratat în această
parte a volumului, Anton Holban, cu romanele sale
agitate, sacadate, străbătute de tensiuni extreme.
Fiind fascinat iremediabil de Proust, Holban
manifestă consecvență în sugerarea aventurării în
necunoscut, în căutarea unui adevăr psihologic
mult prea complex pentru a putea fi zugrăvit în
cuvinte. Ultimul dintre cei trei, Mihail Sebastian,
este adesea receptat prin prisma rafintamentului
intelectual și a talentului  literar remarcat de
timpuriu, dar și prin destinul său artistic promițător
ce a fost suprimat violent de  conjunctura istorică
nefastă. Și cum tabloul interbelic nu ar putea fi
complet altfel, fără a se prezenta contribuțiile
exemplare ale criticilor literari, Mihai Zamfir îi
introduce pe Eugen Lovinescu și pe G. Ibrăileanu
tot în acest ultim capitol. Ei sînt secondați de
Mircea Eliade, considerat liderul inconstestabil al
generației sale, marcată de natura experimentală și
de dorința combativă de a înlătura clișeele de
construcție a romanului, promovînd acea inovație
cerută de realitățile culturale din spațiul românesc,

puternic influențat de Occident.
Epilogul constituie în sine un argument pentru

descrierea succintă a perioadei postbelice, autorul
optînd pentru criteriile deja consacrate pentru
istoriile literare, o asemenea cercetare fiind nevoită
să se distanțeze de contemporaneitate pentru a
putea prezenta panorama literară cît mai cinstit.
După un avînt care i-a restabilit demnitatea
cultural-artistică în raport cu celelalte civilizații
europene, spațiul românesc era forțat să renunțe la
progresul în care s-a agajat, înfrînîndu-și brusc
posibilitățile de afirmare. Odată cu subordonarea
culturii față de aparatul de propagandă, scriitorii
valoroși s-au văzut nevoiți să își manifeste
susținerea pentru noul regim sau să suporte
interdicția de a fi publicați. Literatura devenise din
ce în ce mai anemică, iar vocile care au dat scrieri
demne de a fi luate în considerare puteau fi
numărate revoltător de ușor.

Este ușor de observat că Mihai Zamfir este
complet stăpîn pe tabloul literar pe care ni-l
înfățișează sub forma ultimului volum din Scurtă
Istorie. Panorama alternativă a literaturii române
(Polirom, 2017). Domnia sa afirmă, pe bună
dreptate, că orice nouă lectură a acestor „clasici” ai
perioadei interbelice oferă, de fiecare dată, în mod
neașteptat, alte ipoteze, comparații, apropieri,
prilejuind noi interpretări critice. În diacronie,
receptările acelorași opere literare nu sînt niciodată
identice. De aceea, autorul acestei „scurte istorii”
combate intransigența canonului estetic, revalo-
rizînd, din perspectivă contemporană, o suită
întreagă de texte. Luîndu-și ca instrument principal
stilul, constantă estetică definitorie pentru fiecare
scriitor, care se conjugă armonios cu volubilitatea
afinităților sensibilității stilisti-cianului, această
„panoramă alternativă” impresionează, după cum
am văzut, prin observațiile sintetice şi surprin-
zătoare, menite să schimbe fundamental optica
prin care ne raportăm la literatura noastră.
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Încă un debut onorat cu Premiul Naţional de
Poezie „Mihai Eminescu” – Opus Primum, ajuns la
ediţia a XXI-a. Este vorba de Mina Decu, a cărei
primă carte – Desprindere – a apărut anul trecut la
Editura Charmides din Bistriţa. Nu aflăm prea multe
despre poetă, doar că este masterandă în filozofie şi
studii europene, că a fost profesor de Socio-Umane şi
librar, actual traducător şi poet debutant. Atît. Dar
asta contează mai puţin, pe cît contează cartea ei,
scoasă din vraful de nouăsprezece titluri de carte de
poezie intrate în atenţia celor cinci membri ai juriului
de la Ipoteşti. Cartea în sine este una consistentă,
convingătoare de la prima privire. Deschiderea ei
convinge şi mai mult, chiar de la prima poezie: „la
ora la care mamele visează că/ îşi mângâie copiii/ eu
bântui pe străzi/ prin parcuri/ privesc insule mici şi
lebede/ deloc graţioase/ beau bere fumez şi mâinile
îmi miros a fier/ uneori nu înţeleg de ce sunt fericită/
dar de cele mai multe ori nu e cazul” (p. 9) Un discurs
cursiv, coerent, logic, pe o ambiguitate ce face din
lectură o miză ce deschide altă miză. 

Rebelă în felul ei, Mina Decu îşi urmează
instinctele, avertizîndu-ne de la început că „ceea ce
vei afla acum va fi adevărat numai azi”. De la acest
precept sau indiciu, putem considera ceea ce poeta
aşază pe hîrtie doar mici adevăruri perisabile, spuse
de dragul de a le spune, fără să-şi facă din acestea o
perspectivă creativă sau de creaţie. Ea scrie pur şi
simplu fragmente de poeme, de stări, cu dorinţa de a
se desprinde de o lume în favoarea altei lumi care se
desprinde de ea. Tumultul fragmentelor în proză, în
fond şi cele mai alerte şi spuse ca într-un delir, de la
vis la „gînduri spuse despre el în gînd”, eşantioane de
adevăr ce concretizează o lume a ei, numai a ei, în
care totuşi cititorul poate intra şi afla mai mult decît
poeta îi spune: „(îmi imaginam că:) am recunoscut că
mi-e frică şi că nu e bine atunci când îţi bate inima
foarte tare şi hai să ne vedem mai des îi zic da sigur
aşa zicem de fiecare dată aprobă şi apoi când ne

desprindem din îmbrăţişare chiar îi pot vedea
teama pe figură chiar disperarea şi aş putea să
jur că îi văd şi lacrimile pe care i le simt apoi
formându-mi-se-n ochi îmi amintesc apoi fetiţa
lui cântând ca o pasăre cu vântul în păr pe un
balcon atât de aproape de o inimă mare// şi m-
am întors rânjind la semnal ca ultimul
psihopat” (p. 45). Pare a fi chiar un dicteu
automat sau o spontaneitate ce ar justifica
maniera acestei secţiuni a cărţii. De la
fragmentul 20 la 43 ne aflăm sub un alt
avertisment şi anume acela care spune ca la
începutul unei poveşti că „a fost odată şi o dată
n-a fost”. Şi povestea asta se petrece doar o singură
dată, tot după preceptul primei secţiuni care spune, în
esenţă, că adevărul spus este valabil numai azi.
Aceste fragmente instant, ca nişte cafele nes cu multe
ingrediente în ele, doi într-unul, trei într-unul, mai
mulţi într-unul, încît gustul rămas după lectură e unul
incert, dar plăcut, cu o senzaţie ce nu durează decît
foarte puţin. Răbdarea însă îţi este solicitată pe tor
parcursul acestor fragmente în proză, dar care nu sunt
scrise după regulile prozei, ci cele ale poeziei, ale
dicteului şi amestecului total de stări. Deşi poţi
povesti ceea ce ai citit, nimic nu rămîne, ca după
lectura unei poveşti. Şi e bine că se întîmplă numai o
singură dată. Ultimul fragment, 43, face trecerea de
la grafierea în proză la cea în vers alb, ca şi cum ar
anunţa întoarcerea la uneltele poeziei, pe care o
reîntîlnim în secţiunea următoare, al cărei precept
sună aşa: „Am citit de curând că fericirea cuiva
depinde exclusiv de chimia din corp… şi că nivelul
nu se schimbă decât pentru perioade foarte scurte…
apoi revine. No matter what…”. După o astfel de
chimie pasageră, de scurtă durată, poeta aşteaptă să
se întîmple ceva „să răsară soarele să-ţi iasă
lacrimile/ să nu mai aştepţi nimic/ şi vezi cum ţi s-a
golit sticla de votcă/ şi te apucă disperarea/ că ai
pierdut aiurea încă o noapte te cuprinde panica” (p.
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91). E o teamă continuă în poezia Minei Decu, deşi
nu ar da semne că aşa ceva ar încerca să evite.
Euforia face casă bună cu delirul, cu ambiguitatea, cu
vorbăria fără noimă, dar aşezată bine în contextul
cărţii, nu ca o pură întîmplare sau găselniţă stilistică,
ci mai curînd ca o reflectare a unei atenţii disimulate.
Ceva supraveghează acest haos poetic, fie o
conştiinţă a propriei valori, fie un datus nascendi de
care poeta este în cunoştinţă şi-şi permite să se joace
cum are chef. Aici, în această secţiune a cărţii,
limpezirea discursului, coerenţa, fraza şi logica ei
revin şi poezia cîştigă forţa necesară, conferă chiar
singularitate, originalitate. Pe lîngă frică, panică,
teamă, durerea pare a fi încă un ingredient topit în
poezia Minei Decu: „intensitatea pe care ţi-o dă
durerea/ o frumuseţe privită cu inconştienţă/ îmi vine
să sap prin ea/ să mă tîrăsc prin tunelurile cărnii ei/ ca
un  vierme/ şi apoi/ ca o lăcustă să forfotesc în
uscăturile/ dintre oase/ de sub oase/ de după oase/ să
nu existe/ nimic/ mai satisfăcător” (p. 99). Pînă cînd
şi mania, o formă a psihopatiei, îşi face loc în
discursul poetei: „nu te mai întinzi/ mania îşi
derulează/ încetişor/ benzile pe care le-a adunat în alt
somn/ suntem oameni/ doar suntem oameni/ auzi/ şi
nu mai ştii de unde vine asta/ nici negativele nu le
mai ai/ nimic nu poate fi demonstrat/ aşa că te găseşti
în postura de a accepta/ tot/ ce ţi se dă cu linguriţa/ ca
pe un venin fortificant/ te gândeşti/ nu te mai poţi
întinde/ asta a fost în alt somn” (p. 109). Astfel de
sentinţe duc  finalurile unor poeme spre o închidere a
fragmentelor, ca în tabletele care au de moralizat sau
concluzionat ceva.

Dar elementul cel mai elocvent al desprinderii
este aşteptarea, frecventă mai peste tot, o aşteptare
care creează un soi de tensiune, de suspans la care
cititorul, fie el şi de poezie, se aşteaptă şi totuşi în
spatele acestei aşteptări nu vine mai nimic, ci tot
angoasa, tot teama, tot frica: „să ştii/ că doar
aşteptarea/ aşteptare până în buza faptei/ fără
anticipaţie/ aşteptare îmbinată cu presimţirea
prezenţei/ cu spaţiul ,gol şi lung/ care apasă/ pe piept
cu no densitate copleşitoare/ doar ea e cea care
rămâne/ şi să nu aştepţi altceva decât să treacă orice”
(p. 124). Şi trece orice, trece şi poezia din poezie în
poezie, lăsînd în urmă un iz uşor acru, care face totuşi
bine stării de lectură, finalului, care aduce, pe întreg
ansamblul cărţii, o mulţumire, că poezia străbate nu
din cuvintele aşezate frumos, logic de cele mai multe
ori, ci dintre spaţiile pe care acestea le creează între

ele, spaţii care dezvăluie gîndurile poetei, fiinţei care-
şi doreşte un aer al ei, un spaţiu numai al ei. Şi Mina
Decu reuşeşte să-şi facă acest areal al poeziei ei, nu
neapărat memorabile, dar pline de un suflu nou, de
ceva ce dă speranţa că poeziei i se mai deschide un
culoar de alergare spre viitorul care pare din ce în ce
mai mult închis, îngust şi extrem de fals selectiv de
chiar cei ce se vor chiar viitorul.

Luată ca poem  întreg, cartea Minei Decu, în cele
66 de fragmente ale ei, nu arată o structură, ci mai
curînd o dezarmonizare a preceptelor, a conceptelor,
într-o desprindere de ceva ce poeta nu defineşte, dar
lasă să se înţeleagă a fi o lume în care este posibil un
adevăr doar efemer, şi acela contează. E şi aici un
stres matern, un reproş: „ e plină lumea de copii mari
mamă/ nu te uita aşa/  tu i-ai făcut pe toţi/ le-ai
tricotat minţile în aşa fel încât să le intre la apă/ le-ai
spus când dormeau să se ferească de îmbrăţişări/ să
nu sărute decât pe furiş şi din vârful buzelor/ le-ai
mai spus să râdă de orice oricât oricând/ şi cât pot ei
de tare/ că după fiecare porţie sănătoasă de râs/ îi
închideai pe rând/ în câte op cameră albă şi foarte
luminoasă/ îi puneai într-un colţ/ şi le spuneai/ să-şi
îndese faţa până încape în unghiul ascuţit/ până le
ieşeau ochii din cap/ le prindeai un  braţ/ îl răsuceai
la spate îşi apăsai până trosnea/ lasă mâna moale
ziceai/ te mângâiai cu palma braţului răsucit pe obraz
îi sărutai duios vârful degetelor şi nu muşcai/
niciodată n-ai muşcat mamă/ doar le ziceai să se-
mpingă mai mult în perete/ şi data viitoare să râdă
mai tare (p.18). Un astfel de lut ideatic modelează un
chip pe care l-am putea reflecta în imaginea unei
patrii care-şi tratează astfel fiii, spunîndu-le că
fericirea este doar o stare pe care nu o trăieşti, dar
care te trăieşte, te împlineşte cu atît cît ai, cu adevărul
de o zi şi minciuna de toate zilele. Şi poetica Minei
Decu se poate reduce, în structura poematică
ambiguă a primei ei cărţi, aşa: „n-am să-ţi spun nimic
frumos/ nimic curat/ nici blând/ onest/ sau ştiu şi eu/
nimic/ încerc să lărgesc nişa/ să mă strecor/ să dispar/
există tot timpul o supapă/ şi asta te scoate din minţi/
şi cauţi/ tot cauţi/ o voce/ un  sunet/ care (p. 19). Final
într-un  relativ care ar putea spune multe. Şi aceste
lucruri stau la îndemîna cititorului, dacă va avea
răbdarea să citească o carte bună de poezie, aşa cum
este cartea de debut a Minei Decu.
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Pe scurt, la noi, domniile elective, care-şi vor
impune amprenta şi asupra modernităţii zis
democratice, au dus la ciocniri violente între domni şi
boieri (Eminescu invocă o zisă folclorică înrădăcinată:
Vodă, da şi Hîncu, ba), între diverse clanuri boiereşti,
conflicte care nu s-au rezolvat niciodată în sînul
feluritelor facţiuni, creîndu-se un gol etnic pe care l-au
umplut totdeauna străinii lacomi, din vecinătate
(turcii, ruşii, polonezii, maghiarii, austriecii), aceştia
înstăpînindu-se, astfel, asupra ţărilor române, căci,
mai totdeauna, tronul era ocupat cu ajutor militar şi
diplomatic străin. În mod cu totul greşit şi tendenţios
s-a spus că Eminescu a fost xenofob. Mînia lui
extraordinară, izbucnindă în capodopera Doină, atît de
răstălmăcită, nu se revarsă asupra străinilor, ci asupra
acelor români care, incapabili de iubire creştină de
frate (vezi capodoperele Gemenii şi Rugăciunea unui
dac), îi „îndrăgesc” pe duşmanii naturali ai ţării (cum
i-a numit Take Ionescu), şi o fac urmînd poftele lor
egoiste fără margini, spre ruina propriului neam:
„Cine-au îndrăgit străinii/ Mînca-i-ar inima cînii,/
Mînca-i-ar casa pustia/ Şi neamul nemernicia!” Nu
întîmplător Eminescu invocă, în Doină, geniul politic
al lui Ştefan cel Mare, care, în faţa puhoiului turcesc a
avut înţelepciunea să se gîndească şi la Transilvania, şi
la Ţara Românească, curmînd, vremelnic, discordia:
„una au fost Ţările Române în lupta contra turcilor, pe
vremea lui Iancu de Hunedoara şi Ştefan cel Mare”,
observă şi Ioan Lupaş (p. 108). Ştefan a făcut ca saşii
şi secuii să privească cu ochi buni Moldova şi s-o
sprijine, avînd mai multă încredere în domnul
moldovean decît în Matei Corvin. După lecţia primită
la Baia (14-15 decembrie 1467), Matei Corvin va
ajunge să încheie cu Ştefan un tratat de alianţă (1475).
În secolul al XVI-lea, în schimb, domniile elective vor
atinge degradarea, anticipînd-o pe cea din secolul
fanariot: „Patima boierilor porniţi spre necontenită
răzvrătire, una dintre pricinile decăderii Ţărilor
Române” (p. 118). Şi: „În loc să se unească în faţa

primejdiei dinafară, care era tot atît de mare şi pentru
una şi pentru alta, Ţările Române îşi măcinau vlaga
încăierîndu-se ele între ele, adeseori pentru pricini de
nimic, cum s-a întîmplat, la 1526, cu încăierarea
stîrnită de Ştefăniţă Vodă al Moldovei pentru a răpi lui
Radu de la Afumaţi pe frumoasa domniţă Ruxandra.”
(p. 121). Adîncind golul etnic dintre români, boierii şi
domnitorii alergau după sprijin fie la Poartă, fie în
Apus etc. Consecinţe: Muntenia pierde cetăţile
dunărene (Turnul, Giurgiu, Brăila, Severinul),
facilitînd încropirea, în jurul lor, de raiale turceşti.
Moldova se vede pierzînd cetăţile Chilia, Cetatea
Albă, Ismailul, ţinutul dintre Prut, Nistru şi Marea
Neagră. Pînă şi polonezii răpesc din ţărmul Nistrului,
pe cînd tătarii pustiesc tot ce întîlnesc în cale (p. 125-
126). La 1576, se vinde cel dintîi ţăran spre a scăpa de
biruri. Vechea răzeşie decade în rumînie (Muntenia) şi
vecinie (în Moldova). Fără ţărani, oştile domneşti
aproape se desfiinţează. Turcii încep jefuirea
Principatelor, punînd biruri insuportabile.

Unirea dintîi a lui Mihai Viteazul (1599-1601) are
ca punct de plecare tocmai birurile imposibil de
„onorat”, găsindu-i pe români şi fără conştiinţă
naţională, prizonieri ai atomizării în cele trei provincii:
„Nici boierii din Muntenia, nici domnitorii Movileşti
din scaunul Moldovei – fără a mai vorbi de
conducătorii din Transilvania – nu erau în stare să
preţuiască fapta săvîrşită prin sabia eroului de la
Călugăreni, de la Şelimbăr şi de la Hotin. Dacă şi-ar fi
putut da seama de însemnătatea şi de urmările ei
pentru închegarea unirii naţionale nu ar fi pus la cale
boierii Munteniei planuri de răzvrătire împotriva lui
Mihai, căutînd să-i surpe  domnia tocmai cînd urca
spre culmea gloriei ostăşeşti, în luptele sale contra
turcilor. Iar cînd au fost trimişi de Mihai în solie la
Alba-Iulia, ca să încheie tratatul de alianţă cu
Sigismund Báthory, principele Transilvaniei, dacă nu
le-ar fi lipsit conştiinţa naţională s-ar fi gîndit mai mult
la soarta ţării şi la binele poporului decît la boieria lor,
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pe care s-au străduit să o ridice la aceeaşi treaptă cu a
nobililor unguri, fără să ţină seamă că această ridicare,
prielnică boierilor, adîncea ţara întreagă, şi pe Mihai
însuşi, într-o umilire dintre cele mai triste.” (p. 57-58).
La fel Movileştii, în Moldova, s-au grăbit să alerge la
turci, la polonezul Zamoiski şi la Sigismund Báthory.
Perfectă conformare cu doctrina eminesciană a golului
etnic!

Totuşi, semne ale solidarităţii de neam au existat în
epocă. Chiar aducerea Transilvaniei (după Mohács, 29
august 1526) sub suzeranitate otomană a provocat o
apropiere între cele trei provincii româneşti,
reactualizînd acea axis mundi carpatină. Încă la 1507,
Mitropolitul Maxim „a izbutit să împiedice o vărsare
de sînge între oastea munteană şi cea moldoveană,
convingînd pe Radu cel Mare şi pe Bogdan cel Orb că
nu se cuvenea a se război între sine cei de-un sînge şi
de o credinţă” (p. 133). Polonezul Petru Perembsky
observa, într-o scrisoare, că pătrunderea lui Petru
Rareş în Ardeal s-a făcut firesc: „din pricina
asemănării limbii lor s-au alăturat cu uşurinţă
moldovenilor” (apud, p. 134). În acelaşi an (1542),
vlădica Gheorghe Martinuzzi, sublinia: „locuitorii
acestei ţări doreau de multă vreme să fie, deopotrivă cu
cei din Muntenia şi cu cei din Moldova, sub ocrotirea
turcului”. Atît de strivitoare era represiunea maghiară!
Soliman Magnificul însuşi observa tendinţa spre
unitate a celor trei ţări, pe care o şi prevedea într-un
viitor, nedorind-o însă din cauza puterii ce-ar fi
dobîndit o Dacie unită. Această solidaritate
etnolingvistică şi religioasă a mai fost favorizată de
tipografii, de cărţile care circulau dintr-o provincie în
alta, apoi de şcolile de la Geaoagiu, Caransebeş, de la
Cotnari (operă a lui Despot Vodă, în mintea căruia
încolţise, la 1561-1563, ideea unirii celor trei state)
etc. Nicolaus Olahus, coborîtor din Drăculeşti, avea
conştiinţa unităţii de neam, ca şi bihoreanul Mihail
Valahul. Pe acest teren vine domnia singulară prin
performanţe a lui Mihai Viteazul (1593-1601).

Urcat pe tron, în imposibilitate de a face faţă
dărilor către turci, Mihai se orientează către Liga
Creştină apuseană, sub sceptrul împăratului
habsburgic Rudolf al II-lea, încheind învoieli cu
ambiţiosul şi nestatornicul Sigismund Báthory (1594,
1595), reuşind să atragă de aceeaşi parte şi pe Aron al
Moldovei, după care începe „curăţirea ţării de turci”,
ceea ce a înfuriat pe Mohamed/Mehmed al III-lea
(1595-1603), hotărît să transforme Principatele în
paşalîcuri. La rîndu-i, Sigismund îi vedea pe Mihai şi
pe Aron vasali, aceştia refuzînd însă ca să participe la

întrunirea Dietei (martie 1595). În Moldova, Aron
cade, înlocuit cu Ştefan Răzvan, iar Mihai reuşeşte
încheierea alianţei cu Sigismund, la 20 mai, cerînd
condiţii mai bune pentru preoţimea şi ţărănimea
românească. În sînul boierilor negociatori s-a infiltrat,
cum spune cronica, „învrăjbitorul diavol”, punînd în
pericol pacea şi securitatea lui Mihai Viteazul, nevoit
să facă jurămînt de supunere şi ascultare. Sigismund
însă nu a trimis trupe în ajutor, preocupat să se însoare
cu Maria Cristierna. În această conjunctură, are loc
bătălia de la Călugăreni. Tratatul de la Tîrgovişte cu
împăratul Rudolf (29 mai 1598) îi aduce condiţii mai
bune. După lupta de la Şelimbăr, cînd vărul lui
Sigismund, Andrei Báthory cade răpus, la 1 noiembrie
1599, Mihai intră triumfal în capitala Transilvaniei.
Abia cu Dieta de la Alba Iulia (iulie 1600) se votează
articolele de lege privind soarta preoţimii şi ţărănimii
româneşti. Pe 23 mai 1600, la Hotin, Ieremia Movilă
este înfrînt, iar pe 1 iulie Mihai primeşte închinarea
boierilor, la Iaşi, lăsînd acolo o locotenenţă domnească
alcătuită din patru boieri. Astfel, pentru prima oară
cele trei ţări româneşti se găsesc unite sub acelaşi
sceptru. Era un moment care va trezi uimire în Europa
şi la Istanbul. Papa Clement al VIII-lea îi propune lui
Mihai sprijin financiar, dar cu condiţia de a se converti
la catolicism. Cronicarul István Szamosközy scrie însă
că Mihai a strîmbat din nas, fiindcă Papa „cutează să-
i atace şi defaime credinţa”, propunîndu-i pontifului
de la Vatican să se întoarcă el la Biserica răsăriteană,
„căci numai aşa va fi cu putinţă alungarea turcului
spurcat din spinarea creştinătăţii” (apud, p. 172).
Împăratul Rudolf, la rîndu-i, trăia un sentiment
contradictoriu, admirîndu-l pe Mihai ca pe un al
doilea Alexandru Machedon, înştiinţîndu-i, cu acest
calificativ, pe regii Franţei, Spaniei şi pe Papa Clement
al VIII-lea. Însă pe de altă parte, îl îngrijora să-i dea în
stăpînire Transilvania, propunîndu-i să domnească
doar peste Ţara Românească şi Moldova. Dar Mihai
era încredinţat că biruinţa totală asupra Imperiului
Otoman se putea realiza doar de pe tronul
Transilvaniei împreună cu celelalte principate. Nu
întîmplător, misionarul dominican Andrei Bobbi
năzuia ca Mihai Viteazul să redea creştinătăţii vechiul
tron împărătesc de la Constantinopol. Într-o scrisoare
de pe 25 iunie 1600 îl vedea ca restaurator al
Imperiului Bizantin. Asemenea perspective erau de
neconceput pentru maghiari. Le va veni în ajutor
generalul Gheorghe Basta, dar şi răzbunarea lui
Ieremia Movilă, a polonilor, ca să nu mai vorbim de
sultan. Secuii îl vor părăsi ultimii, la presiunile saşilor
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sibieni. Urmează bătăliile de la Mirăslău (16-18
septembrie 1600), în care oastea lui Mihai se
confruntă cu cea condusă de Basta, după care,
„împăcaţi”, îl înfrîng împreună pe Sigismund Báthory
la Guruslău (3 august 1601), ceea ce deschidea
perspectiva unei împliniri a tuturor eforturilor militare
şi diplomatice ale Viteazului. 

Aici însă se produce o stranie cădere în mitologia
precreştină, sub spectrul „complexului Cain”. Giorgio
Basta a fost un general italian, dar de origine albaneză
(din străvechea spiţă traco-iliră), prin etnicitate şi
limbă fiind străin atît de maghiari, cît şi de austrieci,
deci, într-un fel, „frate” cu Mihai Viteazul, cum s-au şi
recunoscut în bătălia de la Guruslău, pe care au
cîştigat-o. Brusc, însă, cei doi refac arhetipul
precreştin al fratricidului biblic. Ofrandele aduse de
Abel lui Dumnezeu sînt primite pentru vrednicie şi
curăţie sufletească. În schimb, Cain, pus la încercare,
trăieşte cumplita invidie care-l duce la crimă, crezînd
că se poate substitui fratelui. În ochii împăratului
Rudolf, Mihai se dovedeşte a fi cel vrednic să-i aducă
ofrandele de război. Ura lui Basta izbucneşte
inevitabil. Cînd Mihai îi trimite cele 63 de steaguri
împăratului, îl roagă, totodată, pe acesta, prin
scrisoarea însoţitoare, „să nu dea crezămînt
răuvoitorilor lui, care sînt foarte numeroşi dorind chiar
să-l ucidă” (p. 186). N-au trecut decît două săptămîni
şi asasinatul mişelesc s-a produs pe Cîmpia Turzii, la
9 august 1601. Stai şi te întrebi de ce, ştiind ce i se va
întîmpla, Mihai nu şi-a luat măsurile de precauţie
elementare? Oare nu a intuit el, nu s-a izbit el de
insurmontabila nepregătire istorică a poporului
român pentru o faptă atît de măreaţă, cu adevărat de
drept divin, cum apreciază Ioan Lupaş Marea Unire de
la 1918? La fel o prezintă şi Eminescu: „Mihai
Viteazul a izbutit să împreune sub stăpînirea sa trei ţări
şi să pregătească un stat român mai puternic; a fost
însă destul ca Mihai Viteazul să moară, pentru ca
planul urzit de dînsul să se prăbuşească.” Aflat în
culmea gloriei, la numai 43 de ani, acest Domn
profund creştin, să fi ales jertfa hristică pentru ca din
moartea sa pămîntească să învie, peste trei veacuri,
„pohta” cea poftit, Valahia, Moldova şi Transilvania la
un loc? În semibarbaria istorică (termenul aparţine lui
Eminescu) de la încrucişarea veacurilor al XVI-lea şi
al XVII-lea, numai un gest de imitatio Christi, în
maniera mitologică a Mioriţei (Şi de-o fi să mor) putea
fi soluţia adresată românilor şi Europei. Şi acest Şi de-
o fi să mor vine nu din laşitate, nu din resemnare, cum
tot repetă „hermeneuţii” ideologi de duzină, ci după o

domnie de luptă teribilă, supraomenească, pe multiple
fronturi, cum nici un domnitor n-a mai făcut-o într-un
timp atît de scurt, exceptîndu-l pe Voievodul geniului
românesc, celălalt Mihai,  Eminescu, acela care a
primit jertfa la vîrsta hristică, deschizînd definitiv
calea spre învierea neamului românesc.

În memoria contemporanilor şi după, Mihai
Viteazul a intrat ca figură mitologică românească şi
europeană. În afară de cei deja amintiţi, impresionează
numărul celor care l-au glorificat, de la grecii
Stavrinos şi Gheorghe Palamide (care l-au aşezat
alături de Moise, Alexandru Macedon, Hector şi
Ahile), de la istoricul austriac Johann Christian von
Engel („acest Ahile român”), pînă la cronicarii
ardeleni Ştefan Szamosközi şi Gaşpar Boitinus
(„Hanibal-valah”), de la scriitorul german
Teutschländer („cît de mici ne par pe lîngă el figurile
unui Sigismund şi Andrei Báthory, Ieremia Movilă,
regele-umbră Sigismund al Poloniei şi chiar împăratul
Rudolf însuşi”) pînă la istoricul ceh Macurek (care l-a
asemuit cu tragicul erou al Boemiei, Wallenstein,
asasinat şi el mişeleşte). În istoria românească, aura
mitologică exemplară survine prin Şcoala Ardeleană,
cu generaţia paşoptistă, prin cursurile despre istoria
românilor ale lui  Florian Aaron, apoi prin celebra
carte a lui Nicolae Bălcescu, Românii supt Mihai-
Voievod Viteazul, apărută postum, în „Revista română”
a lui Al. Odobescu (1861-1863).

Unii „istorici” de azi, cuprinşi de morbul
„demitizărilor”, ţin morţiş să vadă în faptele lui Mihai
Viteazul pe ale unui aventurier plin de cruzime şi
iresponsabil, imaginea tinzînd să pătrundă şi-n
manualele şcolare alternative, sub imboldul
„corectitudinii politice”. Dinspre această ideologie
vine şi încercarea de a asimila receptarea domniei lui
Mihai cu o mitologizare nu atît din perspectiva
mitologiei antice, cît prin confuzia dintre mistificare
(mitul ar fi o formă de instalare în minciună) şi mit,
confuzie la care recurge stăruitor un Lucian Boia,
ignorînd cercetările unor savanţi de talia lui Mircea
Eliade. Într-un interviu din 27 martie 2017, Boia
declara cu superbie infantilă: „Nu ştiu ce-a fost în
capul lui Mihai Viteazul. Eu nu mai am nevoie de
eroi.” (Îndoielnic că răsfăţatul „istoric” va fi avut
vreodată nevoie de ceva, darmite să mai priceapă ceva
din destinul domnitorului!). Şi, judecă el, mai departe:
„nu vom şti niciodată ce-a avut în minte” aventurierul
(HotNews.ro), deşi faptele şi gîndurile lui Mihai, cum
vom vedea,i arată altceva. 

Mitul autentic încifrează adevărul ontologic. Ioan
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Lupaş dezleagă în faptele Viteazului, văzute de
contemporani şi de urmaşi, o „mitologie religioasă”,
fundată pe jertfă asumată ca imitatio Christi. În
memoriul adresat împăratului Rudolf, Mihai făcea
mărturisirea de credinţă: „pentru binele creştinătăţii
sînt gata a pătimi orice, lăsînd în mîna lui Dumnezeu
răzbunarea cauzei mele” (apud Ioan Lupaş, p. 191). A
lăsa făptuirea justiţiei/răzbunării, cum îi spune
domnitorul, în seama lui Hristos, nicicum a oamenilor
din jurul său, înseamnă o extraordinară intuiţie a
saltului din mecanismul crizei sacrificiale precreştine
în plenitudinea hristosferei. Ceea ce aminteşte şi de
testamentul spiritual al altui martir, lăsat la 28
octombrie 1952: Să nu mă răzbunaţi! (Mircea
Vulcănescu). Momentul istoric Mihai Viteazul este de
o importanţă covîrşitoare, unul de ordin divin, pentru
viitoarele două Uniri ale românilor. Şi am spus de ce:
românii şi puterile din jur nu erau deloc pregătiţi
pentru asemenea eveniment. Dar „Acest asasinat
politic – arată şi Ioan Lupaş, în consens cu Nicolae
Bălcescu şi cu Eminescu – nu putea să rămînă
nerăsplătit. Iar singura dreaptă răsplătire, vrednică de
numele eroului Mihai, nu putea fi decît înfăptuirea din
nou şi pentru totdeauna a unirii românilor, unire
înfiripată de el în chip trecător. Tot ce s-a lucrat şi s-a
plănuit de la 1601 pînă la 1918 de o latură şi de alta a
Carpaţilor, fie pentru, fie contra acestei uniri, a fost ca
o pregătire îndelungată şi temeinică pentru dorita ei
înfăptuire pe vecie. […] Vestea faptelor lui de vitejie a
însufleţit nu numai pe cei înţelegători din toate ţările
creştine, dar amintirea faimei lui a înrîurit de-a lungul
vremurilor simţirea şi cugetarea românească,
întemeind, prin învăţămintele culese din jertfa vieţii
lui, un cult religios naţional, sporindu-i apoi
adîncimea şi lărgindu-i puterea cuceritoare cu atît mai
mult cu cît lucrarea pentru desăvîrşirea unităţii
naţional-politice a românilor se apropia de ţintă.” (p.
192-193). În acelaşi spirit al justiţiei divine, subliniată
însă cu patosul romantic paşoptist, îşi scria cartea şi
Nicolae Bălcescu: „Timpuri de credinţă şi de jertfire,
cînd părinţii noştri – credincioşi sublimi –
îngenuncheau pe cîmpul bătăliilor cerînd de la
Dumnezeul armatelor laurii biruinţei sau cununa
martirilor şi, astfel, îmbărbătaţi, ei năvăleau unul
împotriva a zece prin mijlocul vrăjmaşilor, şi
Dumnezeu le da biruinţa, căci El este sprijinitorul
pricinilor drepte, căci El a lăsat Libertatea pentru
popoare şi cei ce se luptă pentru libertate se luptă
pentru Dumnezeu.” (Apud, p. 194).

În următoarele 300 de pagini, Ioan Lupaş face o

impresionantă demonstraţie riguroasă a desfăşurării
celor trei secole de cimentare şi împlinire a visului lui
Mihai Viteazul. A fost, desigur, prea lung intervalul
străjuit de făptuirea trecătoare şi cele două Uniri, dar
dreptatea istorică s-a plinit, fără însă ca duşmanii
naturali din preajmă să se împace cu istoria dreptului
românesc. Încă înainte de 1848, observă Ioan Lupaş,
juristul  şi politicianul italian Giuseppe Mazzini
(1805-1872) a înţeles că românii nu-şi vor cuceri
neatîrnarea decît după ce vor cădea ţarul Rusiei şi
împăratul Austriei (p. 448). Iată, aşadar o cauză
istorică învăluită, pe lîngă cele evaluate, a întîrzierii
Marii Uniri! 

Eminescu numea România insula de daco-
latinitate mereu roasă pe margini. Insula întregită la 1
Decembrie 1918 se va vedea repede ameninţată în noii
ani de urgie 1940-1944. Şi asta fiindcă vrednicia
jertfelnică a paşoptiştilor, a generaţiei lui Eminescu, a
lui Constantin Stere, a lui Ionel I.C. Brătianu şi a lui
Nicolae Iorga a fost repede uitată de moştenitori, încît
nici ce-a mai rămas din România ultimei conflagraţii
mondiale nu pare a fi garantată. Un lider politic
francez, vizitîndu-ne după 1989, întrebat ce crede
despre România, atît de încrezătoare că, în sfîrşit, e
liberă, a răspuns, sub ochii stupefiaţi ai naivului
reporter îndoctrinat „corect politic”: Aveţi o ţară mult
prea frumoasă şi prea bogată ca s-o puteţi păstra fără
luptă! În acei primi ani de libertate, rozătorii de
margini, vizaţi de Eminescu, de astă dată se infiltrau,
democratic, în solul şi în subsolul ţării convertind la
întinderea neantului valah mii de şobolani autohtoni,
fericiţi că pentru comisioane rapide pot şi ei roade
insula începînd cu munţii şi pădurile şi terminînd cu
sufletul românilor, foarte mulţi alungaţi cu viclenie
spre alte zări, hrănind acolo alţi arhei etnici şi uitîndu-
şi cît mai repede rădăcinile. Discordia dintre români,
mai aprinsă ca niciodată, iată darul „generos” al
politicii româneşti în anul Centenarului Marii Uniri!
Nu e de mirare că Ungaria îl contestă sfidător, jinduind
la Transilvania; nu e de mirare că resurecţia putinistă a
ţarismului vrea din nou Basarabia; nu e de mirare că
încropita Ucraină vrea desţărarea rapidă a românilor şi
a teritoriilor româneşti primite chilipir. Şi toate acestea
din pricină că politicienii români de după 1918 şi, mai
ales cei de după 1989, n-au avut niciodată de gînd să
facă din România o mare putere, care să conteze
măcar ca strat de cultură la gurile Dunării
(Eminescu), deşi ţara are toate darurile lăsate de
Dumnezeu pentru un asemenea destin istoric.
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În episodul trecut comentam şi prezentam cazul
„ABILUL”, unul dintre cazurile de luptă, pe cont
propriu, împotriva regimului de represiune al anilor
’80 (alături de alt caz – „VOIAJORUL” – aflat de
asemeni în documentele Arhivei CNSAS), dintre
acţiunile ritmice dar sporadice ce reprezintă o parte
importantă a premiselor mişcării revoluţionare din 14
decembrie 1989 de la Iaşi. Acţiunea cu care a început
făţiş, în România, lupta cu dictatura comunistă, este
fără nici un dubiu, debutul Revoluţiei Române. Prima
cărămidă spartă în zidul de neclintit al represiunii
politice din România care sufoca întreaga ţară.
Iniţiată şi organizată la Iaşi de către un grup de
intelectuali şi muncitori constituit, apoi, într-un „lot”
de către Securitate (după modelul „loturilor” ce
formau obiectul ultimelor răsunătoare procese
politice din Romania anilor ‘60) grupul va fi în cele
din urmă condamnat politic şi aruncat în temniţă,
urmînd ca cei mai „periculoşi”, condamnaţi la
moarte, să fie, într-o zi bine stabilită, executaţi. 

Cazurile particulare „ABILUL” şi „VOIA-
JORUL” se desprind, la începutul întunecaţilor ani
’80, ca acte de vitejie ale unor personalităţi ce şi-au
risca viaţa răspîndind în diverse medii, instituţii, pe
căile ferate, în mijloacele de transport în comun etc.,
manifeste confecţionate artizanal în care se putea citi
condamnarea cu vehemenţă a regimului politic
distrugător din ţară. Aceste cazuri, fără să aparţină
vreunui grup organizat, fac parte din încercările
disperate de luptă împotriva unor vremuri ce se
anunţau sinistre. Mişcările organizate, aproape
imposibil de desfăşurat într-o ţară supravegheată
„centimetru cu centimetru”, vor fi, la începutul
sinistrei decade, atît cît se poate, înlocuite cu aceste
sporadice semnale ce autentifică începutul luptei
făţişe cu dictatura. 

Manifestele („înscrisurile confecţionate
artisanal”) vor fi răspîndite în trei etape: în anii
79, 80 şi 82, fiecare dintre aceşti ani
reprezentînd punctaj-cheie în dezvoltarea
cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu:
din punct de vedere istoric anul 1979 va fi anul
Congresului al XII-lea al PCR, iar între anii
1980-1982 vor culmina „vizitele de lucru” ale
preşedintelui României (Ceauşescu „arhitect
al României moderne”) în toate municipiile şi
judeţele ţării, cu accente speciale pentru
municipiul Iaşi. Era unul din modurile în care
aparatul de propagandă al României îi
constituiau si îi susţineau „conducătorului
iubit” cultul personalităţii… Cu atît mai mult,
răspîndirea acestor manifeste vor avea un sens
bine determinat în perioadele respective.

În documentul care urmează se poate citi
represiunea totală asupra tuturor mediilor,
instituţiilor, grupurilor sociale, persoanelor
particulare precum şi cercetarea (mai degrabă
hăituirea) a tot ceea ce înseamnă suflare omenească
în municipiul Iaşi. Nu în ultimul rînd este căutată
neobosit atît persoana autoare de manifeste şi
răspunzătoare de răspîndirea lor cît şi modul ei de
acţiune. Punctele principale pe care le-am extras din
aceste represalii vor fi:

– angrenarea întregului potenţial informativ al
Securităţii în cercetarea tuturor persoanelor
posesoare de autoturisme, a persoanelor cazate în
hoteluri, a celor afectate de măsuri pe linie de partid
şi de stat ca şi a celor care făcuseră(sau făceau
încă)parte din activul de partid şi de stat, a
persoanelor ce manevrau diverse matriţe cu care s-ar
fi putut fabrica baza manifestelor

– dinamizarea grupurilor specializate de
informatori (recrutaţi din cele mai neaşteptate şi
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diverse medii sociale)
– cercetarea cărţilor de imobil(pe cartiere) aflate

în dublură la Miliţia municipiului Iaşi şi verificarea
complexă a persoanelor bănuite a fi suspecte

– studierea dosarelor de înmatriculare a
autoturismelor proprietate personală şi selecţionarea
proprietarilor de autoturisme care le-au dobîndit
înaintea primei difuzări de manifeste din anul 1979

– în obiectivele economice de pe raza
municipiului Iaşi, măsuri de identificare a
persoanelor cunoscute cu atitudini recalcitrante, cu
manifestări şi nemulţumiri afişate în cadrul acestor
obiective economice

– obţinerea de tabele cu membrii cenaclurilor de
arte plastice în urma constatării confecţionării
profesioniste a matriţelor pentru manifeste şi
cercetarea acestor membri semnalaţi sectorului
informativ al Securităţii

– stabilirea colectivelor de minori [elevi] care au
circulat cu tramvaiul 23 în Iaşi într-una din zilele de
difuzare a manifestelor

Prin urmare „scotocirea” disperată Iaşului în anii
difuzării acestor manifeste, cu toate efectivele şi în
toate mediile posibile, în grupuri sau în particular,
eşuează.” ABILUL” sau „VOIAJORUL” rămîn pe
veci în anonimatul unei acţiuni uluitoare prin forţa ei,
avînd, ca unic efect, poate, trezirea spiritelor latente
în a se ridica împotriva dictaturii. Cu toată ofensiva ei
asupra Iaşului, Securitatea nu i-a putut deconspira pe
cei care-i puseseră pe jar. Că la Iaşi s-au petrecut tot
timpul chestiuni semnificative pentru căderea
comunismului o va demonstra, atît cît poate,
folosindu-se de informaţii primare de arhivă,
volumul ce urmează să-l dăm luminii tiparului cît de
curînd. 

* * *
M[insterul de] I[nterne] –

Insp[ectoratul]Jud[eţean] de Securitate
Serviciul Special „S” Strict Secret 
11 mai 1984 Exemplar Nr.3 

NOTĂ DE STUDIU
şi măsuri în cazul „ABILUL”
Cazul „ABILUL”constă în difuzarea unor

înscrisuri cu conţinut duşmănos la adresa orînduirii
socialiste pe parcursul a trei etape, în cursul anilor
1979, 1980 şi 1982. 

Prima difuzare a avut loc în ziua de 26 august
1979 în oraşele Roman, Jud[eţul] Neamţ, Tg. Frumos
şi Iaşi. Presupunem că această difuzare a început din
oraşul Roman în jurul orei 4,00 pe un traseu ce
străbătea oraşul din direcţia oraşului Vaslui, a
continuat în oraşul Tg. Frumos şi s-a încheiat în
oraşul Iaşi în jurul orelor 5,30 – 6,00.

Difuzarea din anul 1979 a însumat un număr de
220 de înscrisuri şi a fost efectuată pe calea poştei în
oraşele Tg. Frumos, Roman şi Iaşi, iar în ultimele
două oraşe şi în cutiile de scrisori ale unor persoane
fizice.

În oraşul Iaşi au avut loc difuzări în cutiile poştale
din zona centrală a municipiului din zona oficiului
PTTR 3 (Podu-Roş) precum şi în cutiile de scrisori
ale unor persoane fizice domiciliate în blocurile de pe
străzile Vasile Lupu, Ciurchi şi Bd. T[udor]
Vladimirescu.

Fiţuicile expediate pe calea poştei au fost adresate
unor comitete municipale ale

P[artidului]C[omunist]R[omân].
Dat fiind că intervalul de timp în care a avut loc

difuzarea în cele trei oraşe este relativ scurt,
presupunem că autorul s-a folosit de un autoturism.

A doua difuzare a avut loc în ziua de 15
septembrie 1980 pe raza municipiului Iaşi şi are ca
obiect un număr de 30 de înscrisuri răspîndite într-un
număr de 22 de locuri pe un traseu de 10 km – altul
decît cel din 1979, probabil între orele 3-5 dimineaţa,
autorul avînd în vedere accesul spre pieţe publice şi
în general spre puncte mai frecventate de populaţie.

Înscrisurile au fost difuzate pe un traseu care are
ca punct de plecare facultatea de ştiinţe economice, a
continuat pe strada Culturii, Piaţa Păcurari, strada
Canta, cartierele Dacia, Alexandru cel Bun,
D[imitrie] Cantemir, Podu-Roş, încheindu-se în
strada Uzinei.

Difuzarea s-a făcut prin afişarea înscrisurilor pe
geamurile unor clădiri, vitrine, stîlpi de electricitate,
garduri, cît şi prin împrăştierea în holurile unor
imobile şi în curtea I[ntreprinderii] R[egionale de]
E[lectricitate].

Difuzările din a treia etapă au avut loc în zilele de
22 şi 23 septembrie 1982, pe raza municipiului Iaşi
fiind depistate şi colectate un număr de 135 de
înscrisuri.

În ziua de 22 septembrie 1982 difuzarea s-a
efectuat prin plasarea înscrisurilor în cutiile de
scrisori ale unor locatari din unele blocuri situate pe
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şoseaua Păcurari, strada Puşkin, Ciurchi şi Aleea
Copou.

În ziua de 23 septembrie 1982 au avut loc două
difuzări: între 5,00 – 6,00, în staţiile de tramvai:
Telefoane, Cuza Vodă (Poşta Centrală), Tg Cucului şi
C[ombinatul de]F[ire]S[intetice], toate situate pe
traseul Copou – Zona Industrială, pe care circulă
tramvaiul de pe linia 1. A doua difuzare a avut loc în
jurul orei 21 în staţia de tramvai Cuza-Vodă, de
această dată autorul aflîndu-se în tramvaiul de pe
linia 1 care circula spre Copou, a aruncat înscrisurile
pe geam, după imediata plecare a tramvaiului din
staţie.

Subliniem faptul că difuzările din cele trei etape
au avut loc în preajma sau în timpul unor evenimente
politice mai deosebite, respectiv Congresul al XII-lea
al PCR şi vizitele prezidenţiale în oraşul Iaşi din anii
1980, 1982.

Din studiul efectuat asupra înscrisurilor care fac
obiectul celor trei etape de difuzare, rezultă că
acestea au fost confecţionate prin imprimare cu
ajutorul unor matriţe executate artizanal din cauciuc,
linoleum, alte materiale practice sau lemn de esenţă
moale, literele fiind tipografice majuscule, iar pentru
imprimarea corectă şi uniformă s-a folosit o presă.

Pentru fiecare din cele trei etape ale difuzărilor s-
au folosit matriţe cu un conţinut diferit dar cu
aceleaşi caracteristici grafice.

Denumirile localităţilor de pe plicurile în care au
fost expediate înscrierile, au fost imprimate cu litere
separate, realizate în acelaşi mod ca şi matriţele
folosite pentru imprimarea textului.

Textul înscrisurilor a fot imprimat pe coli de hîrtie
velină, albă, neliniată, calitatea acesteia fiind diferită
de la o difuzare la alta. Plicurile folosite la prima
difuzare sunt de culoare alb-mat, format obişnuit.

Din analiza chimică efectuată rezultă că substanţa
folosită pentru imprimare este cerneală obişnuită de
culoare albastră-violet ce se găseşte în comerţ, ca de
altfel şi hîrtia.

În ce priveşte conţinutul înscrisurilor în cauză
rezultă că acesta este îndreptat cu predilecţie
împotriva unor persoane din conducerea partidului şi
statului şi vizează înlăturarea acestora din funcţiile ce
le deţin, conţinutul unor acte normative (legi,
decrete)nivelul de trai, acordarea pensiilor, etc.

Din studiul tehnico-criminalistic efectuat asupra
textelor incriminate, a modului de realizare şi
difuzare, cu privire la persoana autorului, se pot

emite următoarele ipoteze:
– Este un element care cunoaşte procedeele

criminalistice privind identificarea persoanelor după
scris şi impresiuni digitale, fapt care l-a determinat să
uzeze de scrisul cu matriţe şi să folosească materiale
de protecţie pentru a nu lăsa amprente. Metodele
folosite în confecţionarea şi difuzarea înscrisurilor
duşmănoase, ne fac să presupunem că autorul
cunoaşte despre măsurile ce se întreprind pe linie de
Securitate cu ocazia unor evenimente politice.

– Are o oarecare pregătire intelectuală, dovedind
putere de sinteză în expunerea unor idei

– A exercitat, exercită o meserie sau s-a folosit de
o persoană cu aptitudini profesionale în
confecţionarea matriţei şi a sistemului de
multiplicare.

– Este un element înrăit şi duşmănos cu aversiune
faţă de politica partidului şi statului nostru. Nu se
exclude posibilitatea de a fi deţinut o funcţie în
aparatul de partid sau de stat superioară celei actuale
şi să fi fost retrogradat. Ar fi fost posibil să fi făcut
parte din cadrele forţelor armate sau ale M[inisterului
de]I[nterne].

– Numărul mare de materiale multiplicare, modul
de confecţionare, procedeele folosite pentru difuzare,
arată faptul că autorul dispune de timpul şi condiţiile
necesare.

– Pentru deplasarea în localităţile unde au avut
loc difuzările se pare că s-a folosit de un autoturism
pe care s-ar putea să-l aibă în proprietate personală,
deoarece conţinutul înscrisurilor face referiri la
ADAS, taxe, impozite.

– Deşi pare un element cu o oarecare pregătire
intelectuală în conţinutul înscrisurilor se remarcă
existenţa unor greşeli gramaticale, legate îndeosebi
de articularea cuvintelor. Exemplu: dictaturi în loc de
dictaturii, ţări în loc de ţării, sacrifici în loc de
sacrificii, continu în loc de continuu, înpotriva în loc
de împotriva, înprumuturi în loc de împrumuturi,
înfăptueşte în loc de înfăptuieşte, Romînia în loc de
România.

– Avînd în vedere modalităţile de difuzare, orele
la care au avut loc, distanţele mari parcurse, se poate
deduce că este un element curajos, energic, viguros,
mobil, ceea ce indică o vîrstă care-l situează pe autor
între limitele între 40-60 de ani.

– Traseele străbătute, orele la care a acţionat,
alegerea locurilor de difuzare duc la concluzia că
autorul este un bun cunoscător al oraşului Iaşi, ceea
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ce ne face să credem că este locuitor al acestui oraş.
– Virulenţa şi modul imprudent în care autorul a

acţionat în ultima etapă a difuzărilor, ca urmare a
neatingerii efectului scontat prin acţiunea sa, sunt
factori care-l pun pe acesta în postura unui element
ce-şi poate pierde echilibrul psihic, capabil şi de alte
manifestări sau greşeli care ar putea fi exploatate.

În baza măsurilor preconizate la analizele care au
avut loc în acest caz, au fost executate pînă în prezent
următoarele sarcini principale:

– A fost mobilizat şi angrenat întregul potenţial
informativ cu posibilităţi, pentru a ne semnala date şi
informaţii cu privire la persoanele care ar fi putut fi
suspectate în acest caz, avîndu-se în vedere poziţia
politică prezentă, nemulţumiri, prezenţa în anumite
zone ale difuzării, posesori de autoturisme, persoane
cazate în hoteluri, persoane afectate de unele măsuri
întreprinse pe linia de partid şi de stat, persoane cu
înclinaţii în confecţionarea artizanală de matriţe,
ştampile, etc.

– Ţinîndu-se cont de zonele de difuzare, s-a
procedat la selectarea şi instruirea reţelei informative
din acest perimetru, cu sarcini concrete, în scopul de
a ne semnala elemente suspecte sau persoane care l-
ar fi văzut pe difuzor.

– Reţeaua informativă din rîndul clerului ortodox
şi catolic a fost instruită cu sarcini concrete, deoarece
prin natura activităţilor specifice intră în contact cu o
mare parte a populaţiei, de multe ori chiar la
domiciliul acestora.

– S-au studiat materialele informative existente
sau obţinute anterior difuzărilor, în scopul selectării
unor eventuali suspecţi din categoriile menţionate
mai sus sau a unor informaţii care să poată fi
exploatate în caz, fiind luate în verificări un număr de
138 de persoane.

– Au fost selectate şi supuse verificărilor un
număr de 181 de persoane din rîndul celor care au
deţinut diverse funcţii în aparatul de partid şi de stat,
precum şi dintre ofiţerii de rezervă ai
M[inisterul]A[părării]N[aţionale]şi M[inisterul
de]I[nterne] cunoscuţi ca fiind pretabili la astfel de
fapte.

– Întrucît se presupune că autorul ar domicilia în
unul din cartierele Copou, Aurora, Culturii, s-a
procedat la studierea cărţilor de imobil existente în
copie la Miliţia municipiului Iaşi, fiind selectate 145
de persoane care pot fi suspectate în acest caz,
persoane care au fost semnalate serviciilor

informativ-operative competente, în scopul
verificării lor complexe.

– Pornind de la ipoteza că autorul este posesor al
unui autoturism au fost studiate dosarele de
înmatriculare şi radieri ale autoturismelor proprietate
personală din arhiva inspectoratului şi pe baza
criteriilor de individualizare a autorului din acest caz,
au fost selectate un număr de 168 de persoane
suspecte, dintre cele care au dobîndit autoturisme
pînă la data primei difuzări din luna august 1979.

– Plecînd de la ideea sugerată de conţinutul
fiţuicilor în litigiu, că autorul îşi desfăşoară
activitatea într-unul din obiectivele economice de pe
raza municipiului Iaşi, au fost iniţiate în aceste
obiective măsuri de identificare a persoanelor
cunoscute ca recalcitrante cu nemulţumiri ori cu
manifestări ce le-ar putea plasa în rîndul suspecţilor
din cazul în speţă, fiind selecţionate un număr de 25
de persoane suspecte din următoarele întreprinderi:
I.M. Nicolina, I.I.S. Ţesătura, T.C.Ind., C[ombinatul
de] F[ire]S[intetice], I[ntreprinderea de] P[relucrare]
M[ase]P[lastice], I[ntreprinderea] R[egională
de]E[lectricitate], Intreprinderea Metalurgică.

– Avîndu-se în vedere îndemînarea cu care au fost
confecţionate matriţele, s-au obţinut tabele cu
membrii cenaclurilor de arte plastice de pe raza
judeţului Iaşi din rîndul cărora s-a selecţionat un
număr de 18 persoane care au fost semnalate
sectorului informativ pentru verificare.

– Din baza de lucru a serviciilor informative au
fost selectate 117 persoane ce puteau fi suspectate în
acest caz. Aceste persoane au fost supuse unor
verificări informativ – operative complexe, inclusiv
pătrunderi secrete sau percheziţii domiciliare ori la
locul de muncă. În această categorie au fost incluşi şi
unii autori de înscrisuri anonime identificaţi anterior,
însumînd anterior 146 de persoane.

– Au fost stabilite colectivele de elevi care în
dimineaţa zilei de 23 septembrie 1982 s-au deplasat
cu tramvaiul din Piaţa Tineretului (unde au avut loc
difuzări). În urma verificărilor întreprinse în rîndul
acestora nu au putut fi stabilite date cu privire la
difuzor. 
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S-a scurs un întreg deceniu de la plecarea
dintre noi a profesorului, criticului, istoricului
literar, moralistului, scriitorului Constantin
Ciopraga. Recitesc cele 38 de dialoguri ale sale
cu scriitori şi jurnalişti, publicate în reviste, ziare
şi  volume, de-a lungul a patruzeci de ani (1967-
2007) şi dispuse cronologic într-un volum
alcătuit de Raluca Simona Deac de la
Departamentul de jurnalistică al Universităţii
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, apărut în
2008, la Editura Limes. Evocînd şi confesîndu-
se, protagonistul acestor dialoguri se
autoportretizează din perspectivă intelectuală şi
morală, propunîndu-ne, în fond, cu discreţie şi
modestie, un model. Inclusiv în ceea ce priveşte
cultura şi civilizaţia dialogului. Astfel de
modele, din păcate, încep să ne lipsească din ce
în ce mai mult. Cele care ar mai putea fi sînt
înlocuite abuziv de pseudomodele sau
excomunicate în spatele eroilor de carton şi al
miturilor false de tot felul ce au invadat
literalmente mentalul românilor în ultimii
aproape 30 de ani. În fine, profesorul Constantin
Ciopraga este un model care a avut, la rîndul
său, mari modele: G. Ibrăileanu, înainte de toate,
dar şi altele din spaţiul românesc şi universal.
Încît, după o experienţă existenţială, marcată
dureros de terifianţii ani de lagăr siberian, după
o viaţă petrecută în bibliotecă şi la catedra de
literatură română a celei mai vechi universităţi a
ţării, neuitatul nostru magistru ne atrage luarea
aminte: „Marii profesori au fost în acelaşi timp
oameni de ştiinţă şi Oameni, cu majuscule. A
modela înseamnă a avea în vedere nu numai

formarea viitorului specialist, ci şi
formarea omului. Dacă Ibrăileanu respiră
şi postum atîta simpatie, atîta căldură
umană, este pentru că, structural, fusese
un romantic, un sentimental dublat de un
spirit raţionalist, sobru”. Un romantic
sentimental, un spirit raţionalist a fost,
structural, şi Constantin Ciopraga. Deşi
nu l-a avut profesor, întrucît Ibrăileanu
părăsise scena vieţii cînd tînărul absolvent
al Liceului „Nicu Gane” din Fălticeni abia
îşi începea studiile la Universitatea din
Iaşi, autorul „Spiritului critic în cultura
românească”, al primului roman de analiză din
literatura română, „Adela”, o capodoperă, al
celui mai bun „tratat” de morală pe care îl avem
pînă astăzi – „Privind viaţa” – i-a fost
principalul dascăl, cu care a comunicat fecund.
Cine l-a avut profesor pe Constantin Ciopraga
sau i-a citit memoriile din „Caietele privitorului
tăcut”,  a putut lesne detecta fluidul intelectual şi
afectiv stabilit cu ilustrul său predecesor la
catedra care-i poartă numele. Un fluid
catalizator amintind, întrucîtva, de cel dintre
tînărul G. Călinescu şi magistrul său de la
Universitatea din Bucureşti şi de la Şcoala
Română din Roma, Vasile Pîrvan. De altfel, să
ne amintim, Călinescu însuşi a manifestat o
mare admiraţie şi pentru criticul de la „Viaţa
Românească”, despre care chiar în anul morţii
lui Pîrvan (1927) scria în „Sinteza”: „Cu d-l
Ibrăileanu intrăm în domeniul mitologiei, al lui
Neptun vegetînd printre alge în fundul Mării
Egee, al lui Barbarossa care doarme secular într-
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o peşteră, al Bătrînului din Munte, văzut de
Marco Polo, al duhurilor invizibile şi totuşi
prezente, al numelor sonore şi înfricoşătoare.
Fiind nevăzut, nu-l putem lăuda pentru însuşiri
pe care nu i le cunoaştem. Dar îi acuzăm
autoritatea ocultă şi reală care vine din Uralii
îndepărtaţi ai Vieţii Româneşti, de la o divinitate
pentru noi de domeniul mitologiei...”.

O pondere însemnată în interviurile cu
Constantin Ciopraga îl au consideraţiile,
observaţiile, ideile, opiniile privind istoria şi
critica literară. Era firesc să fie aşa, de vreme ce
interlocutorul este autorul unui impresionant raft
de cărţi în acest domeniu. În opinia sa „critica e
şi ea literatură”, iar „un critic (este) funciar
scriitor”, opinia lui Saint Beuve potivit căreia.
„Nu poţi scrie despre cineva fără să moi
condeiul în călimara lui”, părîndu-i-se mereu
actuală. Răspunzînd, de pildă, unor întrebări ale
criticului şi istoricului literar Constantin Călin,
criticul defineşte şi se autodefineşte: „S-a spus
că, pentru pictor, un peisaj e, în esenţă, un
autoportret. Aplicată criticului literar,
observaţia în cauză ar putea suna asemănător:
o carte despre un scriitor e, în felul ei, o
confesiune (...) Două dintre cărţile mele, tipărite
pînă acum, Personalitatea literaturii române şi
Mihail Sadoveanu – Fascinaţia tiparelor
originare, m-au solicitat nu numai intelectual şi
moral, dar şi afectiv”. În ideea că stilul este
„oglinda  personalităţii”, în sens larg, profesorul
mărturisea: „Mă încîntă limbajul alert, zvîcnirile
intelectului în tensiune, acea demonie a
cuvîntului care, marcînd o formulare fericită,
ridică o observaţie la nivelul permanenţelor”.
Dar nu numai criticul, ci şi istoricul literar
trebuie să fie expresiv, un narator care animă
istoria valorilor estetice şi etice conţinute în
opere: „Ca unul care operează cu valori estetice,
un istoric literar este un om de gust, sensibil la
frumos. G. Călinescu, afirmînd că istoria
literaturii este o ramură a istoriei generale, nu
uita totuşi să menţioneze, ca element diferenţial,
criteriul estetic. O amintesc pentru că sînt
istorici literari care privesc fenomenul literar

exclusiv în datele reci..., cronologii, fapte...,
descriind şi grupînd obiectele precum un geolog
rocile. Ei bine, cred că istoricul literar lipsit de
posibilitatea de a insufla viaţă trecutului nu e
decît un simplu arhivar...”. Monografia, un gen
al istoriei literare, dar şi al criticii, dar şi al
prozei (a se vedea, de pildă, celebrele
monografii şi biografii ale lui Henri Troyat
consacrate marilor scriitori ruşi, iar la noi ale lui
G. Călinescu), gen atît de cultivat şi atît de
preferat de cititorul contemporan, îşi anulează
condiţia, dacă este seacă, factologică, „rece”:
„Unei monografii greoaie, cu balast neizgonit
din pagină, îi prefer un eseu în care cineva
degajat rosteşte cîteva Idei. Eseistic în sens
optim a fost scrisul lui Ibrăileanu; eseistic cel al
lui Ralea; eseistic şi scrisul lui G. Călinescu”. În
aceeaşi linie, dar cu un accent în plus, se înscrie
şi ceea ce-i spunea Constantin Ciopraga lui
Nicolae Florescu, în 1971: „Istoria literară e,
pentru mine, o formă de umanism... Nu văd
merit mai mare – la un critic sau istoric literar –
decît de a face din cărţile care reflectă sufletul
generaţiilor trecute, instrumente de depistare a
trăirilor şi ideilor umane validate de timp”. Şi ca
un corolar la ceea ce am citat – extrem de puţin,
faţă de cît de multe ar fi de reprodus – reţin o
propoziţie memorabilă pe care aş pune-o în orice
antologie de aforisme: „Toată literatura e un
imens cîmp experimental”.

„Romanticul îmblînzit”, cum se consideră,
mereu fascinat de idealul  clasic nu-şi ascunde
iubirile din spaţiul literaturii, al artelor. Le-a
dezvăluit şi le dezvăluie, cu emoţie şi sfială, în
conferinţe, la catedră ori în dialoguri
(Sadoveanu, Camus etc). Nostalgii? În 1975, îmi
destăinuia: „Punîndu-mi întrebarea: în ce epocă
trecută aş fi vrut să trăiesc, ea ar fi cea a Vieţii
Româneşti din prima etapă, deci din epoca de
aur a revistei, cînd, la Iaşi, Anatole France se
numea G. Ibrăileanu, iar în jurul lui polarizau
mari valori”. Altădată, l-am auzit spunînd cu o
mîndrie abia reţinută că în drumul său de acasă
(pe strada Golia, în imediata apropiere a
zidurilor şi Turnului vestitei mănăstiri) pînă la
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Universitate (parcurs zeci de ani per pedes)
străbate şapte secole de istorie, cultură şi
civilizaţie. De altfel, iubirea pentru Iaşi este
totală, aşa cum e şi opţiunea pentru literatură.
Puţini cărturari, scriitori, artişti au definit atît de
pregnant personalitatea distinctă a capitalei
Moldovei, a acestui genius locci, în relaţia cu
care, una profundă, angajantă, Constantin
Ciopraga s-a format, s-a construit pe sine: „Iaşul
este un spaţiu ataşant. Parisul, în care am voiajat
imaginar, cu Hugo şi Balzac înainte de a-l
cunoaşte direct (în 1939, iar mai tîrziu a
funcţionat la Paris timp de trei ani – nota mea),
era spaţiul basmului. Iaşul este, pentru mine, al
legendei. Tot ceea ce am realizat aici s-a
modelat, chiar dacă mai apoi am avut contacte
benefice cu mari centre academice europene şi
de peste Ocean. Iaşul este spaţiul afecţiunii, al
formării, este spaţiul meu total, căci numai aici
m-am simţit eu însumi” – mărturisea într-un
interviu din 1985. Mai înainte cu aproape un
deceniu, la împlinirea vîrstei de 60 de ani, i se
confesa poetului şi publicistului Nicolae
Turtureanu: „Aş putea spune că, sentimental, am
fost totdeauna ieşean; nu pot separa noţiunea de
Iaşi de noţiunea de cultură şi de biografie
proprie”.

O altă mare iubire este, desigur, Eminescu.
Istoricul literar ne aminteşte, incitînd la
meditaţie privind posteritatea unui mare creator,
că din decembrie 1883 pînă în 1907, poeziile lui
Eminescu au apărut, prin grija lui Maiorescu, în
zece ediţii care însumau doar douăsprezece mii
de exemplare. De atunci, lucrurile au evoluat
mult atît în ce priveşte editarea întregii opere cît
şi exegeza acesteia. Dar, deşi ceea ce era de
relevat despre creaţia eminesciană s-a relevat
„de către exegeţi din etape diverse..., subiectul
Eminescu rămîne deschis în perpetuitate”,
pentru că „Etnosul, vatra, mitologia au primit,
graţie acestui cel mai mare poet român, o
identitate nu mai puţin elocventă decît ce s-a
scris despre el; a marcat profund conştiinţa
naţională, sintetizînd umanitatea noastră,

relevînd modul nostru de a dialoga cu
înconjurimile, cu istoria şi cosmosul”. De aceea,
credea profesorul şi analistul operei poetului:
„va fi o datorie de onoare a generaţiilor care vin
să lucreze pentru aşezarea lui – în pantheonul
universal – alături de un Shelley, stins la treizeci
de ani, de Byron la treizeci şi şase, lîngă
Leopardi, mort la treizeci şi nouă (ca Eminescu
însuşi), lîngă Poe, la patruzeci de ani, lîngă
Puşkin şi ceilalţi mari”.

Voi încheia cu un emoţionant răspuns la o
întrebare care i s-a pus profesorului Ciopraga
cînd împlinea 80 de ani: – Cum se vede viaţa de
la această vîrstă? – „Totul depinde de
perspectivă, mai bine zis de starea de spirit din
care priveşti lucrurile. La despărţirea de
graţioasa Veronica – în 1877 – Eminescu scria
excedat: «Optzeci de ani îmi pare c-am trăit,/ Că
sînt bătrîn ca iarna, că tu vei fi murit...». În una
şi aceeaşi zi, te poţi simţi, alternativ, şi tînăr, şi
vîrstnic, de unde dificultatea de a-ţi lua în
posesie biografia interioară. Melancolicul Dante
spera să trăiască şaptezeci de ani – pe atunci o
vîrstă respectabilă; s-a stins însă la cincizeci şi
şase!... Referindu-mă la biografia mea de acum,
consider drept o favoare a sorţii fiecare zi în care
lumina îmi cade pe masa de scris!”.
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Introducere
Preluând titlul de la George Hugo

Tucker (Homo Viator. Itineraries of Exile,
Displacement and Writing in Renaissance
Europe, Geneva, 2003), am dorit să
subliniem de la început unghiul din care
putem privi fenomenul exilului
(restrângând tema la cel românesc). Este
vorba despre interconexiunea evidentă
dintre călătorie şi exil. Exemplele care ne
vor servi argumentaţiei vor fi luate din
perioada regimului de după 1945, când
mai mulţi intelectuali români au înţeles că
libertatea (fizică, dar şi cea a cuvântului)
le va fi îngrădită, asumându-şi condiţia
dureroasă de călători în lumea largă. Mai

mult chiar – pe aceea de desţăraţi. Drumul lor
înspre dincolo a fost, ca în basme, plin de
obstacole, de neprevăzut şi, de cele mai multe
ori, un drum fără întoarcere. Precum eroul din
epopeea sumeriană, fiecare îşi va fi spus: „Voi
porni într-o călătorie presărată cu primejdii
despre care nu ştiu nimic”. 

Itinerariile exilului
„Prăbuşirea în timp” de după 1945, invocată

de Aron Cotuş în poezia sa, va fi totodată și „o
prăbuşire în spaţiu” pentru mulţi dintre
intelectualii români forţaţi de istorie la
dezrădăcinare. Consecinţele – multiple. Drumul,
traseul fiecăruia ar putea fi considerat drept
simbolul unei întregi categorii.

Extrapolând teza lui Jung, conform căreia
progresul a rupt omul de rădăcinile sale, putem
spune că îndeosebi istoria a avut astfel de

consecinţe. Plecarea, rătăcirile (pentru unii din
ţară în ţară, în aşa-numita emigrare „în zig-zag”,
cum o numea Sanda Golopenţia1) în căutarea
locului ideal potrivit nevoilor şi aspiraţiilor
fiecăruia au însemnat dezrădăcinare şi re-
plantare. Pentru fiecare aproape, itinerarul nu a
fost nicidecum unul drept. E cunoscut drumul
lui Eliade din Franța în SUA (cu permanente
reveniri nostalgice în Paris) sau al lui Vintilă
Horia, scriitorul călătorind și el în două
continente diferite. La fel Ştefan Baciu, care, de
la Berna, primeşte azil politic în Brazilia, pentru
a ajunge apoi în SUA, unde va preda literatură
sud-americană în Seattle şi Honolulu. 

Dispersarea geografică a fost, aşa cum se
cunoaşte, foarte vastă – de la ţările occidentului
european până la SUA, America de Sud, Canada
şi chiar Australia. Plecarea s-a făcut în condiţii
dificile nu de puţine ori, evadarea lui Mihail
Fărcăşanu, preşedintele Tineretului Liberal şi
autorul unui roman interzis de cenzură, Frunzele
nu mai sunt aceleaşi, fiind deja demnă de un
scenariu de film.

Exilul ca anormalitate
Exilul/ desţărarea/ dezrădăcinarea au

însemnat pentru intelectualii români – siliţi de
împrejurări istorico-politice să ia calea pribegiei
– anormalitatea, prelungită, din nefericire, pe
durata aproape a unei vieţi pentru unii dintre ei.
Esenţa acestei dezrădăcinări şi a tragediei
resimţite la cele mai înalte cote o găsim
exprimată prin cuvintele lui Bujor Nedelcovici:
„Tot ce trăieşti tu este anormal. /.../ O
schizofrenie asumată raţional” (v. Jurnal infidel,
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1998, p. 24), pentru ca în rememorarea pe care o
va face în „Cuvântul înainte” la Jurnal să
sintetizeze în note tragice: „Eu plecam atunci ...
ca într-o moarte.” (p. 15) Şi totuşi, prin
încercările la care este supus în noua condiţie de
exilat, prin lupta permanentă cu mediul străin,
dar şi cu sine însuşi, Bujor Nedelcovici – şi alţii
asemenea lui – vor percepe exilul ca pe „un râu
al Morţii (dar) şi al Învierii” (p. 31). Este vorba
de o permanentă oscilare între disperarea ruperii
dintr-un spaţiu familiar (cu toate conotaţiile pe
care le implică acesta) şi acceptarea noii
condiţii, acceptare dătătoare de speranţă. Astfel,
exilul este văzut de proaspătul venit în Paris într-
o terminologie ce acoperă semantic non-
acceptarea – „schizofrenie”, „farsă grotescă”,
„suferinţă”, „Moarte”, „luptă cu nişte duşmani
imaginari”, „probă a labirintului”, dar, pe
măsura adaptării şi, mai ales a integrării prin
scris şi publicare – „pelerinaj spiritual”, „o
trans-figurare iniţiatică”, o „Înviere” şi, în cele
din urmă, o „Binecuvântare”.

Asupra „deliciului vieţii schizofrene” trăite
în alt spaţiu decât cel natal va reflecta şi
Constantin Eretescu, arătând, în urma unor
serioase cercetări socio-culturale şi de
antropologie, dar şi pe baza propriei experienţe,
că „străinătatea nu este neagră. Nici albă nu e. E
pur şi simplu o altă lume, cu alte reguli.” (v.
Feţele lui Ianus, 2001, p. 102) Călătorul, plecat
dintr-un loc căruia îi aparţine, de care este
indisolubil legat prin cultură, obiceiuri, tradiţii
etc., ajunge într-unul în care trebuie să se
adapteze la o nouă cultură, la un nou sistem de
reguli. De puterea pe care o are formaţia sa
culturală în faţa agresiunii noului mediu depinde
adaptarea sau non-adaptarea, perceperea acelui
mediu ca anormalitate ori ca o nouă experienţă
pe drumul vieţii. Nu trebuie să uităm însă niciun
moment că exilatul, aşa cum conştientizează şi
ne dezvăluie Sanda Golopenţia, „reprezintă
trăirea cea mai artificializată şi cea mai
paradoxală.” (v. Cartea plecării, 1995, p.  211)

C. Eretescu îşi intitulase un volum de studii

şi eseuri Cu ochii în zare, titlul fiind sugestiv
pentru autorul ce trăieşte în SUA, dar priveşte
permanent către ţara din care a fost nevoit
cândva să plece. Prima parte a cărţii, de mai
mică întindere, este însă cea care exprimă idei şi
concepte asupra „exilului ca inadecvare”, ca şi
asupra acelei condiţii duale în care emigrantul se
situează permanent, lupta interioară (şi
exterioară) ducându-se „între rezistenţă şi
capitulare”. De altfel, toate textele vorbesc, într-
o manieră sau alta, despre acea stare de
„inadecvare” în raport cu noua lume, în raport cu
„ceilalţi”: „Inadecvarea este starea de bază a
emigrantului”, autorul încercând să-i explice
sensurile, exemplificând mai întâi cu diverse
comportamente ce exprimă „îndepărtarea de
centru”. Este vorba despre „o incapacitate de
armonizare la comportamentul general acceptat
al grupului.” Confruntarea cu ceilalţi, cu alt
spaţiu ori alte lumi devine o experienţă a
alterităţii.

Artistul, scriitorul dezrădăcinat din limba şi
din cultura sa, are de luptat pe două fronturi: pe
de o parte este vorba despre integrarea cerută de
nevoile vieţii, dar şi de presiunea noului mediu
socio-cultural, iar pe de altă parte – nevoia (şi
lupta) pentru păstrarea identităţii. În unele
cazuri rădăcinile rămân vii, în altele – se usucă,
dar de cele mai multe ori emigrantul îşi re-scrie
personalitatea – mai aproape sau mai departe de
centrul fiinţei sale formate în solul cultural din
ţara de origine.

Drumul concret, rătăcirea prin ţări străine, se
dublează cu unul al căutării unei căi de adaptare
pentru supravieţuire, exilatul simţindu-se
permanent un străin. Desprinderea de vechea
identitate se face cu greu, cu renunţări şi
reveniri, dar niciodată pe deplin. Exemplele sunt
multiple, variate, dar în toate există un gen
proxim care le apropie traseul parcurs.

De la Homo viator la Homo scribens
Asumarea destinului de exilat, ca şi pe cea a

unor încercări nu de puţine ori deosebit de grele
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– de la lipsa mijloacelor de trai la dificultatea de
adaptare în limba şi cultura ţării de adopţie, dar
mai presus de toate la dorul de pământul natal –
i-au determinat pe unii dintre aceşti călători fără
voie să folosească exilul într-un mod pozitiv şi
să-şi creeze o nouă identitate, să se re-inventeze,
cu alte cuvinte și să-și consemneze periplul în
scris. „Experienţa acumulată în exil sau
emigrare, va nota Sanda Golopenţia, se pretează
la naraţiuni asemănătoare cu basmele fantastice
analizate de Propp.” (v. „Introducere sau despre
exil şi emigraţie”, în vol. Între patrii, p.7)

„Drumeţia aventuroasă”, călătoria cu
îndepărtarea pentru totdeauna de centru (dar cu
speranţa revenirii!), consemnată pe hârtie, va
adăuga noi şi noi istorii despre un homo viator
din epoca modernă. Cartea plecării îşi intitulase
Sanda Golopenţia unul dintre volumele în care
îşi (ne) povesteşte determinantele des-ţărării,
mai ales pentru a le înţelege ea însăşi. „Fiecare
plecare şi-a avut bogăţia ei de întâmplări.” (op.
cit., p. 8, s.a.) 

O temă predilectă a autorilor expatriaţi este
tocmai exilul, drumul exilului, avatarurile unei
vieţi obligate de istorie să ia totul de la capăt, să
se adapteze altei culturi, ca şi altei limbi, iar
raportarea la această experienţă dă
individualitate literaturii române scrise de aceşti
autori. 

Dublu, „cu o faţă întoarsă spre prezent şi cu
una spre trecut” (v. Românii din Lumea Nouă,
editor Gabriel Stănescu, 2003, p.172) aşa cum îl
vede pe exilat Sanda Golopenţia, acesta, când e
scriitor, scrie cărţi în care experienţa sa cu totul
specială nu are cum să nu transpară. În Cartea
plecării, sintetizează autoarea, „vorbeam despre
intelectualul român şi întâmplările sale atunci
când se exilează/ emigrează în SUA.” Şi în
Cartea plecării, şi în America, America sau în
Vămile grave, profesoara de la Brown
University demonstrează „cum am învăţat să
trăim româneşte aici.” (v. Românii din Lumea
Nouă, p. 181)

Câteva concluzii
Pentru cei plecaţi din motive politice drumul

exilului s-a constituit în cale fără întoarcere. Cu
toate acestea, ruperea, chiar permanentă, nu este
decât una fizică, aparentă, „o rupere minimă, de
gradul zero.” Cel plecat, călătorul fără-de-voie,
trăieşte cu sufletul, cu mintea şi mai ales prin
limbă în ţara din care a plecat. Exemple pot fi
multe. De notorietate sunt cele ale Monicăi
Lovinescu şi Virgil Ierunca, ancoraţi în
realităţile româneşti, la curent cu tot ce se
întâmpla în ţară, comunicând la Europa liberă,
scriind mai ales despre aceste realităţi, dar şi
despre drumurile anevoioase și perseverente
totodată ale multor scriitori şi artişti întru
menţinerea identităţii româneşti. Un același rol,
din Italia, l-a jucat Mircea Popescu. Înființarea
de reviste sau de ziare, cărțile scrise în limba
română au jucat același rol. Exemplul lui Mircea
Eliade e prea cunoscut, dar sunt și mulți alții –
de la Ștefan Baciu la Aron Cotruș, de la
Alexandru Ciorănescu la Horia Stamatu, de la
Vintilă Horia (care a scris în patru limbi, dar
poezie numai în limba română) la George
Ciorănescu ori la Eugen Coșeriu etc, etc.

Notă:
1. v. Sanda Golopenţia, „Introducere sau despre exil şi

emigraţie” (în vol. Între patrii, 2006, p. 10).
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S-a gândit oare cineva că s-au scurs 145 de ani de
la trecerea din viață (10 februarie 1874) a unui om
mic la stat, dar mare în cuget și fapte? Dacă da – cu
atât mai bine! Noi regretăm încă o dată plecarea prea
curândă ad patres a istoricului cernăuțean (român
veritabil) prof. dr. Ilie Luceac (1950-2017), care,
după emblematicele sale cărți din 2000 – Familia
Hurmuzaki între ideal și realizare (o istorie a culturii
românești din Bucovina în cea de-a doua jumătate a
secolului al XIX-lea) – și 2007 (Discursurile lui
Eudoxiu Hurmuzaki în Dieta Bucovinei), ar mai fi
avut destule de spus întru conturarea profilului
istoricului, politicianului, juristului care a marcat
pentru români nu numai o jumătate de secol XIX, ci
și-a întins efectele benefice peste timp.

Momentul prilejuit de comemorarea „trecerii”
membrului Academiei Române și a căpitanului
Bucovinei, făuritorul Colecției de documente care îi
poartă numele și autorul unor Fragmente din istoria
românilor, publicate postum în cinci volume (1878 –
în limba germană), după care a urmat și traducerea în
limba română, datorată lui Mihai Eminescu (vol. I) și
Ion Slavici (vol. II și III), între anii 1879-1900, ne
aduce aminte, ca în atâtea alte cazuri, de o figură
importantă a culturii române, care a fost pusă, pe
bună dreptate, pe un piedestal, undeva departe sus, de
pe care grija urmașilor nu este decât de a șterge,
ocazional, praful. 

Departe de noi gândul de a analiza faptele lui
Eudoxiu Hurmuzaki, căci nu ne ajută puterile, dar
încercăm măcar să-i aducem un pios omagiu prin
intermediul unor glasuri distincte din trecut,
exprimate prin texte apărute în publicații mai greu
accesibile, de existența cărora (a textelor!), îmi
mărturisesc limitele, nu știam, până de curând, dar
care s-a întâmplat să ne treacă prin mână și care sunt
(presupun) mai puțin vehiculate. Cunoscutul istoric
și inițiator al revistei „Arhiva genealogică” Sever de

Zotta, bucovineanul stabilit în România ca
director al Arhivelor Statului din Iași (1912-
1934), al cărui bunic era Gheorghe
Hurmuzaki, fratele mai mic al lui Eudoxiu, îi
închină moșului său un articol, la 100 de ani de
la naștere, cu mare putere de generalizare și
„cu bătaie lungă”, plin de prospețime și în
zilele noastre, din care extragem un fragment: 

„Noi, cei tineri, care am venit de-a gata la
o Românie unită, la o Bucovină dezbătută de
sub stăpânirea Galiției, la o limbă românească
formată și statornică, la istoria neamului
scrisă, la Academie, Universități și alte
instituțiuni culturale – nici nu putem cuprinde
cu puterea înțelegerii uriașa muncă depusă de
marii noștri înaintași, luptele lor, suferințele și
decepțiunile lor, cum și complexul de
zbuciumări sufletești și de frământări, care
premerg totdeauna operelor mari, nepieritoare;
de aceea noi, cei mai mulți, nici nu putem
prețui meritele lor. Mulți i-au uitat, unii i-au
criticat, puțini i-au urmat. În cursul repede al vieții
moderne, când ziua de azi dezminte pe cea de ieri,
când se creează peste noapte oameni mari cu merite
mici, cu ajutorul tipografiilor și hârtiilor răbdătoare,
mulți au pierdut facultatea de a distinge ce-i bun și
ce-i rău, sincer sau poză, mare sau mic.

Nu voim să facem parte din gloata acelora care tot
trec înainte orbește, cu setea în suflet după glorii ale
zilei, situații efemere, averi trecătoare sau petreceri
istovitoare, neprivind nici în dreapta nici în stânga,
necum îndărăt, spre trecutul mut pentru ei și
mormintele acoperite cu mușchii uitării fărʼ de vreme.

Ne întoarcem deci privirile spre trecut și,
descoperindu-ne sufletește în fața mormântului din
Cernauca vestită, lăsăm simțirile noastre pradă
amintirilor vechi.
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Nu vom privi pe Eudoxiu Hurmuzachi din punct
de vedere al activității sale politice, care a fost foarte
roditoare, meritul său principal fiind liberarea
Bucovinei din brațele înăbușitoare ale Galiției: deci
al slavismului cuceritor. Nu ne vom ocupa nici cu
valoarea lui Eudoxiu ca istoric, lăsând altora mai
chemați această sarcină pioasă. 

Istoric nepărtinitor, conștiincios, servindu-se de
izvoare originale – cele mai multe descoperite de el
însuși – și de o limbă aleasă, avântată, uneori chiar
poetică, a fost Eudoxiu Hurmuzachi – variind
cuvintele cronicarului – Om deplin, cap întreg, fire
adâncă, cât poți zice că nasc și în Bucovina oameni”
[Eudoxiu Hurmuzaki. 1812-1912, în „Arhiva
genealogică” (Iași), An. I, nr. 9 și 10, sept.-oct. 1912,
p. 130-131].

Un alt mare istoric, Gheorghe I. Brătianu (cine
vrea să știe mai multe despre acesta, să i se adreseze
prof. univ. Ioan Toderașcu), declară din start,
doisprezece ani mai târziu: „Cărturarul însă nu este
numai al Bucovinei, munca lui răbdătoare şi cinstită
a aşezat puternice şi nepieritoare temelii culturii
româneşti de pretutindeni. Pentru dânsul, iubirea de
neam şi de moşie n-a fost sabia care loveşte; mâinile
lui n-au ţinut steagul răzvrătirii împotriva cârmuirii
străine. Şi totuşi, printre cei ce au alcătuit, pe la
jumătatea veacului trecut, elementele de la care s-a

putut purcede în zilele noastre spre desăvârşirea
tuturor unirilor, numele său rămâne spre veşnică şi
slăvită amintire”, pentru a continua cu aplomb: 

„A înţeles că, pentru a râvni neatârnarea politică,
un popor trebuie să-şi dovedească întâi independenţa
culturală; că trebuie să arate că rostul său pe
pământul strămoşesc nu-l datoreşte întâmplării
oarbe, ci datinii şi moştenirii glorioase a trecutului de
jertfe şi de luptă.

Pe hârtia roasă de vreme a documentelor, ochii lui
de cercetător şi de vizionar au văzut dincolo de
şirurile strânse ale slovelor sucite; deasupra hârtiei
moarte, sufletul viu al istoriei strămoşeşti a înviat în
faţa sa. Firul destrămat al veacurilor s-a tors din nou,
lucrurile moarte au prins a se mişca, povestea uitată
a fost iarăşi, în închipuirea lui aprinsă, faptă trăită. Iar
peste filele îngălbenite ale cronicilor sângele de
odinioară s-a aşternut în dâră lungă, amintindu-i că
gloria viitoare se înalţă pe mormântul suferinţelor şi
sacrificiilor ce le îngrămădesc veacuri vitrege de
asuprire şi îndoială.

Aceasta i-a şoptit-o bătrânului boier glasul vrăjit
al vremurilor de altădată. Astăzi noi privim mai
departe, spre alte zări mai întinse decât generaţia
Hurmuzăcheştilor, ce-şi încălzise sufletele la flacăra
generoasă a idealului naţionalist din 1848. Nu trebuie
însă să uităm că avântul nostru de ieri l-a pregătit
îndelung răbdarea cuminte şi stăruitoare a
înaintaşilor. Şi piticul, de pe umerii uriaşului, vede
mai departe decât cel care l-a ridicat – asemănarea e
banală; nu trebuie însă nesocotită temelia pe care
începem, la rândul nostru, a clădi.

Din opera lui Eudoxiu Hurmuzaki fragmentele
vor rămâne, cu trecerea vremii, tot mai mult
fragmente. Documentele însă, ale căror colecţii îi mai
poartă şi astăzi numele, rămân adevărate pietre de
temelie ale istoriei naţionale” [Eudoxiu Hurmuzaki.
Cincizeci de ani de la moartea lui (1874-1924), în
„Lumea” (Iaşi), An. VII, nr. 1631, 24 feb. 1924, p. 2].

Poate n-ar strica să mai citească (și să mediteze
asupra celor scrise!) și unii „istorici” de astăzi (cu
premii obținute – numai ei știu cum – în U.E.) – nu
că le-ar schimba ceva din modul de manifestare, dar
optimismul ne-a caracterizat întotdeauna… Mai știi?
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Unificarea vieţii economice a constat, între
altele, în reorientarea fluxului activităţii economice
spre Bucureşti datorită pătrunderii capitalului din
Vechiul Regat în noile teritorii, fapt realizat prin
„naţionalizarea” bunurilor statelor foste inamice
(vezi episodul anterior al serialului) şi prin
participaţii.

PARTICIPAŢIILE INDUSTRIALE
ÎN TRANSPORTURI, COMERŢ, CREDIT
„Naţionalizarea” a fost opera capitalului

individual, deţinut de persoanele fizice, dar şi a
capitalului bancar. Băncile, datorită marilor
disponibilităţi de capital, au avut la îndemînă şi au
folosit şi alte mijloace de pătrundere în economia
teritoriilor noi ale României Unite: participaţiile
industriale, în transporturi, comerţ, credit.

Fenomenul pătrunderii capitalului bancar, sub
forma participaţiilor în alte ramuri economice, este
prezent dinaintea Unirii, atît în Vechiul Regat cît şi
în provinciile româneşti aflate sub dominaţie
străină, dar a căpătat o largă răspîndire şi a devenit
un mijloc de unificare economică şi de reorientare a
fluxului activităţii economice spre Bucureşti, numai
după 1918.

Economistul V. Slăvescu observa că, „în
perioada imediat următoare primului război
mondial, se dezvoltă în proporţii necunoscute pînă
acum la noi şi pentru aproape întreaga noastră
finanţă (naţională şi internaţională) plasamentul
industrial, plasament operat în industria şi
transporturile din Vechiul Regat, dar şi în
Transilvania, Banat, Basarabia, unde legăturile cu
finanţa din Budapesta, Viena... fuseseră în mare
parte sistate”1. Participaţiile au devenit o operaţiune
larg folosită de către capitalul bancar, după război,
datorită inflaţiei. 

Majorările de preţuri şi necesitatea de capital
pentru refacerea întreprinderilor distruse de război,
au mărit dependenţa industriei de sprijinul financiar

al băncilor creînd, în acelaşi timp, teren prielnic
pentru extinderea sistemului   participaţiilor: pe de
altă parte, în condiţiile inflaţiei, băncile preferă a
imobiliza o parte a acţiunilor lor în participaţii. 

În afara inflaţiei, a favorizat extinderea
sistemului participaţiilor, necesitatea de credit
pentru sprijinirea gospodăriilor noi, rezultate din
reforma agrară, pentru modernizarea
întreprinderilor, înviorarea activităţii comerciale
după război, înlocuirea instituţiilor de credit străine,
ce aveau participaţii importante în întreprinderile
din provinciile alipite, cu instituţii de credit
naţional. 

În condiţiile de după război, cînd legăturile
filialelor şi afiliatelor din Basarabia, Transilvania,
Bucovina cu băncile centrale din Viena, Budapesta,
Petersburg s-au întrerupt, cînd băncile româneşti
din aceste provincii erau slabe datorită vechilor
îngrădiri la care fuseseră supuse în ţările de care
aparţinuseră, a revenit băncilor din Vechiul Regat
misiunea de a finanţa activitatea economică în noile
teritorii pe lîngă aceea de a înlocui participaţiile
industriale ale instituţiilor de credit străine cu
participaţii  ale capitalului naţional, conform
tratatelor de pace. 

Faţă de perioada dinaintea Unirii din 1918, a
crescut portofoliul de participaţii industriale ale
tuturor băncilor2, mijloc de extindere a activităţilor
băncilor din Vechiul Regat în noile teritorii, de
unificare a vieţii economice. 

În perioada 1919-1922, Banca Marmorosch
Blank, în afara participaţiilor din Vechiul Regat,
avea participaţii la Lisa-Braşov, Întreprinderile
forestiere române – Cluj, la Industria sîrmei – Cluj,
Amylon-Sibiu, Prima societate de explozive –
Făgăraş, U.D.R., fabrica de vagoane-Arad,
Industria textilă arădeană, Industria textilă Lugoj,
Fraţii Renner – Cluj, Fabrica de piele Mureşeni-
Tîrgu Mureş, Kandia-Timişoara, Prima fabrică de
bere a Bucovinei-Cernăuţi şi alte întreprinderi din
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Bucovina şi Transilvania. Participaţiile băncii
cuprindeau un larg evantai de ramuri industriale şi
acopereau tot teritoriul ţării. Ele înlocuiau
participaţiile băncilor străine de exemplu la
Industria textilă Lugoj pe ale Băncii comerciale
ungare, iar la Fraţii Renner – Cluj pe ale Casei de
Economii S.A. Cluj, filială a Băncii Comerciale din
Budapesta. 

S-ar putea observa că băncile din Vechiul Regat
cu capital străin şi, mai ales, cele cu capital austro-
ungar (cazul Marmorosch) sau german s-au infiltrat
mai uşor în noile teritorii. 

O altă instituţie bancară din Vechiul Regat,
Banca de credit român, avea în aceeaşi perioadă
(1919-1920) participaţii în industria forestieră din
Bucovina şi la Petroşani, Astra-Arad, Transilvania –
Tg. Mureş, Fabrica de ciorapi – Timişoara, S.
Hornstein et Co. etc.

În afara participaţiilor directe, băncile din
Vechiul Regat aveau participaţii indirecte realizate
de filialele sau afiliatele lor. Astfel, Banca
Timişoarei, afiliata lui Marmorosch avea
participaţii la întreprinderile din Timişoara (fabrica
de cărămizi Hercule, Kandia, Helicon, Fabrica de
butoaie), din Lipova, Deta, Torontal, Cluj. O altă
afiliată a lui Marmorosch, Banca Moldovei
participa la întreprinderi industriale din Moldova,
dar şi la Antrepozitele şi silozurile Reni, la banca
Soroca din Basarabia3. 

Avîntul sistemului participaţiilor după Unirea
din 1918 a avut drept urmare apariţia unor instituţii
de credit specializate în asemenea operaţiuni. Banca
Românească a creat Creditul minier, iar
Marmorosch Blank a înfiinţat Banca Industrială
răspunzînd, în acest fel, necesităţilor de credite ale
diferitelor ramuri economice, iar prin creşterea
numărului şi cuantumului participaţiilor extinzîndu-
şi activitatea la nivelul întregii ţări, realizînd
unificarea economică. 

În 1922, Banca Românească avea, în toată ţara,
participaţii în număr de 75, faţă de 61 ale lui
Marmorosch. Pe lîngă acestea, Creditul minier,
creaţie a Băncii Româneşti, avea 10 participaţii şi,
în plus, mine metalifere, zăcăminte de cărbuni,
concesiuni miniere şi cariere de calcar în
Transilvania, Banat respectiv Dobrogea4. 

Participaţiile sînt, deci, după Unire, un fenomen

de împletire a capitalului bancar cu cel industrial,
de creştere a capitalului financiar, aşa cum
subliniază numeroşi autori, dar şi un important
mijloc de realizare a unificării economice a
României. 

O formă specifică de plasament industrial o
constituie aşa-numitele „participaţii consorţiale”
prin care băncile participă la transformarea unor
întreprinderi industriale pe noi baze financiare şi
comerciale, adică transformarea întreprinderilor
individuale în societăţi anonime. Subliniem, cu
acest prilej, creşterea numărului societăţilor
anonime după primul război mondial. În 1922, erau
1650 societăţi anonime cu peste 12 miliarde lei
capital, iar în 1920, erau 2729 societăţi cu
aproximativ 43 miliarde lei5.

Creşterea numărului societăţilor anonime,
răspîndirea societăţilor pe acţiuni, ca formă de
organizare a activităţii economice, a fost un alt
mijloc de unificare economică deoarece acestea
erau întreprinderi mari, acţionînd la scara întregii
ţări. Creşterea numărului societăţilor pe acţiuni
trebuie legată de necesitatea de capital după război,
dar şi de realizarea unităţii politice în România.
Acţiunea capitalului pe arii întinse, valorificarea
numeroaselor bogăţii din teritoriile unite a necesitat
o nouă formă de organizare economică, iar aceasta,
la rîndul ei, a acţionat în sensul creării unei
economii unitare, corespunzătoare unificării
politice.
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S-a născut în 1968, în Dublin. Este poetă,
scriitoare şi traducătoare. Titlul de master în Studii de
poezie arată interesul deosebit al Amandei pentru
poezie. Este membru profesionist al Centrului
Scriitorilor Irlandezi. Antologia de haibun şi haiku
Undercurrents (Alba, 2016) a obţinut locul doi la
concursul  Haiku Society of America Merit Book
Award, ajungând pe lista finaliştilor pentru The
Haiku Foundation Touchstone Distinguished Books
Award. A fost aleasă şi inclusă în renumita publicaţie
Poetry Ireland’s Introductions Series, 2016. Cartea ei
de debut, First the Feathers (Doire Press, 2017),
considerată a fi  cea mai bună culegere de versuri, a
înscris-o pe lista finaliştilor la the Shine Strong
Award. Poemul care dă titlul volumului a obţinut
marele premiu ,,the Allingham Prize, iar cu poemul
‘Points’, din acelaşi volum,  Amanda a ajuns din nou
pe lista finaliştilor la Listowel Writers Week Irish
Poem of the Year in the 2017 Irish Book Awards. Este
autoarea cărţii de literatură pentru copii, cu ilustraţii,
The Lost Library Book (Onslaught, 2017) şi editorul
volumelor The Lion Tamer Dreams of Office Work:
An Anthology of Poetry by The Hibernian Writers
(Alba, 2015), şi Maurice Craig: Photographs
(Lilliput,2011). În 2018 îi apare volumul, The
Loneliness of the Sasquatch (aprox. Singurătate de
Sasquatch), recreând astfel prin traducere originalul
lui Gabriel Rosenstock, Sasquatch, publicat în
irlandeză (gaelică). Este editor liber profesionist:
www. clearasabellwritingservices.ie and tweets
@gagebybell.

(Originalul lui Gabriel Rosenstock, Sasquatch, a
fost publicat în irlandeză (gaelică) şi engleză de Arlen
House, în  2013, şi Syracuse University Press, in
2014)

„În această nouă, tulburătoare traducere a
poemului secvenţial, Sasquatch, al lui Gabriel
Rosenstock, Amanda Bell a creat genul de sasquatch
feminin, remarcând experienţa universală a
dispariţiei dintr-un punct de vedere diferit, şi oferind
o nouă perspectivă  asupra gândurilor lăuntrice ale
acestei fiinţe solitare. Singurătate, curiozitate,
duioşie, un soi de melancolie stingheră — sunt
aspectele oferite de sasquatch la care ajungem prin

aceste poeme. Este înţeleaptă prin privirea-i aţintită
asupra lumii naturale, şi visătoare prin glas —un
tovarăş perfect pentru orice cititor nedumerit din
Epoca Antropocenă…” – Doireann Ní Ghríofa.
Amanda îşi propune  să „feminizeze făptura
eponimică, şi să prezinte poemele mai degrabă ca un
întreg decât separat, prin titluri”, realizând, astfel,
“noi perspective reuşite şi interesante” – Paddy
Bushe.

* 
un râu coboară din timp
de unde vine 
încotro se duce
va trebui să-l urmeze cât oare
nu ştie

din ameţitoare depărtări 
ceruri aprinse

de unde vine 
încotro se duce?

priveşti în ochii unei căprioare– 
te opreşti te uiţi la mine 
fără să-ntrebi ce sunt 

când nu fugi
privirile ni se-ntâlnesc   
ştiu acum mai bine  ce sunt  

norii  se adună 
îmi lasă la vedere chipul trupul
mădularele  vieţilor apuse
cicatricile

naştere şi moarte
naştere şi moarte iarăşi şi iarăşi 

cerul se limpezeşte
ştiu că o  viaţă am doar      
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îmi îndrept spinarea
să fiu ca ei
să fiu cu ei
pini netulburaţi în ape
.. . . . . . . .
lumină în mişcare
lumină răspândindu-se
lumină pretutindeni
lumină în mine
lumină (re)vărsându-se
(re) vărsându-se din mine

cerul desăvârşit
mă învăluie
mă îneacă cu parfumul lui

o zi întreagă
nu mă văd din lavandă

dinspre lac  tot mai aproape
umbrele nu mai sunt şerpi
nici  demoni

umbre 
podoabe ale  nopţii

toate se-adună
într-Una

se-ncheie cursa inimii   
urmărind albina
învăţ cum să descopăr dulceaţa
lumii de-acum

a bobocului cules
a adâncului inimii

de-aş putea să te urmez
unde m-ai duce tu
soare la apus?
încotro?
în întuneric?
du-mă acolo atunci 
cunosc întunericul

am să ţi-l arăt şi ţie  

lunecând peste ape limpezi albastre 
o duc norii departe 
departe  de viaţă
departe de ea
departe
în tăceri albastre
tăceri  pretutindeni mai albastre tăceri 
spre punctul desprinderii 

aripa albastră a spiritului ei 
săltă în undele cerului

Prezentare şi traduceri: Olimpia IACOB

(The Loneliness of the Sasquatch, transcreated by
Amanda Bell from the Irish of Gabriel Rosenstock. Alba
Publishing, UK, 2018)
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PROXIMA CENTAURI
cu ochiu-i neînarmat
invizibil pentru lumea pământească
micul pitic roşu 
printre stele infinit de multe
strălucind în univers
este cel mai aproape de Soare
ordinea cosmosului însă
nu-i permite să se apropie
totul e orânduit haotic

PHOLUS ŞI CHIRON
e o faptă milostivă
să-l cinsteşti cu vin
pe oaspetele însetat
per ipsum et cum ipso
et in ipso
fraţii care n-au băut
noaptea
se transformă în bestii

NERAS
În sfârşit te simt.
Mă străpungi cu barba ta nerasă.
Plăcerea doare.
Înţepi.
Nu te opri!
Pielea zdrelită va renaşte.

COSMOGENEZĂ
scufundată în nemărginitul apelor
îşi doarme somnul de veci
omnipotenţa
nimicnicia apoasă
moţăie
emite aerul
expiră policosmos
bule goale plutesc

se înalţă în legiuiri
universurile iau fiinţă 
infinit de multe
nemişcate
plonjează dincolo de timp
baloane hidroeterice
se deşteaptă
puse în mişcare
încep să funcţioneze pentru o clipă
miliarde de ani
expiraţie
sfârşesc fără putere
se sparg
creatorul respiră infinitul

VINUL
violenţă în grădina zeului Dionysus
poama viţei de vie
culeasă de pe butuc –
un sacrilegiu
ciorchinii prin forţă separaţi de mlădiţă
coaja sensibilă ca hârtia udă
plesneşte sub degete 
anatema lui Bachus
boabele albe sau negre
eliberează mustul
lamura dulce şi cărnoasă
se împrăştie
în butoiul de lemn
sâmburii tari nu folosesc la nimic
îi aruncăm
pieliţa dă un gust amar
vinul aspru fierbe
ne leagănă simţurile
ca o poezie

Traducere de Marina ILIE
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ENORMI STATIONIS

Cu Enormi Stationis m-am cunoscut la ediţia din acest an a Festivalului Primăvara Europeană a Poeţilor de la
Chişinău. Şi-a recitat poemele, unele de o frumuseţe stranie, direct în limba română. Am schimbat câteva vorbe cu el în
drum spre Soroca, ne-am promis că ne vom mai revedea. Ne-am revăzut, însă doar pe facebook. Enormi Stationis (Bartosz
Radomski), născut în 1983, la Plock, Polonia, este absolvent al secţiei de filologie clasică a Universităţii din Varşovia,
istoric al ideilor, poet şi traducător din literatura clasică şi literatura română. Este doctorand al Institutului de Studii Clasice
de la Universitatea din Varşovia, membru al Asociaţiei Filologice din Polonia şi membru al Asociaţiei Autorilor Polonezi.
Poeziile sale au apărut în numeroase antologii şi reviste de poezie. Enormi Stationis este autorul volumului de poezii
mitologico-erotice Centaurydy, bursier multiplu al Institutului Cultural Român din Bucureşti şi al Agenţiei Universitare a
Francofoniei, cercetător în domeniul literaturii române vechi şi al conexiunilor literare dintre Polonia şi Moldova în secolul
al XVII-lea. În lucrarea sa de doctorat se ocupă de filozofia lui Andreas Wissowatius şi de reconstrucţia acesteia în
Divanul... lui Dimitrie Cantemir. Enormi Stationis locuieşte şi lucrează la Varşovia. În timpul liber îi place să călătorească.
A promis că va ajunge şi la Iaşi.  (Nicolae Sava)
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Antropologul Marc Augé îşi deschide cartea
Génie du paganisme (Folio, essais, Gallimard,
1982 şi 2008 pentru cuvîntul înainte) cu un fel de
motto cules de prin dicţionare, în care ni se dau
explicaţii conform cărora latinescul paganus, a,
um denumeşte ceea ce ţine de sat, sătean, ins de
la ţară, ţăran, locuitor al unui sat, dar şi păgîn,
gentil, adică nepracticant al religiei evreilor ci
străin în raport cu ei. Aceste etimologii succinte
sugerează că păgînii, cel puţin în originea
cuvîntului, nici nu sînt chiar atît de deosebiţi de
noi pe cît ar vrea biserica să sugereze în
fanatismul ei inclus, fanatism în măsura în care
ea se raportează totdeauna la absolut. Deci
păgînii sînt abia doar nişte ţărani, nişte săteni şi
ei! Din această perspectivă, poate că respectiva,
clamata distanţă dintre păgîni şi cei care nu sînt
păgîni este mai degrabă rezultatul lipsei
cunoaşterii reciproce dintre cele două categorii.
Pentru că admitem desigur că înţelesul
termenului de păgînism a fost restrîns ulterior la
politeism, dar atunci ne putem aminti că şi
creştinismul a fost şi nu doar o singură dată
suspectat că strecoară sub masca monoteismului
său acelaşi politeism, însă unul bine temperat,
aserţiune care a generat acuzaţii de erezie. Încît,
utilizînd în paralel o comparaţie semnificativă,
să luăm atunci seama şi cum s-a întîmplat la
unele popoare vechi, precum chinezii, japonezii
care asociau vorbitul unor străini cu ciripitul
păsărilor (gazouillement des oiseaux - cf. Claude
Lévi-Stauss, Le regard éloigné, Plon, 1983, p.
49), limba acelora fiind percepută atît de
depărtată de a lor, înrudită mai degrabă cu
sonorităţile animale decît cu unele similare, ale

altor grupuri umane, ale căror idiomuri pot fi
considerate doar dialecte ale uneia, aceleaşi
limbi. Vreau să afirm cu aceste două trimiteri că
păgînismul şi creştinismul sînt, îndeosebi în
aparenţă, deopotrivă incomensurabil de
îndepărtate unul de altul, pe cît de mult sînt de
apropiate pînă la confuzie, ele fiind expresii ale
unor credinţe. Şi mă voi referi mereu la credinţă
deşi am în vedere religia, formele ei oricît de
diverse.

Cartea aceasta despre geniul păgînismului îşi
debutează demersul chiar din punctul înrudirii
lui cu creştinismul de la care îşi calchiază pînă şi
titlul, amintind de faimoasa, enorma şi atît de
criticata Geniul creştinismului a lui
Chateaubriand. Ar fi deci în punctul iniţial o
lucrare în oglindă, prin care perspectivele
consacrate sînt răsturnate simetric. Nu atît
bogata documentaţie ştiinţifică este ceea ce
surprinde în relativ noua carte a omului de ştiinţă
francez cît îndeosebi gîndirea abstractă a
acestuia, relaţionările cu privire la credinţă,
ilustrate cu numeroase exemple din Africa, puse
adesea în relaţie cu mitologia Greciei antice.
Fiindcă aceasta, adică ceea ce numim credinţă cu
un termen destul de vag, este cea care trebuie să
ne atragă atenţia. Iar dacă tocmai realitatea ei
este negată de militanţii eventualului ateism,
atunci trebuie observat dintru început că de drept
nu credinţa este cea care ar trebui pusă la
îndoială ci tocmai ateismul despre care putem
spune că judecat în absolut el nu are nici o
îndreptăţire să existe. Oricît de vehement în
exprimare acesta de fapt nici nu există. În mod
comun, negarea credinţei se întîmplă prin apelul
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la Biblie, în mod expres la cartea Genezei, dar
este o deficienţă a intelectului celui în cauză dacă
el contrapune cosmogonia biblică unui, oricare,
bun manual de fizică. Credinţa nu are de-a face
absolut de loc cu teoriile ştiinţifice, de ultimă
oră, continuu perfectibile. Să nu confundăm
lucrurile! Credinţa, fie creştină, fie păgînă,
încearcă să ne spună cîte ceva despre poziţia
omului în lume. Atît şi nimic mai mult dar şi nici
mai puţin. Să urmărim aceasta la un adevărat om
de ştiinţă, cum este autorul cărţii consacrate
geniului păgînismului, de fapt credinţei, oricare
ar fi ea. Iar acesta afirmă fără echivoc că orice
credinţă religioasă este concepută în general ca
o punere în ordine a lumii. (p. 34). Pentru că nici
nu există o traumă psihică mai mare decît să îţi
fie dat să trăieşti într-o lume a haosului, iar
instituirea unei ordini este de-a dreptul
salvatoare. Îi datorăm religiei, indiferent care,
această salvare, ca să nu zic: mîntuire.

Ateismul este o imposibilitate logică prin
sine, adică prin ceea ce pretinde că ar afirma, că
zeul nu există şi în consecinţă nici credinţa
oamenilor în existenţa lui. Ateism, a privativ,
adică negaţie absolută, şi theos, zeu. Căci în
religie nu despre zeu, despre existenţa eventuală
a acestuia este vorba în primul rînd ci despre
faptul că eu, cel care afirm, exist sau nu! Iar dacă
eu exist, căci altfel cum aş putea comite o
afirmaţie, atunci cum exist eu? În ce fel, în ce
poziţie, în ce postură? Aceasta e totul! Iar
raportarea la zeu este mai degrabă o simplă
problemă de exprimare, de ceartă a cuvintelor.
Desprind din cartea lui Marc Augé un exemplu
eclatant a cît de mult afirmarea cu privire la zeu
nici nu este altceva decît o problemă de
vocabular. Acesta aminteşte de dilema în care s-
au aflat iezuiţii misionari în China atunci cînd
străduindu-se să le propună acelor oameni
credinţa creştină au fost duşi de logica lucrurilor
să utilizeze, pentru a-l denumi pe Dumnezeu,
ideograma cu care aceia denumeau în sens
material Cerul, semnul Tien (p. 44-46), o
echivalenţă impusă de sistemul scrierii lor,
sintetice şi intens figurative, una care a stîrni

ample polemici. Faţă de acest detaliu, minim dar
semnificativ, cu privire la felul în care poate fi
numit Dumnezeu în limba chineză, o problemă
mult mai importantă este aceea a stabilirii dacă
în accepţiunea iezuiţilor şi a evreilor chinezi
confucianismul este sau nu o religie, în sensul că
cei convertiţi la creştinism sau la mozaism îşi
mai pot sau nu păstra relaţia cu doctrina lui
Confucius. Pentru că în fapt există o vastă paletă
a religiilor lumii, aceasta avînd la o extremă a ei
pe cei cu pretenţia de a fi atei, nişte rătăciţi în
fapt, deficienţi ca înţelegere a naturii credinţei, şi
pe unii practicanţi precum aceşti adepţi ai lui
Confucius. În cazul acestora din urmă
prescripţiile pe care le frecventează sînt tot ceea
ce poate fi mai deosebit de religiile consacrate,
doar un set de prevederi de comportament social,
moral, de etichetă politică şi altele ca acestea. E
în felul ei şi aceasta o religie însă albă, una
inconsistentă în aparenţă, doar în aparenţă. La
polul opus al invocatei palete a religiilor este
religia exclusiv epică, confundîndu-se cu o
naraţiune uşor de transpus în benzi desenate sau
în filme de Hollywood. Ca să fac mai explicită
afirmaţia dau un exemplu din contempo-
raneitatea românească. Mă refer la obiceiul mai
nou de a aduce de Paşti lumina sfîntă de la
Ierusalim, de acolo de unde ea coboară, în mod
miraculos!, de-a dreptul din cer. Captată într-un
lămpaş frumos împodobit, la capătul unui zbor
cu avionul din Israel în Bucureşti ea este
distribuită preoţilor şi de la ei credincioşilor din
toată ţara. Decît aceasta nu ştiu o imagine mai
hohotitor grotescă, una care să caricaturizeze un
moment fundamental pentru credinţă. Căci
atunci cînd în clipa supremă a celebrării Învierii
preotul le spune enoriaşilor săi: Veniţi de luaţi
lumină!, el le oferă de fapt doar secundar lumina
unei lumînări ci în primul rînd lumina credinţei.
Veniţi de luaţi credinţă! Dacă nu aceasta este
distribuită în biserici, credinţa, atunci tot restul
este nu doar inutil ci şi insultător pentru
Dumnezeu. Indiferent la care dintre religii ne-am
referi, capital este să ajungem la identificarea în
spatele oricărui ritual religios sau magic
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existenţa credinţei!
Din perspectivă atee, una pregnant trivială,

raportarea unui om de ştiinţă la religie presupune
imediat negarea valabilităţii acesteia, dar să
vedem cum stau lucrurile la un adevărat om de
ştiinţă cum este universitarul francez, autor al
cărţii invocate, să reţinem cîte ceva din ce este
semnificativ pentru el la credinţele religioase,
atît ca originalitate a gîndirii sale cît şi prin
apelul la precursori. Pentru că doar în limbajul
grosolan primitiv al marxismului originar religia
este opiu pentru popor cînd în fapt, după cum
este consemnat de nenumărate ori în această
carte, ea este un mijloc de a-i gîndi pe oameni ca
fiind o societate, un ocol prin teritoriile sacrului
pentru a întemeia posibilitatea profanului, în
fapt o expresie a constrîngerilor constitutive ale
gîndirii. (p. 52). Punîndu-şi problema stabilirii în
ce crede acel care crede atunci cînd chiar crede,
Marc Augé este de părere că religia apare ca
lucrul cel mai rezonabil din lume pentru acela
care ştie să se folosească de ea, dar în acelaşi
timp, şi întotdeauna, ca cel mai misterios. (p.
65). Citînd din precursori iluştri autorul relativ
recent reţine că religia este o reacţie de apărare
a naturii împotriva puterii dizolvante a
inteligenţii, adică o reacţie a naturii împotriva
reprezentării prin inteligenţă a inevitabilităţii
morţii. (p. 67). În faţa fatalităţii morţii, a
caracterului ei ineluctabil omul nu poate fi
consolat decît prin credinţă. O ştia şi Rainer
Maria Rilke atunci cînd în finalul celei de a patra
Elegii duineze mărturisea: Aber dies: den Tod, /
den  ganzen Tod, noch vor den Leben so / sanft
zu enthalten und nicht bös zu sein, / ist
unbeschreiblich. Omul, oricît de derizoriu sau de
măreţ ar fi, ştie că el crede sau că trebuie să
creadă înainte chiar de a şti cu adevărat că va
trebui să moară, iar credinţa lui este o inevitabilă
întoarcere a morţilor într-o filiaţie vie. (p. 71). E
un mod de a-i satisface omului nevoia de
securitate, de certitudine. Participarea lui la un
cult înseamnă astfel restabilirea legăturilor care
îl înrădăcinează într-o realitate divină, adeziune
la modalitatea unei vieţi colective. (p. 77). 

Dintr-o atare perspectivă, şi politeismul
african nu este mai puţin purtător de mari
adevăruri, de realităţi ale spiritului.  Îndemnul lui
Marc Augé este de a-i lua în serios pe zeii păgîni
pentru că ei constituie o punere în ordine a lumii
dintr-un punct de vedere materialist. Vom
înţelege că păgînismul nu este un păcat, iar
poligamia, vrăjitoriile şi canibalismul nu sînt
percepute ca fiind ciudate, odioase sau ridicule
decît privite prin sita propriilor noastre
fantasme. (p. 97). Vom înţelege astfel de ce este
mai normal să opunem păgînismul
creştinismului ca toleranţă faţă de intoleranţă,
primul fiind exemplar prin toleranţa sa iar al
doilea, adică noi, creştinii, prin intoleranţă, căci
ea, intoleranţa, este adevărul mai mult sau mai
puţin ascuns al iudeo-creştinismului. (p. 117). 

Pentru a explora deplin ce este credinţa
pentru învăţatul francez, să luăm ca exemplu
felul în care descifrează el mitologia greacă pe
urmele lui Georges Dumézil şi ale lui Jean-Pierre
Vernant, două autorităţi în domeniu.
Împrumutînd de la ei modul binar de abordare a
credinţelor, el îi descrie astfel pe Hestia şi pe
Hermes: zeiţa desemnează căminul, spaţiul
socializat al umanităţii sedentare, încăperea
circulară situată în centrul casei, punctul fix în
raport cu care se organizează spaţiul omenesc.
Hermes împarte cu Hestia familiaritatea
acesteia cu oamenii. Locuieşte precum Hestia
casele muritorilor dar doar în trecere, pentru că
el este călătorul şi mesagerul, cel care tocmai
soseşte şi care este întotdeauna pe punctul de a
pleca. Locul lui este la poartă, protejează pragul
casei de hoţi dar este în acelaşi timp el însuşi
Hoţul, Cel care trece prin zid. Divinitate a
răscrucilor de drum, a potecilor, a intrărilor în
cetăţi şi în morminte, este deopotrivă prezent în
tîrguri, acolo unde se poartă negocieri, în
locurile prin care trec oamenii. Psyhopomp, el
conduce spre Hades sufletele defuncţilor.
Ubicuu, insesizabil, imprevizibil, simbolizînd
şansa şi întîlnirea exemplară. În timp ce Hestia
simbolizează spaţiul închis şi imobil al grupului
repliat asupra lui însuşi, Hermes este zeul
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mişcării, al deschiderii, al relaţiei cu celălalt.
Un cuplu de zei care evidenţiază prin polaritatea
lui tensiunea existentă în reprezentarea arhaică
a spaţiului. (p. 157-158). Privită în aceşti termeni
şi la distanţă de polemica vital interesată a iudeo-
creştinismului, mitologia greacă, şi nu doar ea,
nu mai are cum fi atît de absurdă şi de
impracticabilă.

Putem ajunge acum la nişte eventuale
concluzii abandonîndu-l pe omul de ştiinţă
francez, pentru că acesta a dezvăluit doar
modalitatea de a fi a religiei  nu şi înţelesul ei
primordial, şi pentru aceasta în final să abordăm
două texte sacre. Mă refer în primul rînd la sura
a XVII-lea, supranumită a călătoriei nocturne, în
care Coranul este destul de rezervat, referindu-se
doar la un drum făcut de profet între două
moschei, de la Mekka la Ierusalim, dar
comentatorii ne atrag atenţia că în fapt este vorba
în subtext de mult mai mult, de o iniţiere cosmică
a acestuia (Coranul, traducere şi note explicative
de Mustafa Ali Mehmet, Paideia, 2003, p. 241 şi
urm.; dar şi Le Coran, Prefaţă de J. Grosjean,
Introducere, traducere şi note de D. Masson,
Gallimard, 1967, vol. I, p. 340). Însă nu doar
cartea sfîntă a Islamului este precaută ci şi
comentatorii citaţi evită exprimarea directă, doar
Mircea Eliade este mult mai explicit în a sa
Istorie a credinţelor şi ideilor religioase, unde
comentînd acelaşi text dă versiunea completă a
ascensiunii profetului la tronul lui Allah,
călătorie instantanee prin cer, instantanee căci
urciorul pe care Mahomed l-a răsturnat la
plecare nu-şi golise întreg conţinutul cînd s-a
întors în încăpere. (tr. Cezar Baltag, p. 517). Faţă
de acestea, depinde cum privim lucrurile: ca
slujbaşi ai ştiinţei sau ca cititori de benzi
desenate şi atunci, în acest al doilea caz, putem
exclama: Ce snoavă de doi bani, ce povestioară
fantastă, tocmai bună ca prin ea propagandiştii să
ridiculizeze biserica! Înainte de a le răspunde
acestora să citez şi o altă similară poziţionare în
instantaneitate, din începutul poemului indic
Bhagavad-gita. Acolo, aflăm că în clipa în care
prinţii războinici dau semnalul de începere a

luptei suflînd în scoici, caii de la carele de luptă
sînt pe punctul de a ţîşni încordaţi, tocmai atunci,
contemplînd cîmpul de luptă, Eroul are un
moment de ezitare, arcul îi cade din mînă şi el
porneşte fascinantul dialog cu Zeul care îl asistă
în luptă. În acea fracţiune minimă de timp se
desfăşoară întreaga panoramă metafizică a
alcătuirii lumii noastre. Sînt două exemple de
atari incizii în realitatea timpului pe care credinţa
le operează punînd omul în contact cu veşnicia.
În fabula citată, o alegorie uriaşe a ascensiunii
instantanee a profetului, cît şi în încremenirea în
momentul suprem al acţiunii pe cîmpul de luptă,
avem pe de o parte unitatea, fragmentul, partea
care este presupusă prin raportare la întreg, iar
alături experienţa mistică propune ipoteza
veşniciei. Trebuie să o acceptăm? – ne putem
întreba. Iar răspunsul este că în absolut e
inevitabil să admitem veşnicia. Ne-o impune şi
cea mai simplă analogie cu domeniul matematic
unde calculul a funcţionat vreme de secole fără a
şti de existenţa noţiunilor de zero şi de infinit,
dar cînd acestea au fost acceptate şi în spaţiul
european ca o consecinţă a acelui fapt ce
fantastică dezvoltare au cunoscut ştiinţele
umane! Încît astăzi este de neconceput o
cunoaştere ştiinţifică lipsită de cele două noţiuni.
După cum prin analogie putem spune că nu
există cu adevărat omul fără să admitem
existenţa veşniciei. Adică existenţa lui
Dumnezeu!
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Cu mijloacele de azi, cu acces la arhive, ale căror
fonduri documentare le-a bătut temeinic, și cu o
concentrare mai mare pe interacțiunea istoriei sociale
cu istoria culturală decât cea a istoricilor (literari) mai
vechi, precum Ștefan Ciobanu, Nicolae Enciu ne
prezintă un portret al Basarabiei în 1918, „în pragul
modernității”1 și urmărește destinul provinciei
românești în perioada interbelică, între 1918-19402.
Basarabia descrisă de Enciu sub stăpânire rusească
nu e chiar tabula rasa a unei anumite propagande
antirusești tradiționale în România, dar Enciu
accentuează clar punctele de presiune pusă de Rusia
țaristă asupra românilor și românității din Basarabia.

Lumea despre care scrie Enciu e una rurală, a
țărănimii și boierimii românești din Basarabia rupte,
la 1812, din cuprinsul Moldovei și forțate apoi să
aleagă între rusificare și analfabetism. Această lume
rurală nu e însă, în nicun caz, inertă, așa cum ni se
spune mereu că erau sau ar trebui să fie „masele
rurale”. Și nu e nici lipsită de conștiință națională,
neașteptând ascensiunea burgheziei – extrem de
puțină în Moldova acelui timp – sau vreuna dintre
numeroasele Revoluții Franceze pentru a dezvolta o
conștiință națională. Conform Istoriei Moldovei
tipărite la Iași în 1857 de Manolache Drăghici,
moldovenii au așteptat din mai, când s-a încheiat
tratatul dintre ruși și otomani care consfințea raptul
Basarabiei, până în toamnă, pentru a-și da seama că
ocupația e definitivă. Obișnuiți cu trecerea trupelor în
toate direcțiile și cu ocupații frecvente dar de relativ
scurtă durată, moldovenii din dreapta și din stânga
Prutului au realizat abia în momentul în care a
început să fie trasat noul hotar că jumătate din
Moldova a trecut de-a binelea sub stăpânire străină:
„Locuitorii moldoveni multă vreme au țănut pacea
încheiată la București ca nestatornică, așteptând
dintr-o zi până în alta înapoierea pământului luat de
cătră ruși și întregirea hotarului țării lor, precum au

fost mai dinainte, dar s-au amăgit în ideile ce hrănea
[...] Ceasurile acele au fost de plângeri, un timp de
neuitat, pentru că poporul cu cârdul, cu turmele de oi,
încinseră toată marginea Prutului de la un capăt la
altul, mergând și viind de prin sate și de prin târguri
săptămâni încheiate, cu luarea de ziua bună de la
părinți, de la frați și de la rudenii cu care crescuse și
viețuise dimpreună până în vremea aceea când să
dispărță unii de alții pentru totdeauna. Poate că nu
știea nici zilele lor, nici supt ce regulă de stăpânire
intra acei din Basarabia și mai ales poporul cel
prost”3. Avem aici expresia cea mai directă a modului
în care conștiința națională se naște din conștiința de
neam și de moșie, națiunea fiind ceea ce face posibilă
conviețuirea cu cei de un neam pe propria moșie, iar
stăpânirea străină fiind ceea ce pune piedici acestei
continuități etnice, georafice și istorice. De fapt, încă
din 1812, zeci de mii de țărani au trecutul Prutul din
Basarabia spre Moldova, spre uimirea oficialilor
țariști care constatau, precum generaul rus Kiselev, că
„locuitorii fugeau din Basarabia preferând
ocârmuirea turcească, grea pentru ei, celei a
noastre”4. Pentru a opri acest exod, autoritățile rusești
au fost nevoite să-l pună pe ardeleanul Gavriil
Bănulescu-Bodoni, cel pe care îl înscăunaseră
mitropolitul nou înființatei mitropolii a Basarabiei, să
emită o pastorală prin care îi ruga pe români să nu
creadă zvonurile conform cărora în Basarabia va fi
introdusă iobăgia și care promitea că „din înalta
împărătească milostivire, aveți ocârmuirea din nația
voastră și în limba voastră”. Aceste manevre
propagandistice au fost completate cu lansarea
zvonului conform căruia în Moldova ar fi izbucnit
ciuma și cu instituirea carantinei pe Prut pentru a
bloca trecerea râului5.

După cum subliniază Enciu, teritoriul răpit de
Rusia era cam de trei ori mai mare decât Alsacia și
Lorena și mai mare decât teritoriul Danemarcei,
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Elveției, Olandei sau Belgiei. Cu 17 târguri și 685 de
sate, cu o populație de circa 400-500000 de oameni,
Basarabia era cu 7400 de km pătrați mai mare decât
partea de Moldovă rămasă sub oblăduirea domnului
de la Iași și, după cum protesta nobilimea
moldovenească în octombrie 1812, contituia „cea
mai bună parte”, „sufletul”, „comoara țării”, „tot
câmpul hrănitor și inima Moldovei”, fiindcă din
Basarabia se exportau anual la Istanbul 15000 de
tauri, 13000 de vaci, 5000 de cai (față de 5000 de
tauri și 5000 de vaci din Moldova de la vest de Prut),
140000 (din totalul de 300000) de ocale de unt și
120000 (din totalul de 200000) de măsuri de grâu6.

Basarabia a fost primul teritoriu european locuit
de Ortodocși pe care Rusia l-a smuls Otomanilor,
astfel încât el trebuia să dovedească popoarelor
creștine din Balcani diferența dintre jugul otoman și
„gradul de fericire ce i-ar aștepta, dacă ar fi adumbriți
de aripile vulturului cu două capete”, după cum scria
Leon Casso. Țarul Alexandru I va mărturisi că își
dorește ca această țară „să pară în ochii locuitorilor
din țările vecine ca un loc de odihnă sufletească și de
bunăstare”7. Pentru a întări tratamentul special al
acestei provincii, guvernul Rusiei admite „cârmuirea
deosebită” a Basarabiei prin adoptarea la 1818, a
„Așezământului regiunii înființate Basarabia”, un fel
de „regulament organic” avant la lettre care prevedea
menținerea vechilor legi și obiceiuri moldovenești,
adică a cutumei juridice, „precum și întrebuințarea
limbii moldovenești pe temeiul și spre întărirea
dreptăților [...] și a legiuirilor locului, acele cu multă
milostivire lăsate pentru deapururea Oblastiei
Basarabiei”8. Veșnicia cu pricina a durat zece ani,
țarul Alexandru I murind în 1825, iar țarul Nicolae I
(1825-1855) abrogând „Așezământul” și înlocuindu-
l cu „Regulamentul” lui Voronțov, care prevedea că
Basarabia va fi cârmuită nu după nevoile țării, ci
după legile rusești, puse în aplicare de cinovnici ruși
aduși în Basarabia din toate colțurile împărăției
pentru a înlocui pământenii în tot aparatul
administrativ și de justiție. Odată cu legile și
dregătorii, și limba română a fost înlocuită cu limba
rusă ca limbă oficială a țării. Procesul va fi completat
în 1871 când, din „oblastie”, Basarabia devine simplă
„gubernie” a Rusiei, măsură care a însemnat totala
înlocuire a legiuirilor pământene cu legile rusești și
dispariția limbii române din școli, biserică și viața
publică9.

Enciu scoate la lumină foarte bine caracterul

multinațional al stăpânirii țariste în Basarabia,
politica de colonizare a guvernului de la St
Petersburg utilizând nu doar ruși, ci și populație
europeană sau asiatică, pentru a slăbi elementul
românesc din Basarabia. Ceea ce nu se menționează
în lucrările dedicate istoriei Rusiei la noi e că
patriotismul civic sovietic – care a îmbrăcat forme
violent antirusești în anii ‘20 – a fost precedat de un
patriotism civic țarist, în care apartenența națională
nu ținea neapărat de conștiința unor origini etnice
comune, a unor strămoși comuni, ci de aderarea la
ordinea constituțională dată, adică la țarism, la
societatea structurată de Condica/Tabelul rangurilor
și la o Ortodoxie care, reprezentată de o biserică
devenită odată cu Petru I un fel de departament al
statului condus de un laic, era mai mult un fel de
gardian al ideologiei oficiale de stat decât o instituție
divino-umană mărturisitoare a lui Hristos. Așa-zisa
anarhie stărețească, de care a beneficiat atât de mult
Moldova și mănăstirile ascunse în munții ei, adică
Ortodoxia duhovnicească, a fost descurajată în
favoarea unei Ortodoxii protestantizate și reduse la
rolul de instituție inchizitorială, ocupată cu cenzura
cărților și a moravurilor și cu proptirea statului bine
orânduit din punct de vedere politico-administrativ.
Ca atare, indiferent de originea etnică, trecerea la
Ortodoxie aducea după sine asimilarea imigranților
sau a celor din teritoriile ocupate în rândul „rușilor”.
Românii Ortodocși din Basarabia nu au beneficiat
însă de acest tratament și au fost în schimb supuși
deznaționalizării și prin intermediul valurilor de
imigranți aduși de stăpânire din toate colțurile lumii:
„Urmărind un dublu obiectiv – necesitatea
repopulării localităților pustiite de operațiunile
militare, pe de o parte, dar și deznaționalizarea noii
provincii prin rusificarea populației băștinașe, pe de
altă parte –, guvernele Rusiei țariste vor recurge în
scurt timp la o masivă colonizare a Basarabiei cu
populație alogenă, adusă din diverse regiuni ale
Turciei, Poloniei, Germaniei, Elveției, unde aceasta
era persecutată și ducea o viață de mizerie”10. Acești
coloniști sau „minoritari venetici”, cum îi numește un
raport al autorităților române din 1918, „nu aveau cu
moldovenii, autohtoni, afară de regimul țarist, nimic
comun, nici ca limbă, nici ca origine, nici ca cultură,
nici ca obiceiuri, nici ca tradițiuni, nici ca
mentalitate, nici ca asporațiuni și unii din ei –
catolici, protestanți etc. –, nici ca religie”11.
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Contactul cu tirania patriotismului civic a fost
vătămător pentru țăranii români din Basarabia, reduși
la stadiul de iloți ai proto-globalizării coloniale:
„Respectivii colonişti s-au bucurat de întregul
concurs al administraţiei ţariste, oferindu-li-se
suprafeţe suficiente de pământ (câte 60 de desetine de
fiecare cap de familie) şi acordându-li-se o serie
întreagă de privilegii şi scutiri considerabile privind
serviciul militar şi diversele impozite directe către
stat”12. În plus, „moldovenii basarabeni autohtoni au
fost nevoiţi să dea concursul lor atât prin munca lor,
cât și cu cheltuiala lor” la așezarea acestor coloniști
pe noile lor pământuri. Astfel, istoricul rus A. Nacco
scrie că, în 1814 „s-au strămutat din herţogatul
Varşoviei 1443 de familii de colonişti [germani], care
şi-au întemeiat în câmpiile [Bugeacului] şapte colonii
[...]. Materialul necesar pentru construirea caselor
coloniştilor a fost transportat din pădurea Orheiului
de către locuitorii basarabeni, care au luat parte atât
la construirea însăşi a caselor, cât şi la întreţinerea, pe
cont propriu, a acestor noi colonişti”13. 

Filip F. Vighel, guvernator al Basarabiei în anii
1823-1826, descrie și el modul în care s-au așezat
elvețienii în sudul Basarabiei: „Se pare că în
apropiere, la o parte, se aflau două colonii franco-
elveţiene: Şaba şi Draculea. Locuitori ai acesteia din
urmă fuseseră moldovenii, care aveau aici case, livezi
şi chiar biserică ortodoxă, făcută cu cheltuiala lor.
Inzov [guvernator al Basarabiei în perioada 1820-
1823] aşa de mult s-a bucurat de elveţieni, care nu
vroiau să vină decât cu condiţia să găsească totul
gata, încât a alungat pe vechii locuitori, dându-le loc
în altă parte, iar averea lor imobilă a pus-o la
dispoziţia veneticilor – prişeliţev – şi chiar biserica a
transformat-o în protestantă”. Vighel conchide
exclamând că „e de necrezut câte nedreptăţi îşi
permit uneori superiorii în posturi îndepărtate”14.

Guvernatorul I.N. Inzov va nutri și coloniști
bulgari în Basarabia, „oferindu-le un total de 450 000
de desetine de pământ, scutindu-i de serviciul militar
pentru o perioadă îndelungată de timp, precum şi de
impozitele directe către stat. Aceste drepturi şi
privilegii vor fi confirmate prin ucazul imperial din
29 decembrie 1819 şi, mai ales, prin actul special din
12 martie 1820, fapt pentru care coloniştii bulgari îi
vor ridica lui I. N. Inzov o statuie în localitatea
Bolgrad. Pe parcursul secolului al XlX-lea, în
Basarabia vor fi întemeiate 83 de colonii bulgăreşti
cu o populaţie totală de peste 120 000 de suflete”15.

Ca urmare a acestor eforturi colonizatoare,
populația Basarabiei a explodat, populația ajungând,
de la circa 400 000 de mii în 1812, la 2 657 000 de
locuitori. Pe lângă imigranții stabiliți în orașe,
cercetătorul rus K. Arseniev menționa că cea mai
spectaculoasă creștere a populației s-a înregistrat în
guberniile predominant agrare din „cauza numărului
enorm de imigranți, care se strămută aici anual din
guberniile populate și cu lipsă de pământ”16. În
încercarea de a crea o structură multinațională a
populației basarabene, populație care astfel ar fi fost
ferită de naționalismul centrifug și ar fi cedat unui
patriotism civic centripet, Basarabia a fost colonizată
în secolul în care s-a aflat sub stăpânire țaristă cu,
printre altele, 27 de sate cu populație germană, 1 sat
de elvețieni, 30 de sate bulgărești, 11 sate rusești și
căzăcești, 2 sate de țigani și 16 sate de evrei. În total,
adăugând și alte minorități imigrante, cu 124 de sate,
adică cu ½ din „numărul târgurilor și satelor mari din
Basarabia”17. 

În același timp, românii basarabeni erau stimulați
să părăsească pământul natal, unde se îngrămădeau
toți veneticii, pentru a căpăta pământ în regiunile
nepopulate ale Siberiei, Caucazului, Amurului și
Turkestanului (unde vor fi deportați țăranii
basarabeni și sub Stalin): „Așadar dacă până la
Primul Război Mondial pentru găgăuzi, bulgari,
germani şi alte etnii s-a promovat o politică de
colonizare a Basarabiei, pentru moldoveni s-a
promovat una de deznaţionalizare prin emigrări
forţate. Propaganda făcută printre ţăranii basarabeni
de a se strămuta în regiunile nepopulate ale Siberiei,
Caucazului, Amurului, Turkestanul etc i-a determinat
pe mulţi dintre ei să se îndrepte spre ‘ţara
făgăduinţei’, aceștia pierind cu miile de-a lungul
lunilor de călătorie spre mizerie, până la coastele
Oceanului Pacific. O misiune militară română avea
să găsească, în timpul Primului Război Mondial, Ia
Vladivostok, circa 30 000 de agricultori basarabeni
care doreau să revină în locurile natale”. În 1908, N.
N. Durnovo scria următoarele: „În curgerea unui
secol, mii şi mii de hectare de pământ s-au dat rușilor,
bulgarilor şi coloniştilor germani cu singurul scop –
de a sili pe moldoveni, autohtoni în această ţară, de a
părăsi pământul lor de baştină. Şi chiar în anul 1908
sunt pornite în Siberia 885 de familii moldoveneşti
pentru a coloniza acolo pământurile îngheţate din
această parte a Imperiului Rusesc”. După cum
punctează Enciu, „faptul că prin colonizarea
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Basarabiei a fost urmărit un scop expres de rusificare
a acesteia a fost conştientizat de majoritatea absolută
a populației care, în cadrul manifestărilor pentru
unire din anii 1917-1918, prin numeroasele memorii
şi moţiuni adoptate, a insistat ca ‘colonizarea
pământurilor basarabene prin colonişti străini, din
alte ţări, să se oprească’”18.

Acest efort colonizator masiv a avut ca rezultat
alterarea aspectului etnografic al Basarabiei, mai ales
în orașe și târguri. În zonele rurale din treimile de
nord și de centru ale Basarabiei, populația a rămas
preponderent românească. Recensământul din 1897
ne arată că, după aproape un secol de colonizări,
românii alcătuiau încă, în mod oficial, adică trăgând
de cifre în jos, 47,58% din populația Basarabiei, cu
14,7% din populația urbană și 53,55% din populația
satelor19. După cum scria Petre Cazacu, „de la
barierele târgurilor începea marea nesfârșită de sate
moldovenești, care, parcă anume pentru a-și
manifesta mai pronunțat deosebire și izolarea
statornică de stăpânirea imperială, nu aveau nici
drumurile acătării”20. Această izolare în ceea ce
Sadoveanu va numi, scriind despre satele Moldovei,
„noroaiele dacice” care ne-au salvat de invaziile
imperiale, va ajuta la menținerea caracterului
național. Viceguverrnatorul rus F. Vighel nota că „în
mijlocul robiei, ei [țăranii basarabeni] au păstrat o
extraordinară curățenie de moravuri, neatingându-i
exemplele rele; eu nu cunosc tâlhăria și nu sunt
bețivi, credința conjugală și virginitatea fetelor se
consideră ca virtuți obișnuite, n-a fost niciun caz ca
țăranul să vândă cinstea femeii sau fetei sale”21.

Enciu subliniază foarte bine faptul că toată
această colonizare distructivă etnic – prin afluxul de
imigranți – și cultural – prin refuzul de a crea un
sistem de școlarizare în limba română – s-a făcut în
numele „civilizării” poporului român, al
„europenizării” lui, autoritățile țariste proclamând că,
„prin unirea cu Rusia”, Basarabia pătrunsese „în
spațiul culturii europene”, „perfecționându-se în
domeniul cugetării și spiritului” și „înaintând cu pași
rapizi pe calea civilizației”22. În realitate, în
recensământul din 1897 (primul recensământ oficial
al populației din Basarabia), românii sunt pe
penultimul loc la știința de carte, cu doar 10,5% din
bărbați și 1,7% din femei. Mai rău decât românii
stăteau doar țiganii (cu 0,9% la ambele sexe), iar mai
bine decât românii se găseau velico-, malo-, și bielo-
rușii (cu 39,9%, 15,3%, respectiv 42,3% la bărbați și

21,1%, 3,1% și 3,1% la femei), polonezii (55,6% și
52,9%), bulgarii (31,4% și 6,4%), germanii (63,5% și
62,9%), evreii (49,6% și 24,1%) și turcii (21,1% și
2,4%). 

Această populație rurală, țărănimea română din
Basarabia, era exploatată și de populația urbană, de
negustorii și speculanții satelor, și de o „boierime de
viță nouă”, de o aristocrație sau „elită” de recentă
extracție imigraționistă, care avea tot interesul să se
investească în identitatea civică „basarabeană”
pentru a-și „crea și întări situația” și pentru „a primi
subvenții de la stăpânirea rusă pentru a întări în
Basarabia spiritul rus”, după cum scrie un document
din fondul Pantelimon Halippa citat de Enciu, care
menționează și opoziția unor deputați din Duma
precum Purișkevici, Crupenski și Crușevan față de
introducerea limbii române în școlile și bisericile din
Basarabia23.

Note:
1. Nicolae Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului spulberat

de istorie: Basarabia în pragul modernității (Chișinău:
Arc, 2018).

2. Nicolae Enciu, Populația rurală a Basarabiei în anii
1918-1940 (Chișinău: Epigraf, 2002). Vezi și Nicolae
Enciu, În componența României Întregite. Basarabia și
basarabenii de la Marea Unire la notele ultimative
sovietice (București-Brăila: Editura Academiei Române -
Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2018).

3. Citat în Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 29. 
4. Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 35.
5. Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 35.
6. Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 30-31.
7. Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 33.
8. Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 33.
9. Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 34-35.
10. Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 35-36.
11. Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 36.
12. Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 36.
13. Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 36.
14. Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 37.
15. Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 37.
16. Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 81.
17. Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 95-96.
18. Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 98.
19. Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 82.
20. Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 42.
21. Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 39.
22. Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 45.
23. Enciu, 1918. Pe ruinele imperiului, 89.
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3. Barbaria ştiinţei
Pentru a înţelege disputa dintre cultură şi

barbarie, trebuie să înţelegem, mai întîi, diferenţa
dintre cunoaşterea vieţii şi cunoaşterea ştiinţifică. În
general, ceea ce separă cele două forme ale
cunoaşterii este literalmente distanţa. Cu alte cuvinte,
cunoaşterea vieţii este o cunoaştere în absenţa
distanţei dintre subiect şi obiect, adică, o cunoaştere
prin identificare cu obiectul de cunoscut, în timp ce
cunoaşterea ştiinţifică implică întotdeauna o distanţă
între subiect şi obiect. Identificarea cu obiectul îl
anulează ca realitate autonomă, transformînd
cunoaşterea vieţii într-o mişcare a stărilor
subiectului. Din această cauză, cunoşterea vieţii nu
este una fenomenală, ci una care se întemeiază pe
auto-fenomenalizarea vieţii, cum ar spune Michel
Henry. Pentru cunoaşterea vieţii, obiectul nu se arată
în orizontul lumii, aşa cum se întîmplă în cazul
cunoaşterii ştiinţifice, care este o formă de cunoaştere
a lumii. 

Cele două genuri ale cunoaştererii nu sînt totuşi
străine unul de altul, cunoşterea lumii fiind
înrădăcinată în cunoaşterea vieţii. Astfel, nu ştiinţa
explică viaţa, ci viaţa explică ştiinţa. Ştiinţa e cauzată
de motivele vieţii şi se justifică prin scopurile vieţii,
iar natura pe care ştiinţa o studiază este, în esenţa ei,
tot un dat al vieţii, la care nu avem acces decît prin
subiectivitatea noastră. Viaţa subiectivă nu
întemeiază însă doar idealităţile ştiinţei, ci şi formele
vieţii lumii în care are loc existenţa umana concretă.
Aşadar, fiecare percepţie implică un act sintetic al
subiectivităţii transcendentale, care ţese în felul
acesta o reţea de semnificaţii. Lumea poate fi o
iluzie, după cum afirma Descartes, însă faptul că simt
nu poate fi o iluzie. Cunoaşterea obiectuală poate fi
contestată, însă cunoaşterea vieţii nu poate fi pusă la
îndoială. Iată de ce, date fiind toate contestaţiile
sceptice care conduc la cogitoul cartezian, acesta nu

poate supravieţui decît dacă cunoaşterea carteziană
de sine este, de fapt, o cunoaştere a vieţii, care rămîne
o cunoaştere de ordin practic, în timp ce cunoaşterea
lumii rămîne teoretică.

Această relaţie de dependenţă a cunoaşterii
ştiinţifice de cunoaşterea vieţii a fost inversată de
către Galileo Galilei şi discipolii săi. Galilei a decis
că proprietăţile lucrurilor sînt de două feluri: primare
şi secundare; e o distincţie care va fi ulterior preluată
şi dezvoltată de către empiriştii englezi. Calităţile
primare sînt cele măsurabile, iar calităţile secundare
sînt cele nemăsurabile. Înregistrăm deja aici o primă
eroare, pentru că nu se poate vorbi despre
măsurabilitate, în absenţa nemăsurabilelor, dat fiind
faptul că se măsoară aspectul cantitativ al unor
calităţii care sînt, în calitativitatea lor, nemăsurabile.
În felul acesta, realitatea nemăsurabilă este cea care
întemeiază realitatea măsurabilă, şi nu invers.
Importanţa acestei observaţii se revelează în

momentul în care aflăm că, în opinia lui Galiei,1

numai proprietăţile măsurabile sînt reale, în timp ce
calităţile nemăsurabile sînt iluzii subiective. Desigur,
el nu se oboseşte să ne spună cum ar putea o iluzie
subiectivă să întemeieze o realitate obiectivă, un
lucrul care nu a constituit un impediment nici pentru
discipolii lui şi nici pentru propagatorii acestor idei,
pînă astăzi. 

Acţiunea lui Galilei, care a însemnat o eliminare
a subiectivităţii din sfera realului, în favoarea unei
presupuse obiectivităţi, a condus la eliminarea vieţii
din aceeaşi sferă a realului şi la înlocuirea ei cu
aparenţa moartă a obiectului. Literalmente, Galilei a
ucis realitatea, pentru occidentali, lăsînd în urma sa
doar cochilia inertă a obiectivismului. Desigur, viaţa
însăşi nu a dispărut, însă ea a fost eliminată din
conştiinţa de sine a civilizaţiei occidentale.
Contestarea galileană a vieţii a condus în felul acesta
la barbaria pierderii sensului vieţii şi la distrugerea
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acestuia. Galilei a eliminat întreaga subiectivitate şi
întreaga substanţă a vieţii, care au fost trecute în
registrul iluziilor. Mai mult, după cum afirmă Henry,
ipoteza galileeană a devenit „forma a priori a
modernităţii” (p. xiv), fapt care a determinat
prăbuşirea culturii reale şi transformarea
Occidentului într-o civilizaţie a informaţiei de dragul
informaţiei. Critica galileană a calităţilor secundare
e, aşadar, sinonimă cu abandonarea vieţii şi, implicit,
cu abandonarea culturii, care nu este altceva decît
forma vieţii. Galilei se află la originea barbariei anti-
culturale moderne, ale cărei roade le vedem în
contemporaneitate. Ţinta acestei critici nu este totuşi
ştiinţa sau tehnica, ci ideologia galileană, care-şi
permite să abuzeze viaţa, în numele ştiinţei. Ştiinţa
este o manifestare a vieţii şi trebuie să-şi cunoască
limitele şi rostul. Ea nu are nici menirea şi nici
resursele pentru a se pretinde o înlocuitoare a
filosofiei şi cu atît mai puţin a credinţei şi a vieţii
spirituale. Desigur, rădăcinile acestei probleme nu se
opresc la Galilei, deşi din cauza lui această idee a
devenit paradigma modernităţii. Sursele ultime ale
problemei se află în Grecia antică şi coincid cu
descoperirea abstracţiunii.

Galilei pare să fi făcut lucrul acesta, pentru a pune
bazele unei ştiinţe obiective, mai exact, ale unei
ştiinţe valabile pentru orice fiinţă raţională, capabilă
să opereze eficient asupra naturii, situaţie pe care a
confundat-o însă cu obiectivitatea. Pentru a-şi atinge
primul scop, el s-a folosit de cunoaşterea matematică,
deoarece această cunoaştere este mai puţin
interpretabilă. Pentru a-şi atinge scopul al doilea, el a
făcut apel la observarea directă a naturii, rezultatul
fiind o abordare matematică a existenţei naturale.
Aceasta a fost aşa-zisa ştiinţă nouă, al cărei exponent
s-a făcut Galilei. El nu a înţeles însă că ceea ce a
realizat nu a fost o mai bună cunoaştere a naturii, ci
mai degrabă o mai eficientă modalitate de intervenţie
asupra ei. Galilei nu a produs decît o înţelegere
tehnologică a lumii. Greşeala lui a fost impresia că
ştiinţa matematico-empirică poate trece dincolo de
fluxul subiectivităţii, pentru a atinge realitatea însăşi,
ca şi cum subiectivitate nu ar avea nimic de-a face cu
realitatea. El a confundat obiectualitatea cu
obiectivitatea. Implicit, atitudinea sa a condus la
contestarea autonomiei ştiinţelor despre om, care au
fost desfigurate pentru a se potrivi modelului
ştiinţelor naturale; s-a contestat şi valoarea culturii, în

raport cu tehnologia, ca şi cum dezvoltarea
mijloacelor ar mai avea vreun rost, în absenţa
scopurilor; de fapt, măsurabilele care întemeiază
obiectivismul pozitivist sînt simple idealităţi
subiective. Astfel, dintr-un instrument al vieţii, ştiinţa
a fost transformată de ideologia galileistă într-o
otravă a morţii culturale.

În forma lor actuală, cultura aparţine vieţii, în
timp ce ştiinţa aparţine morţii. Diferenţa dintre omul
cultivat şi cel necultivat, dintre omul rafinat sau
elevat şi cel barbar, deşi greu de precizat conceptual,
se întemeiază pe înţelegerea vieţii, pe o înţelegere de
sine a subiectivităţii. Diferenţa este una de habitus,
de stil. Şi din acest punct de vedere putem cunoaşte
barbaria timpurilor noastre, pentru că numai un
necioplit poate afirma că la început a fost materia, nu
spiritul. Un astfel de om e cu totul lipsit de
înţelegerea vieţii; şi de o astfel de barbarie se face
vinovat omul de ştiinţă. Barbaria contemporană este
o sărăcie a vieţii, o inversare a ei şi chiar o răutate
intenţionată, contrară vieţii. În cuvintele lui Henry,
„nu este o pură uitare, ci o intenţie deliberată” (p. 64).
Neglijarea vieţii produce distrugerea culturii; religia
devine de neînţeles; fiinţa estetică e negată, fapt care
reduce opera de artă la un fiat arbitrar, rostit asupra
unor lucruri banale; moralitatea ajunge un
impediment, un anacronism rămas dintr-o epocă
apusă, pentru că nobleţea şi valoarea ei nu pot fi
înţelese decît în termenii vieţii. Omul şi faptele sale
au încetat să mai existe ca atare, totul fiind redus la
condiţii sociale. Adevărata ştiinţă înţelege că este
doar un instrument al vieţii şi respectă astfel legea
culturii. Ştiinţa actuală însă, negînd viaţa, se neagă pe
sine, pentru că este un produs al vieţii. Creaţia e
dragoste, nu ascundere de sine, iar Dumnezeu este
extazul care se dăruieşte, nu fetişul uscat al unei
imaginaţii teoretice.

Barbaria constă din eliminarea dimensiunii
umane a vieţii şi a lumii, în favoarea osificării ei întru
abstracţiune. Este o boală a esenţei fiinţării, o boală a
vieţii. Cele trei forme de bază ale culturii superioare
– arta, morala şi religia – sînt legate împreună de
ideea frumosului. Cultura e înfrumuseţarea sau
înnobilarea vieţii. În cultură, viaţa se dezvoltă întru
frumos. La faptul acesta, ştiinţa nu are acces, chiar
dacă unele descoperiri ştiinţifice sînt reprezentate
artistic. În esenţa lor, ele nu sînt artistice deloc,
pentru că arta ţine de subiectivitate. Sensibilitatea
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întemeiază patetic orice acţiune care se poate
concepe. Problema culturii se pune, aşadar, într-un
spaţiu care depăşeşte sfera cunoaşterii ştiinţifice.
Acest spaţiu este cunoaşterea vieţii. Iată de ce,
consideră Henry, „orice model ştiinţific impus
culturii este o prostie” (p. 100). Ideea de cultură
trebuie desprinsă de noţiunea de reprezentare,
aceasta însemnînd o abordare a ei din perspectiva
adevărului lumii, nu a adevărului vieţii. Substanţa
culturii este praxisul vieţii. În final, dorinţa nu e
modelată de obiecte, pentru că e dorinţă de sine. 

4. Cultura morţii
Cultura morţii se manifestă prin universalizarea

metodei ştiinţifice, care ucide disciplinele umane şi
contestă aplicabilitatea lor la viaţa omului. Accentul
pe care cultura contemporană îl pune pe
obiectualitate o transformă într-o cultură a morţii, o
cultură a uitării şi a abandonării vieţii. Cultura
adevărată este forma vieţii. Misiunea ei este aceea de
a pregăti viaţa, în vederea vieţii. Ştiinţa
contemporană este însă o formă de abuzare a vieţii.
Pentru că a pierdut percepţia raţionalităţii vieţii, ea a
căzut în ostilitate faţă de spirit. În centrul acestei
civilizaţii a morţii se află atitudinea teoretică. Fără
îndoială, nu trebuie să ne întoarcem la epoca pre-
teoretică, însă trebui să reînnoim contactul teoriei cu
viaţa, altfel întreaga subiectivitate şi întreaga
substanţă a vieţii devine iluzorie. Lumea de astăzi e
martora unei lupte pe viaţă şi pe moarte între cultură
şi civilizaţie. Civilizaţia încearcă să sugrume cultura,
cu braţele robotice ale metodei ştiinţifice. Omul
contemporan a pierdut sensul spiritualităţii,
transformînd-o în mental şi devenind el însuşi, pritr-
un fel de anti-metanoia, o fiinţă zombificată,
incapabilă să-şi mai perceapă şi să-şi mai înţeleagă
dimensiunile profunde, o fiinţă nătîngă, prinsă în
plasa paianjenului consumerist. Apa transformată
altădată în vin este azi transformată din nou în apă.
Vechea cunoaştere calitativă a fost înlocuită de
cunoaşterea cantitativă, formulabilă matematic, care
respinge orice altceva, ca nesemnificativ. Iată, aşadar,
ce se află în inima modernităţii, a cărei lumină este,
de fapt, întuneric. 

Universul este redus la o serie de fenomene
materiale obiective. Grav nu este faptul că o astfel de
perspectivă există, ci faptul că ea a fost asumată atît
de profund încît ea însăşi nu se mai înţelege pe sine,

ca rezultat al unei opţiuni teoretice intenţionate.
Omul de azi e convins că lumea îi este dată aşa cum
i-o descrie ştiinţa şi nu înţelege cu adevărat că lumea
aceasta este un construct teoretic. Revendicîndu-se
de la senzaţii, o astfel de mentalitate contestă tocmai
valoarea sensibilităţii. Apostolul ei e omul de ştiinţă,
care nu există decît în virtutea idealităţilor lui,
negîndu-se astfel pe sine însuşi, ca om. E un caz
clasic de schizofrenie. El neagă viaţa, în viaţa lui
profesională, în timp ce se luptă să se bucure de ea,
în viaţa lui personală. Putem, aşadar, afirma că
Europa suferă azi din cauza predominanţei unei
singure forme de raţionalitate, cea care aparţine
ştiinţelor naturale. Înaintea ei se deschid, astfel, două
posibilităţi: căderea Europei, prin pierderea sensului
raţional al vieţii şi căderea în ostilitate faţă de spirit,
sau renaşterea Europei, prin efortul unei filosofii
capabile să biruiască naturalismul. 

Civilizaţia noastră îşi are principiul de organizare
situat în afara vieţii. E orientată către furnizarea de
bunuri straturilor de jos ale societăţii. Faptul acesta a
condus la proletarizarea valorilor, adică, la
abandonarea culturii spirituale, în favoarea culturii
materiale. Sîntem o civilizaţie proletară. Relaţiile
interumane contemporane au la bază nevoile
corporale, prin care se încearcă definirea umanului.
Aici se ascunde nihilismul, care se instalează odată
cu coborîrea în imanenţă a esenţei valorilor. E o stare
de lucruri indusă de cunoaşterea lumii prin
intermediul ştiinţei empirice matematizate, o ştiinţă
desprinsă de nevoile fiinţei umane vii şi întemeiată
pe neînsufleţirea unei realităţi pur măsurabile, adică,
pe forma cea mai de jos a realităţii. Lumea devine
astfel o sumă de procese neutre, care puteau fi şi
altfel, fără ca lucrul acesta să conteze cu adevărat.
Este lumea unei orbiri satanice. Singura pîlpîire de
viaţă este lupta pentru profitul economic, dar pînă şi
aceasta îşi înneacă finalitatea ei autentică în
acumularea inutilă de lucruri. Este o lume redusă la
tehnologie şi în care tehnologia e redusă la proceduri.

Barbaria modernităţii stă în faptul că este o
societatea fără cultură. În ea se ascunde o întoarcere
a puterilor vieţii împotriva vieţii însăşi. Orice etapă
de regresiune socială ascunde sub masca stagnării şi
a violenţei, refuzul vieţii de a se cultiva pe sine.
Sîntem martorii celei de-a doua tăieri în două a
omului, operată de Zeus, după cum ne spunea Platon.
E întunecarea minţii celor care n-au iubit adevărul.
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Este actul lui Dumnezeu, care se retrage din lumea
celor care-l resping. Este o închidere a uşii harului,
care devine astfel străin conştiinţei umane.
Persistenţa în timp a acestei barbarii se explică prin
faptul că împotrivirea faţă de viaţă nu se manifestă în
toate formele culturii, ci doar în interiorul uneia
dintre ele: cunoaşterea ştiinţifică. Desigur, obiectul
poate fi şi instrumentul bucuriei de a crea, însă ştiinţa
îl foloseşte ca pe un mijloc al ascunderii omului de
sine. Mentalitatea ştiinţifică îşi proiectează singură
pomii printre care se ascunde apoi de glasul
spiritului. Această negare a culturii e în aceeaşi
măsură teoretică, datorită afirmaţiei că nu există altă
cunoaştere în afara celei ştiinţifice, şi practică, prin
construirea modului ştiinţific de a fi. 

5. Desfiinţarea subiectului şi obiectului
Înainte vreme, culturile se ridicau şi cădeau la

unison. Toate valorile lor treceau relativ simultan
prin procesul de ridicare şi descompunere. Criza
culturală contemporană, consideră Henry, este însă
un fenomen fără precedent, în care găsim împreună
„explozia ştiinţei şi distrugerea fiinţei umane” (p. 3).
Una dintre valori este în ascensiune, în timp ce toate
celelalte sînt în descompunere. Acesta e profilul
structural al noii barbarii, la care se referă filosoful
francez. Cauza ei este îndepărtarea ştiinţei de temeiul
ultim al valorilor şi al cunoaşterii. Ea a pierdut
călăuzirea spiritului şi acum aruncă lumea în abisul
superficiului policrom al fragmentărilor. Lumea a
devenit o faţadă în perpetuă trecere, o aparenţă lipsită
de profunzime, o simplă arătare. Din universul ei,
lipseşte carnea vie a realităţii subiectului, care a fost
înlocuită cu scheletul idealităţilor ştiinţei, ştiinţa
transformîndu-se într-o continuă şi detaliată
inspectare a mormîntului omului. Ştiinţa modernă nu
distinge între realitate şi reconstrucţia ei matematică.
Dezvoltarea ei, consideră Henry, nu trebuie
confundată cu o pilulă a mîntuirii, „pentru că ştiinţa
nu are nicio legătură cu cultura, [iar] dezvoltarea
ştiinţei nu are nimic de-a face cu dezvoltarea culturii”
(p. 18). Dimpotrivă, dezvoltarea ştiinţei, în condiţiile
mentalităţii actuale, produce atrofierea culturii şi, în
final, anihilarea ei. „Această imagine”, continuă
autorul, „nu este nici idealistă şi nici abstractă. Este
lumea concretă în care trăim, o lume care tocmai a
dat naştere unui nou tip de barbarie, mult mai
serioasă decît oricare alta care a precedat-o, o

barbarie de pe urma căreia fiinţele umane riscă să
moară” (p. 18). 

Neutralitatea ştiinţifică, cea care s-a transformat
în debusolare spirituală, în momentul în care ştiinţa s-
a confundat pe sine cu înţelepciunea, pare să-şi aibă
originea în goliciunea spaţiului galilean (p. 127).
Abordarea tehnologică a realităţii nu este în ea însăşi
un rău. Răul stă în ideologia galileistă, care distruge
orice cultură din lume cu care intră în contact, ba
chiar posibilitatea oricărei culturi. Această ideologie
afirmă că tot ceea ce se supune criteriilor galileice e
ştiinţă şi că nimic altceva nu prezintă importanţă.
Ştiinţa nu vorbeşte niciodată despre om. Numai
disciplinele umane pot să ofere o cunoaştere
autentică a omului. Negarea ştiinţifică a adevărului
subiectivităţii a condus la negarea valorii filosofiei,
empirismul fiind cel care a condamnat filosofia la
moarte, deşi, paradoxal şi contradictoriu, el face apel
explicit tocmai la subiectivitatea pe care o neagă
implicit. În felul acesta, filosofia a fost redusă la
reflecţii privitoare la valabilitatea cunoaşterii sau a
actului de comunicare. În final, subiectul însuşi a fost
alungat chiar din psihologie, de către aşa-zisa
psihologie empirică, omul fiind redus la
comportament, iar psihologia transformîndu-se în
etologie umană. Astfel, deoarece comportamentul nu
putea fi decît manifestarea unor cauze biologice,
înstrăinarea omului de sine însuşi îşi atinge aici
punctul ei maxim. 

Adevărul este însă că, despre stările profunde ale
minţii, biologia nu ne poate spune nimic, iar
aplicarea proiectului galileic la cunoaşterea omului
este complet absurdă. În opinia lui Henry, oarecum în
reacţie faţă de empirismul psihologic, psihanaliza s-a
născut ca o încercare de recuperare din inconştient a
subiectul transcendental (p. 132), care a fost alungat
acolo de către psihologia obiectivistă a
comportamentului. Psihanaliza devine astfel
substitutul inconştient al filosofiei vieţii, o încercare
de recuperare a umanităţii omului, pornită din
interiorul ştiinţei galileice, o încercare care atribuie
unor concepte empirice funcţii transcendentale. 

Subiectul a fost alungat şi din sociologie, de către
sociologia obiectivistă a unor legi sociale care nu ţin
seama de legile subiectivităţii persoanei. E sociologia
sondajelor şi a analizelor statistice. Faptul a generat
absurda idee marxist-leninistă a societăţii devenită
cauză a individului. Pe această idee s-a întemeiat
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politica şi etica dubioasă a bolşevismului. Sociologia
ştiinţifică nu mai discută despre oameni, ci despre
nişte structuri transcendente înaintea cărora oamenii
sucombă. Ea a transformat filosofia într-o simplă
istorie a ideilor. Într-adevăr, autonomia individului în
raport cu societatea nu mai are nicio noimă, după ce
libertatea lui a fost negată, sociologia contestînd în
felul acesta şi dreptul culturii la autonomie. 

Ideologiile barbariei sînt nişte ideologii ale
obiectivităţii, care se împart în filosofii ale naturii şi
pseudo-antropologii. După ce omul acceptă iluzia
obiectivităţii, el nu mai are contact cu natura reală,
revocarea subiectivităţii îngăduind formelor naturale
să rămînă geometrice, desfiinţîndu-se astfel obiectul
autentic. Dependenţa obiectului de subiectivitate
rămîne totuşi detectabilă la nivelul inseparabilităţii
obiectului de metoda lui de cercetare. Astfel, dacă
metoda e dictată de obiectul pe care-l abordează,
avem de-a face cu o recunoaştere implicită a faptului
că obiectul nu e separabil de metoda prin care este
abordat, în timp ce obiectivitatea pură presupune o
singură metodă de abordare, anume, cea aferentă
acestei obiectivităţi. Aşa-zisul obiect, în ce priveşte
forma şi conţinutul său, e, de fapt, o obiectivare a
vieţii subiective. Conţinutul înrădăcinat în nevoile
concrete ale vieţii este supus formei transcendentale
a obiectivităţii, ceea ce înseamnă că obiectivitatea
radicală a ştiinţei galileene este o iluzie
transcendentală, tocmai din cauza radicalismului ei.
Ochiul nu vede, iar mîna nu atinge. Mintea face
aceste lucruri, prin obiectivarea capacităţilor sale
perceptive la nivelul organelor de simţ respective,
care sînt, la rîndul lor, forme obiectivate ale
experienţei subiective. În mare parte, ceea ce numim
întrupare este asocierea experienţei funcţiei
subiective cu experienţa subiectivă a organului prin
care funcţia se exercită. Obiectivarea experienţei
perceptive este corporalitatea empirică, în timp ce
obiectivarea galileană a experienţei perceptive e
obiectul ştiinţific. Cea dintîi e o obiectivare simplă a
puterilor perceptive; cea de-a doua e o obiectivare în
termenii idealităţilor matematice. În felul acesta,
ştiinţa se subminează singură, progresul ei
nemaifiind călăuzit decît de posibilitatea unor
rezultate practice. Din această cauză, ne spune Henry,
ea e caracterizată de o „goliciune tematică” (p. 77), al
cărui semn este lipsa de unitate. Ştiinţa devine astfel
proliferarea haotică a unor găselniţe empirice de rang

înalt.
Urmînd acelaşi model, teoria ştiinţifică despre om

se construieşte ca un sistem de corelaţii între astfel de
idealităţi conceptuale. În felul acesta, adevăratele
ştiinţe umane sînt înlocuite de cunoaşterea ştiinţifică
a omului, care elimină esenţialul din existenţa
umană. Obiectivarea ştiinţifică a vieţii nu înseamnă
că viaţa se prezintă înaintea ei însăşi, prin intermediul
obiectului galileic, ci înseamnă uciderea ei, printr-o
conceptualizare de tip galileic. Viaţa e înlocuită cu o
reprezentare goală de viaţă. Astfel, cu cît mai amplu
este apelul ştiinţelor umane la statistică, fapt care le
oferă şansa de a mima ştiinţa galileană şi de a-şi
ascunde ignoranţa sub rigoarea aparentă impusă de
măsurare, cu atît mai puţin vor cunoaşte omul
autentic, schema matematică aplicată fenomenelor
umane rămînînd exterioară acestora. În felul acesta,
deşi proiectul galileic nu reuşeşte să elimine complet
viaţa, el reuşeşte totuşi să o vulgarizeze complet.

Experienţa vieţii se pierde, mai întîi, odată cu
separaţia subiectului de obiect, separaţie prin care
lumea, ca orizont al experienţei obiectuale, ia fiinţă.
Abia în această goliciune a exteriorităţii, proiectul
epistemologic devine posibil, introducînd astfel cea
de-a doua etapă a pierderii experienţei vieţii, prin
inventarea de idealităţi obiectuale. Astfel, ştiinţa nu
mai are acces la modul în care ne este dat fenomenul,
ci doar la modul superficial în care lucrurile se
desfăşoară. Cunoaşterea vieţii e redusă la enumeraţii
şi la sublinierea unor relaţii exterioare. Prin acest
proces, are loc o distanţare de esenţial şi, în final, o
pierdere din vedere a vieţii însăşi, ceea ce înseamnă
că fiinţa umană e mai puţin înţeleasă astăzi decît
oricînd altcîndva, motiv pentru care se impune o
revenire la cunoaşterea vieţii aşa cum este ea de fapt,
în subiectivitatea ei.

Notă:
1. „Consider că gusturile, aromele, culorile şi aşa mai

depart nu sînt decît nişte simple nume, în ce priveşte
obiectul în care le localizăm şi că ele nu există decît în
conştiinţă. Astfel, dacă creatura vie ar dispare, toate aceste
calităţi ar fi eliminate şi anihilate.” Galileo Galilei, The
Assayer, trad. Drake (New York: Doubleday & Co., 1957)
p. 274.



În 6 februarie 1975, atins poate de presimțirea
virajului ideologic din România, care se profila tot
mai clar, Noica scria: „Dacă nu se mai întâmplă
nimic înăuntru, îmi rămâne doar spectacolul lumii. S-
a sfârșit? S-a sfârșit?// Sfârșire – săvârșire...”1. Prin
„înăuntru”, este de crezut că Noica nu înțelegea
propria interioritate – ajunsă din urmă de vreo criză
creatoare –, ci situația internă a țării, atinsă de noii
clești ai cenzurii ideologice și direcționată tot mai
mult către încurajarea diletantismului și a unei culturi
de masă utilizate propagandistic, fără vreo atenție
pentru valoarea intrinsecă, pentru ceea ce se
validează doar prin universalitate și prin proba
rezistenței în timp. 

Lumea poate și trebuie să renască din cenușile
trecutului punându-se o întrebare, anume cea justă.
Dar care să fie aceea? Autoîndemnul trimite la o
abordare care nu se împiedică în detalii
nesemnificative: „Începe cum poți, intră adânc în
lucrarea ta – și într-un ceas va veni grația”2. Elanul
acesta pozitiv îndreptat către creație este însă
discontinuu. Temerile nu lipsesc. „Gândul unic,
știința unică, sensul de viață unic. Creșterea fără
zgomot. Mi-au fost date? Mi-au fost refuzate?”.3 Ca
Oedip în fața impenetrabilului Sfinx, gânditorul are
de răspuns pe cont propriu, de unul singur, acestei
întrebări fundamentale. 

În vederea operei lui visate, Constantin Noica
reflectează: „Ce adevăruri se pot obține? Ar fi absurd
să crezi că poți obține orice care să țină [= să rețină,
să păstreze interesată – n. O.P.] umanitatea ce stă să
vină”4. Conținuturile sunt, prin forța lucrurilor,
circumscrise în timp, datate. Cum se pot transmite
peste timp, umanității care vine? După Noica, „Nu se
pot da decât concepte deschise”5. Doar acestea
permit ajustări, adaptări, doar ele au flexibilitatea,
maleabilitatea necesară transcenderii timpului. 

Odată decisă opțiunea pentru conceptele
deschise, singurele care pot purta departe gândirea și

creația teoretică, însemnarea lui Noica debușează în
metaforă. „Viața e un surâs. There is a smile for love/
and there is a smile for deceit...”6. Pe urmele lui
William Blake, filosoful caută, în partea de amurg a
vieții, zâmbetul care reunește și încununează surâsul
dragostei și pe cel al decepției, depășindu-le într-o
expresie sublimată. 

În căutarea întrebării (de fapt, a ideii proprii),
sentimentul filosofului era că se cuvine să se adune,
să își pună energiile creatoare în joc, să construiască
o nouă – și o altfel de – lume. Două par să fie
condițiile pentru ceea ce Noica încearcă acum: „E
destul să-ți pui o problemă, în unele cazuri. E destul
să invoci un zeu pentru ca zeul să te asiste, până la
urmă...”7; altfel spus, formularea unei întrebări, a
unei probleme, și, desigur, cuvenita așezare sub
semnul bunăvoinței sacre, rugăciunea îndreptată
către Demiurg. Ele constituie, împreună, sine qua
non-ul creației filosofice către care se simte Noica
atras și pe mai departe. „În fiecare din noi, ca și în
fiecare epocă, Zeus își face încercarea împotriva lui
Kronos”8. Din atâta lumea poate fi reconstituită sau,
mai degrabă, reîncepută. Pentru prima exigență,
„Totul e să te viziteze o idee. În fond trebuie să fiu
mulțumit: am făcut ordine și curățenie în casă, pe cât
posibil, și acum aștept”9. În relația cu ideea,
fundamental este „Să ții minte ce vrei, să înțelegi ce
vrei, să exprimi ce vrei”10. Ceea ce dorea să exprime
comprimase într-o formulă sintetică încă în anii
dintre 1965 – 1969: „În fond, vrei să ridici totul la
sinonimie. Spre a putea da, până la urmă,
omonimie”11. Întâlnirea cu ideea este, pentru Noica,
totală: „... să exclami: uite Ideea! Uite Ideea! S-o vezi
peste tot: la postul [de gardă – n. O.P.] nr. 12, pe
stradă, în oameni și gânduri – Ideea aceea a ta și care
totuși este ca a altora.// Căci nu pot să descriu
Paradisul culturii; doar accesul la el”12.

... După o vreme, lucrurile au început să își
dezvăluie sensurile mai adânci. De-acum nu mai

157157CONVORBIRI  LITERARE

DARUL VISATDARUL VISAT
Ovidiu PECICAN



părea totul pierdut. „Omul începe de la înțelesul
înfrângerii. Nu și-a dorit-o, a făcut totul ca s-o evite,
dar îi vede binefacerea, bogăția, rodnicia în ceasul
când cade”13. Care să fie binefacerea unei înfrângeri?
Și ce bogăție poate aduce ea? Cum se poate produce
rodnicia în chiar momentul în care eșecul a survenit?
De la un timp avea să ajungă la concluzia că „Doar
bătrânețea e cu adevărat activă, când este”14. Aceasta
însemna că înregistra ca pe un succes nesperat că nu
sucombase în încercările anterioare și că primise
dreptul la o senectute ce putea fi creatoare. 

La toate întrebările de mai sus Constantin Noica a
răspuns într-un mod propriu, cu o bravură
incontestabilă. El a pornit de la evidența minoratului
cultural românesc și a încercat să îi opună o
alternativă majoră: cultura de performanță sistematic
urmărită și adusă din imposibil către posibil și,
eventual, chiar și în probabil. Binefacerea ratării unei
construcții este cel puțin aceea că, îndepărtând
ruinele, poți începe o nouă construcție. Iar aceasta
poate rodi în fructe bogate. Rodnicia de acest fel
numai așa poate fi produsă: urnind noul eșafodaj din
chiar clipa prăbușirii celui vechi, fără regrete,
concentrând energiile în direcția noului proiect. 

Cele două notații intime ale lui Noica sunt
importante pentru că îl arată în punctul zero al
evoluțiilor lui post-detenție, făcând relativ limpezi
atât anvergura, cât și radicalitatea proiectului lui
solitar. Decis să neglijeze ambianța comunistă
constrângătoare, încărcată de suspiciune, ca și
urmărirea lui de către zbirii zilei, el a dorit să
construiască o cale spre înscrierea în major a culturii
române, lucru ce îi dădea lui însuși un nou sens,
făcându-l din nou posibil ca filosof, chiar dacă rebel
în raport cu saturația totalitară de stânga dimprejur. 

Reperele vieții lui părăseau exterioritatea,
geografia ori situarea în social, îndreptându-se decis
către interior. „Așa cum îți faci o casă în care să
locuiești și devii, cu ai tăi, îți poți face și un gând-
vatră, în care [să] te aduni cu toate celelalte gânduri
și să intri în devenire.// Așa simt că sunt acasă cu
acest neînsemnat început al lui a fi întru. Ori de câte
ori mă întorc la el pot cina la sobă sau cu ferestrele
larg deschise”15. Gândul-țintă, bun, constructiv,
propriu, nemaigândit, ca un nou acasă prin care să îți
asiguri intrarea și să rămâi, nedislocabil de intemperii
sau înrăutățirea mediului, bine protejat în
interioritatea lui... Formă de stoicism care, paradoxal,
exprimă și un optimism suspendat în aer, întemeiat

doar pe propriile resurse vitale și creative. 

Note:
1. C. Noica, Jurnal de idei, București, Ed. Humanitas,

ed. a II-a, 2008, p. 223. Fragmentul 5.22. Desigur,
înțelegerea acestor rânduri ca referire la o realitate
interioară este și ea adecvată. Dar pentru Noica mediul
extern se convertește în mediu intern în cazul asimilării
spirituale reușite, deci exteriorul nu rămâne indiferent.
Neputința mărturisită de fragmentul de față este una
interioară. Dar zădărnicirea împlinirii ține de conjunctura
exterioară. 

2. Ibidem, p. 187. Fragmentul 4.132. 
3. Ibidem, p. 237. Fragmentul 5.78. 
4. Ibidem, p. 192. Fragmentul 4.172. Databil

10.I.[1973].
5. Ibidem. 
6. Ibidem. Noica încheie cu un citat din poemul The

Smile de William Blake (1757 – 1827). Prima strofă a
acestuia: „There is a Smile of Love/ And there is a Smile of
Deceit/ And there is a Smile of Smiles/ In which these two
Smiles meet”. 

7. Ibidem, p. 159. Fragmentul 4.1 notat, probabil, în
1968. Identic în ibidem, p. 211 fragmentul 4.261. 

8. Ibidem, p. 284. Fragmentul 5.308. 
9. Ibidem, p. 193. Fragmentul 4.187. 
10. Ibidem, p. 210. Fragmentul 4.258.
11. Ibidem, p. 45. Fragmentul 2.63. Databil 1965/ 66 –

1968/ 69. 
12. Ibidem, pp. 270-271. Fragmentul 5.231.
13. Ibidem, p. 162: fragmentul 4.21 scris în anii 1968/

71 – 1977. 
14. Ibidem, p. 275. Fragmentul 5.252. 
15. Ibidem, p. 160. Fragmentul 4.9. Probabil databil în

1971. 
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În cartea sa de memorii Zile albe, zile negre,
Nichifor Crainic mărturisește un lucru aparte,
care, dacă ar fi preluat în practica pedagogică
pentru micii școlari, ar da splendide rezultate în
conturarea unei adevărate cunoașteri a țării
pentru viitorii cetățeni ai ei. Și anume că atunci
cînd era copil, învățătorul din sat a avut
nemaipomenita idee să le predea geografia țării
micilor școlari, nu prin lecții teoretice, ci
punîndu-i să facă din lut, cu propriile lor mîini,
pe o suprafață întinsă de lemn, toate formele de
relief: munții, dealurile, văile și mai ales albiile
rîurilor pe care le umpleau cu apă, astfel țara să
crească din atingerea mînuțelor lor, patria
devenind palpabilă, frămîntată din tresărirea
micilor lor emoții. Același sentiment l-am avut
cînd am citit cartea domnului Florin Popescu,
intitulată în mod sugestiv: Mapa cu amintiri.
Căci deschizînd cartea, cititorul va fi invitat
încet, cu o nobilă decență, la o călătorie cu
sufletul, în geografia pătimirii acestei țări ce și-a
modelat în timp, într-un singur om, munții,
văile, dealurile și mai ales rîurile de suferință ce
i-au brăzdat viața. Lutul frămîntat de inocența
nepervertită a autorului prin trecerea
„timpurilor” ce voiau să-l așeze sub „vremi”,
necoruptă nici măcar de teroarea bolii, se
numește amintire.

Friederich von Schiller, unul din părinții
poeziei germane, spunea că: „Amintirile sînt
singurul rai din care nu putem fi alungați!”
Frumoasă și adevărată constatare pentru cei care
au avut parte de o lume cîtuși de cît normală și
în care amintirea era o fereastră spre ceea ce
viața nu putea să altereze. Dar atunci cînd

tăvălugul criminal al comunismului spulberă nu
numai fizic ființa umană, dar și sensul existenței
sale pe acest pămînt, atunci omul disperat de
neantul în care a fost împins, dacă
supraviețuiește prin miracol, are două șanse: să
se sinucidă moral și să devină o simplă aluviune,
un deșeu al fetidei istorii pe care omul fără de
Dumnezeu a stîrnit-o în mod criminal împotriva
semenului său sau să se înalțe martiric peste
„vremi” prin propria ei jertfă. Și dacă în plan
istoric, cei dintîi, turma gregară ce-și urăște
atavic confratele născut cu ochii spre cer, este
astăzi, iată, deplin victorioasă, schimbînd
locomotiva ce a tractat vagoanele morții a
milioane de nevinovați, de la cea cu aburi
comunistă, la cea hipermodernă a globalismului,
în planul veșniciei, ei martirii primesc în
schimb, încet și sigur, podoaba imposibil de
răpit a nemuririi.

„Am luptat, am luat cunună!”, spune undeva
Sfîntul Apostol Pavel. De remarcat faptul că nu
a spus „Am luptat și-am biruit”, căci adevărata
biruință este în veac doar a Sfintei Biserici. În
acest sens poate fi privită și cartea „Mapa cu
amintiri”, ca jurnalul unei lupte, dar nu de pe
frontul vizibil al unui război, ci a unei tragice
bătălii duse în surdină, unde s-au confruntat pe
viață și pe moarte, o lume descreștinată cu un
suflet ce nu s-a lăsat biruit de ea. Citind-o, mă
întrebam ce soartă ar fi avut eroul cărții, domnul
Florin Popescu, dacă s-ar fi născut într-o țară
civilizată ce n-a cunoscut „teroarea istoriei”?
Sensibilitatea, inteligența, umorul marcat de o
discretă tristețe și toate celelalte calități ce-i
conferă contur omului superior, cum s-ar fi
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dezvoltat ele oare în altă matcă? Căci din fiecare
capitol al cărții răzbate ca un acord fin acel amar
sufletesc expus, nu revendicativ,
neresentimentar, ci cu acea detașare
caracteristică omului înnobilat de suferință.
Priviți cele cîteva fotografii de familie a
autorului și veți vedea în ele, parcă surprinsă
pentru o clipă, eternitatea acestui neam. Dar
pesemne, tocmai acele priviri sincere și
puternice ce emanau o curățenie sufletească,
trebuiau în fond să fie arestate, umilite, torturate,
ca să facă loc în istorie „omului nou”. Nimic
pieziș, nimic ascuns în ochii celor ce ne privesc
din acea mică eternitate românească. Parcă încă
nu se născuse viclenia, lașitatea și oportunismul
pe acest pămînt. 

Capitolele se succed unele după altele, nu
într-o ordine cronologică, ci într-un registru
emoțional, care nu ascultă decît de bătăile unei
inimi consecvente cu ea însăși. Citindu-le, parcă
vezi cum o Românie nevinovată a fost silită și
siluită în ființa ei să-și părăsească rostul pentru o
așa-zisă „lume mai fericită”. Și totuși, paradoxul
acestei cărți este faptul că nu actul de
supraviețuire a unui om răzbate din ea, ci parcă
încă un plus de taină la miracolul care ne-a făcut
să dăinuim. De la inocența copilăriei, la tinerețea
frîntă în închisori și-apoi la acel rest de viață
petrecută într-o lume cu valori răsturnate, unde
oportunismul, lașitatea, nerecunoștinţă,
delațiunea și dezagregarea morală erau singurele
mijloace de transport în comun într-o lume
destinată să meargă în bucla unei ideologii
cumplite – ce a tăiat fără scrupule drumul unui
neam către Dumnezeu, aruncîndu-i ființa în
neant – răzbate în ciuda a tot și a toate, precum
raza de lună ce-l însoțea pe „Iisus în celulă”, acel
fel de tărie sufletească românească, ce privește
compătimitor infirmitatea unei istorii care i s-a
dat s-o trăiască, păstrîndu-și în schimb privirea
curată, limpezită de neștiute lacrimi către
Dumnezeu. Aici, în această privire, se află, în
fond, perla neprețuită din această scoică a
suferinței, numită Mapa cu amintiri. 

Cei din specia rară a autorului, care au mai

rămas astăzi, au fost „răsplătiți” după Golgota
închisorii și apoi a vieții în România încarcerată,
cu neașteptata și cumplita răstignire pe crucea
indiferenței și a uitării, de către „mulțimea”
românească de azi, care cu ochi gol își trăiește
nerecunoștința ca pe cel mai firesc lucru. Și
poate de aceea, în fața suflului rece al noii lumi,
ei martirii își acoperă rănile trecute cu haina
veche, plină de petece, dar ocrotitoare a
neuitării. Această haină este zidul de viu
sufletesc, ce apără tragedia unui om de
promiscuitatea lumii indiferente.

Se știe că Iisus i-a iertat pe toți, dar asta nu
înseamnă că și stigmatele din mîinile și
picioarele lui au fost uitate. Ce au uitat oamenii,
a reținut lemnul Crucii. Pesemne că există
paralel cu sfînta iertare, o memorie intangibilă a
rănilor. Iar cartea „Mapa cu amintiri” este
tocmai mărturisirea lor, făcută cu un fel de
cumplită tristețe ce vibrează dincolo de rînduri,
dar însoțită la fiecare pas, ca și cum n-ar vrea să
lase deznădejdea să-și facă cuib în sufletele
celor ce vor citi, de acea inexplicabilă și
paradoxală seninătate românească în fața morții.

Marele medic al antichității romane, Galen,
spunea că: „Rănile sînt ferestrele prin care se
vede trupul”. Parafrazîndu-l, am putea spune că:
rănile sufletești sînt ferestrele prin care se vede
omul! Iar cartea Mapa cu amintiri este o astfel
de fereastră.
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În stagiunea teatrală 1956/1957, la Teatrul
Naţional din Bucureşti s-a jucat piesa lui Barbu
Ştefănescu Delavrancea Apus de soare, în regia
Mariettei Sadova, avîndu-l ca protagonist pe
actorul George Calboreanu. Celebritatea
acestuia, deşi jucase în tinereţe rolul lui Hamlet,
iar mai tîrziu pe acela al Regelui Lear, avea să
rămînă legată de figura lui Ştefan cel Mare, cu
care părea contopit. De altfel, în 1957 se
împlineau 500 de ani de la urcarea pe tron a
domnitorului. În timpul stagiunii teatrale
1956/1957, în ţara noastră încă existau trupe de
ocupaţie sovietică, istoria era falsificată şi abia
după sinuciderea sinistrului sovietizant Mihail
Roller s-au putut spune nişte lucruri cît de cît
adevărate despre trecutul nostru medieval. După
moartea lui Stalin în 1953, cînd se sistase lucrul
la Canalul Dunăre – Marea Neagră în contul
„dezgheţului” – sinonim cu destalinizarea –,
existase o atenuare a represiunii, dar şi o
reapropiere de unele lucruri dragi poporului
român, întreprinsă cu ezitare şi prudenţă. În
această categorie intra şi montarea, pe scena
Teatrului Naţional din Bucureşti, a piesei lui
Delavrancea Apus de soare. Oameni care au trăit
în epoca respectivă îşi aminteau că s-a întîmplat
ca după monologul final al lui Ştefan, „Moldova
nu este a mea, nici a voastră, ci a urmaşilor
urmaşilor voştri”, aplauzele să dureze – cu sala
ridicată în picioare – aproape zece minute. 

Chiar şi după înăbuşirea insurecţiei armate
anticomuniste din Ungaria, piesa lui Delavrancea
a rămas pe afişul Teatrului Naţional, care pe
atunci avea două săli: una în Piaţa Amzei, alta,
principală, pe Calea Victoriei, în Pasajul

Majestic, într-un edificiu impozant, care astăzi
poartă numele Teatrul Odeon. 

Montarea din 1956/57, în regia Mariettei
Sadova, era prima de după ultimul război
mondial, deoarece forţele comuniste în
expansiune evitau manifestări de patriotism şi de
afirmare a legăturii cu trecutul naţional.

Regizoarea spectacolului avea ea însăşi o
biografie mirobolantă. Născută în părţile Sibiului
în ultimii ani ai secolului al XIX-lea, purtînd
numele de Bîrsan, măritată cu scriitorul şi marele
om de teatru Ion Marin Sadoveanu – de care se va
despărţi după zece ani de căsătorie –, Marietta
Sadova a fost o figură emblematică a
intelectualităţii româneşti interbelice. Actriţă,
profesor de artă dramatică, regizoare, recăsătorită
cu Haig Acterian, un strălucit teatrolog de origine
armeană, dar mărturisind naţionalismul
românesc, Marietta Sadova a fost şi decorată cu
Ordinul Muncii, importantă distincţie comunistă,
şi zvîrlită în închisoare după ce acelaşi regim o
lăsase să meargă la Paris, în acelaşi an 1956, unde
se întîlnise cu Emil Cioran şi Mircea Eliade, care
făcuseră parte, ca şi soţul ei, din strălucita
generaţie interbelică. Remarcabilă este o anumită
scenă petrecută după graţierea deţinuţilor politici
din 1964. Un fost profesor al meu, trecînd atunci
prin casa regizoarei, i-a fost prezentat lui Petre
Ţuţea. La plecare, Marietta Sadova i-a spus: „Te
rog să ţii minte că ai dat mîna cu cel mai
inteligent român după Nae Ionescu”.

În 1956, Patriarhul Justinian, aflînd de ecoul
acestei piese, de manifestările de românism
vibrant generate în pofida vitregiei vremurilor pe
care le producea, s-a dus să o vadă. I s-a rezervat
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loja principală a Teatrului Odeon, pe atunci cea
dintîi sală a Teatrului Naţional din Bucureşti,
unde a ajuns însoţit de părintele Niţişor Cazacu,
secretarul său, şi de încă doi sau trei clerici. În
loja aceea stătea şi Gheorghiu-Dej cînd venea la
spectacole, ultimul la care a luat parte, în toamna
anului 1964, fiind Richard al III-lea avîndu-l
protagonist pe actorul George Vraca. 

Este dificil de datat venirea Patriarhului
Justinian la reprezentarea piesei Apus de soare la
Teatrul Naţional din Bucureşti. Înclin să cred că
această participare a avut loc în septembrie,
octombrie sau noiembrie 1956, întrucît la sfîrşitul
lunii octombrie a aceluiaşi an a izbucnit
insurecţia anticomunistă din Ungaria, iar pe 15
noiembrie începea Postul Crăciunului, un ierarh
ortodox neputînd merge la teatru după acea dată.
Desigur, Patriarhul putea să meargă la teatru şi în
1957, înainte de Postul Paştelui. Nu acesta este
lucrul cel mai important. Impresionant este faptul
că, la sfîrşitul spectacolului, Patriarhul Justinian a
ţinut să-l felicite pe George Calboreanu. Condus
în cabina marelui actor, acesta, cînd l-a văzut pe
Justinian, a căzut în genunchi exclamînd:
„Cuuuuum?! Patriarhul României vine în cuşca
unui măscărici?!”.

Patriarhul Justinian a fost atît de mişcat de
acest gest încît, în aceeaşi seară tîrzie, l-a invitat
pe marele actor la masă împreună cu întreaga
distribuţie. În Cadillac-ul Patriarhului, moştenit
de la înaintaşul său, Nicodim, au urcat cîţiva
actori, iar alţii au mers în taxiuri aduse din staţia
de la Piaţa Universităţii. La masa dată de
Patriarh, unde se regăseau din distribuţia piesei
atît Elvira Godeanu (Doamna Maria), cît şi Radu
Beligan (interpretul doctorului Şmil), Eugenia
Popovici şi Gheorghe Cozorici, servea diaconul
Bartolomeu Anania, de la care am aflat acest
episod. La un moment dat, pe cînd se trecea de la
vinul alb la cel roşu, tînărul diacon a ezitat să-i
schimbe vinul lui Calboreanu. Aducînd un alt
pahar, l-a aşezat alături de cel cu vin alb şi a
turnat din cel roşu. Calboreanu a gustat vinul roşu
şi l-a privit pe diaconul care slujea la masă.
Acesta l-a întrebat: „Cu care dintre vinuri

rămîneţi, maestre?”. „Cu amîndouă, părinte, cu
amîndouă!”

Tot în anii ’50 ai secolului trecut, Patriarhul
Justinian a mers să asculte şi două concerte
simfonice susţinute la Ateneu. La unul dintre
acestea, desfăşurat după moartea lui Stalin, în
1954 sau ’55, Patriarhul a fost însoţit de
secretarul său şi de părintele Anania, fiindu-le
rezervată loja cea mai importantă. S-a cîntat
muzică de Bach, dirijorul orchestrei fiind unul de
mare notorietate, inclusiv europeană: George
Georgescu. Pe atunci, spre deosebire de literatură
sau de artele plastice, muzica simfonică trecea
mai uşor prin filtrele cenzurii. Aşa se face că, în
pomenitul deceniu, s-a putut cînta la Bucureşti
Patimile după Matei, lucrare trecută însă în
program cu denumirea iniţială: „Matthäus-
Passion”.

Patriarhul i-a cerut părintelui Anania să-l
însoţească la Ateneu date fiind preocupările sale
muzicale. În 1952, înainte ca părintele Sandu
Tudor să se retragă la Mînăstirea Sihăstria,
devenind schimonah, s-a despărţit de patefonul
său His Master’s Voice şi de bogata discotecă
aferentă – discuri de muzică clasică – vînzîndu-i-
o părintelui Anania. De altfel, în locuinţa
tînărului diacon de la Arhiepiscopia Bucureştilor
aveau loc uneori audiţii restrînse, la care
participau şi intelectuali mireni. Patriarhul
Justinian i-a cerut diaconului său (care era şi
bibliotecarul Palatului Patriarhal) o carte despre
Bach, iar în ziua concertului – îndeosebi la masa
de prînz – nu s-a vorbit decît despre acest
compozitor. Seara, la sfîrşitul concertului,
George Georgescu a venit în loja Patriarhului,
salutîndu-l foarte reverenţios. S-a deschis o
discuţie despre Bach între şeful de orchestră şi
Justinian, care l-a uimit pe părintele Anania,
întrucît „Patriarhul vorbea ca un om care toată
viaţa nu ar fi ascultat decît muzică compusă de
Bach”.
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Germania, întruchiparea cea mai clară a
naţionalismului etnic, încearcă să reconstruiască Republica
Moldova după principiile naţionalismului civic. Ceea ce e
şi paradoxal, şi firesc. Căci experienţele contrare
principiilor pe care le aplici sunt tentante şi folositoare.
Poliţiştii buni ştiu de ce. 

Nemţii procedează din cele mai bune intenţii, din
altruism sau responsabilitate pentru ce se întâmplă în
vecinătatea UE Aceasta ne-ar ajuta, crede Berlinul, să
consolidăm statul nostru, care, trebuie să recunoaştem, e
cam anemic, abia se ţine pe picioare. Oficiului Federal
German pentru Afaceri Externe finanţează, de dragul
nostru, un proiect special: „Consolidarea identităţii
naţionale în Republica Moldova în contextul asocierii cu
Uniunea Europeană”.

Ar fi de înţeles astfel că identitatea naţională a
cetăţenilor Republicii Moldova nu e suficient de solidă şi
nevoie de ceva „ciment” sau „super glue” pentru a-i da
tăria cuvenită. Şi cine ar contesta că nu stăm chiar bine la
capitolul identitar? 

Din acest efort nobil, conceptual şi pecuniar, al
Germaniei s-a născut în decembrie trecut un studiu numit
„Consolidarea coeziunii sociale şi a unei identităţi comune
în Republica Moldova. Probleme-cheie şi recomandări
practice”, semnat de un grup de autori locali, destul de
cunoscuţi (cu două excepţii, în cazul meu) – Iulian Groza,
Vadim Pistrinciuc, Vladislav Kulminski, Adrian Popescu,
Andrei Popov, Iulian Rusu, toţi reprezentând nişte institute
– ONG-uri - dar şi de Prof. Dr. Mathias Jopp, Director la
Institut für Europäische Politik, Berlin. 

O gaură în cer 
Concluzia principală a studiului e ca o gaură în cer:

societatea noastră e divizată „de-a lungul unor direcţii
etnice şi lingvistice” din cauza politicienilor, a
discursurilor politice „intemperate” şi a „lipsei de
cunoştinţe despre diferite comunităţi etnice”, în pofida
„istoriei de secole de relaţii interetnice armonioase” şi a
unui „nivel ridicat de toleranţă interetnică şi acceptare
mutuală la nivel local”. 

Autorii consideră că „o criză a identităţii”
(moldovean/român), „lipsa coeziunii sociale şi
identificarea în creştere cu multe grupe de identitate

comportamentalizată” (ultima cauză e destinată, probabil,
doar iniţiaţilor) împiedică constituirea unui stat funcţional,
„receptiv faţă de cetăţeni” şi dezvoltarea (Republicii)
Moldova în general. 

Dacă înlăturăm aceste cauze, prin aplicarea unor
„politici practice”, renunţând a ne mai împărţi în „etnie
majoritară” şi „minorităţi naţionale”, limitând „spaţiul de
manevră al politicienilor”, ca ei să nu mai poată profita de
liniile de dezbinare identitară, atunci „emergenţa graduală
a unei identităţi civice comune” e ca şi asigurată, susţin
autorii. (Şi ca rezultat, deducem noi cu optimism, statul se
va întări şi se va dezvolta fără probleme majore, la fel de
armonios, pe potriva relaţiilor interetnice „armonioase” pe
parcursul „secolelor”.) 

Nişte moldoveni noi
„Identitatea civică comună” trebuie să apară în

procesul firesc de integrare a minorităţilor, de participare
în comun la proiectul de democratizare, modernizare şi
consolidare a statului Republica Moldova. Într-o ambianţă
de convieţuire paşnică, naturală, în cadrul aceluiaşi stat, a
cetăţenilor care vorbesc diferite limbi şi aparţin diferitelor
culturi, urmează să se producă, într-un termen mai lung, o
schimbare „calitativă” a cetăţeanului nostru. El nu se va
mai considera doar moldovean, român, ucrainean, găgăuz
etcetera, ci îşi va recunoaşte şi identitatea supraetnică, o
caracteristică singulară, proprie doar cetăţenilor Republicii
Moldova.. Deoarece termenul „moldovenesc” este
„discreditat pentru actori şi activişti politici importanţi”,
consideră autorii, noţiunea de „identitate civică
moldovenească” ar trebui probabil să fie evitată,
promovându-se conceptul de „identitate civică a
Republicii Moldova”. 

Fiindcă denumirea totuşi contează, iar autorii ne
îndeamnă la o „discuţie constructivă”, venim şi noi cu o
propunere, pe linia şi în spiritul acestui studiu. Odată ce
considerăm minorităţile „seculare” factori constitutivi ai
statului, acordându-le cote de reprezentare în Guvern,
federalizând de facto Republica Moldova, de ce nu am
schimba şi denumirea acesteia în Republica Moldo-
Româno-Ucraineano-Găgăuzo-Ruso-Bulgaro-Polonezo-
Belaruso-Romalo-Evreiască – RMRUGRBPBRE (cer
scuze că nu i-am menţionat pe reprezentanţii tuturor celor
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peste o sută de etnii conlocuitoare; să mă scuze şi evreii că
i-am citat la coadă, pentru eufonie). Iar noi ne vom numi
în consecinţă RMRUGRBPBREeni. Nu sună bine? Vi se
pare bizar, o abracadabra? Obişnuinţa e o chestiune de
timp, ca şi „emergenţa” acestei „identităţi comune”. 

Rupţi de realitate
Lăsând gluma la o parte, ar trebui să ne bucurăm că

odată cu „emergenţa” naţiunii civice problema coeziunii
sociale se rezolvă în mod automat, dar să fie chiar aşa? De
exemplu, Bernard Yack, teoretician, autor de lucrări în
domeniul filosofiei sociale şi politice, îşi exprimă îndoiala
că o naţiune civică asigură un mediu ideal pentru
diversitatea socială şi drepturile individuale. „Dreptatea
colectivă poate inspira nu mai puţină violenţă şi intoleranţă
decât etnocentrismul iraţional”, susţine el şi aduce
exemple din istoria franceză care ilustrează teza sa. Noi
putem face trimitere la propria experienţă, ca participanţi
la construcţia „naţiunii civice” sovietice. Dar oare nu
intenţionează Dodon din motive „civice” să-i bage la
închisoare pe cei care se consideră români şi pledează
pentru reunire cu România? Miturile naţionalismului civic,
considerat a fi un naţionalism bun, deformează realitatea
politică ca şi miturile naţionalismului etnic pe care vor să
le combată, consideră Bernard Yack. 

Oricum, ideea „identităţii civice comune” ţintite de
autorii studiului este ruptă de realitate, atâta timp cât
comunităţile etnice de la noi prezintă, cu mici excepţii, nişte
rezervaţii de hommo sovieticus, manipulate de Rusia.
Preocuparea lor principală, după cum se vede şi din
exemplul Autonomiei Găgăuze, nu este prezervarea culturii
şi limbii materne, ci geopolitica, reîntoarcerea la Rusia sau
măcar în „sfera de influenţă” a Rusiei. Ele aşteaptă să vină
Rusia şi sunt siguri că aceasta va veni. Temându-se,
probabil, să treacă liniile „corectitudinii politice”, autorii
studiului ignoră premeditat influenţa Moscovei asupra
acestor comunităţi şi pedalează pe clişeul relaţiilor
armonioase. Dacă au fost atât de „armonioase”, dacă
„toleranţa” e înscrisă în codul genetic al moldovenilor de
diferite etnii, de unde a apărut românofobia grotescă şi
dorinţa unora de a pune mâna pe arme împotriva
unioniştilor? 

Studiului nu-i lipseşte consistenţa, dar pare întrucâtva
formal, previzibil, cu concluzii ştiute dinainte, care se cer
doar ilustrate. Din deficit de date, nu toate concluziile
conving. De exemplu, fără cifrele referitoare la posesia
limbii române de către minoritari, afirmaţia că „există o
deschidere vastă faţă de învăţarea limbii şi culturii”
majoritare, rămâne vorbă goală, wishful thinking. Sigur,
predarea limbii române lasă de dorit, dar şi conaţionalii
noştri de alte etnii trebuie să facă paşi de întâmpinare, să
dorească să înveţe a vorbi limba oficială a statului. Numai
dacă îşi leagă soarta de Republica Moldova şi o dezleagă de

Rusia. 

Coeziunea majorităţii
E regretabil că studiul se referă doar în treacăt la

coeziunea etniei majoritare, o altă importantă cauză de
şubrezire a „coeziunii sociale” şi a statului Republica
Moldova. Să ne întrebăm: de ce, de exemplu, Ţările
Baltice, constituite în mod asemănător, în baza unei etnii,
unde o parte din ruşii veniţi după 1944 (de altfel, şi istoria
„seculară” a majorităţii rusofonilor din oraşele noastre
începe după 1944) nu au obţinut cetăţenia acestor state, se
confruntă într-o cu mult mai mică măsură cu probleme de
coeziune socială, care să le afecteze funcţionalitatea şi să
le frâneze dezvoltarea? 

Diferenţa esenţială dintre Republica Moldova şi Ţările
Baltice e în unitatea etniei majoritare, unitate care asigură
un curs stabil, un echilibru strategic al statului. Această
unitate este inexistentă în condiţiile noastre şi relaţiile
„armonioase” dintre etnia majoritară şi etniile minoritare,
oricât de importante ar fi ele, nu o pot substitui. Autorii au
ignorat problema unităţii din cadrul majorităţii ca să evite
tema precarităţii „originare” a statului Republica Moldova. 

Dat fiind că numărul celora care răspund că vorbesc
româna şi se consideră români şi limba lor este în creştere,
lentă, dar sigură (o confirmă şi recensămintele şi sondajele
de opinie), perspectiva reunirii cu România atârnă ca o
sabie a lui Damocles deasupra „statalităţii” moldoveneşti.
Doar prin metode nedemocratice, totalitariste poate fi
îndepărtat momentul când moldoveniştii vor fi în
minoritate împreună cu minorităţile. Viitorul Republicii
Moldova este cel puţin incert şi autorii ar fi trebuit măcar să
menţioneze acest lucru. Un cercetător adevărat nu ignoră
un rezultat care nu îi este pe plac sau i se pare negativ. 

Iar perspectiva reunirii cu România presupune şi o altă
abordare, sinceră, bazată pe adevăr, a relaţiilor interetnice.
Acestea trebuie reaşezate de pe fundamentul RSSM pe cel
al declaraţiei de independenţă, minorităţilor trebuie să li se
spună că „moldoveni” e sinonim cu „români”, că „limba
moldovenească” e de fapt limba română. 

În loc de concluzie
Societatea moldovenească e ca un vin în proces de

fermentaţie, un „tulburel”, dacă îl pui în sticle înainte de a
se sedimenta, de a se limpezi, sar dopurile şi se varsă.
Germania ar putea face mai mult pentru procesul de
„limpezire” decât plăti nişte studii cu rezultate prestabilite
(nu negăm însă utilitatea studiului în general). Ea ar putea
deschide uşa UE pentru Republica Moldova, ceea ce ar
rezolva pe loc o bună parte a problemelor legate de
„coeziune” şi „identitate naţională”. Evident, dacă face
aceasta, Berlinul riscă să supere foarte tare Moscova. 
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În timpurile din urmă – şi cu precădere din
mediul academic anglo-saxon – savanţii vin să ne
spună ce s-a mai pierdut din creştinism. Unii o
spun într-un mod argumentat, printr-o expunere
plină de erudiţie, alţii, mai numeroşi, ne amintesc
– în tot felul de lucrări propagandistice – că
sfîrşitul creştinismului este iminent, fiind cu totul
pierdută orice speranţă pentru adepţii acestei
religii. Potrivit unor astfel de autori, dovezi
irefutabile sînt la tot pasul şi nu doar în
„Occidentul decadent”. În acest moment,
discernămîntul (διάκρισις) fiecăruia dintre noi
intră în acţiune, consolidînd, în unele cazuri, stînca
tare a credinţei sau tulburînd şi mai mult nisipul
mişcător de sub picioarele unora dintre noi. Dar, să
nu deznădăjduim! Speranţa vine încă odată de la
specialişti, care lămuresc problema în cele mai
mici detalii. Din rafturile librăriilor de la noi, două
lucrări apărute recent mi-au reţinut atenţia în mod
special, cele semnate de Philip Jenkins (Istoria
pierdută a creştinismului, traducere din limba
engleză de Mihai Moroiu, consultant ştiinţific
Ierom. Agapie Corbu, Bucureşti, Baroque Books
& Arts, 2018, 379 p.) şi Bart D. Ehrman (Ce s-a
pierdut din creştinism? Bătăliile pentru Scriptură
şi credinţele pe care nu le-am cunoscut, traducere
de Cornelia Dumitru, Bucureşti, Humanitas, 2019,
432 p.). 

Parcurgînd CV-ul autorilor menţionaţi îţi dai
seama imediat că aceştia se încadrează fără
probleme în categoria celor puţini, erudiţi şi
excelenţi specialişti ai domeniului în care scriu.
Lăsînd pentru altă dată cartea lui Bart D. Ehrman,
ne concentrăm atenţia în rîndurile de mai jos
asupra volumului semnat de istoricul de la Baylor
University (SUA). Titlul original al cărţii lui P.

Jenkins publicată în 2008 este The Lost History of
Christianity. The Thousand-Year Golden Age of
the Church in the Middle East, Africa, and Asia –
and How It Died (New York, HarperOne). După
cum lesne se poate observa, subtitlul acestui volum
nu este tradus în limba română, dar fiind una dintre
puţinele cărţi de la noi ce a avut privilegiul unui
consultant ştiinţific m-am liniştit, fiind, cel mai
probabil, vorba despre o cutumă editorială neştiută
de mine.  

Miza cărţii pe care o avem în vedere pare a fi
următoarea: „Niciun istoric serios al creştinismului
modern nu ar lăsa Europa în afara poveştii lui; iar
a omite Asia din cronica medievală este la fel de
condamnabil. Nu putem înţelege istoria creştină
fără Asia – şi de fapt nici istoria Asiei fără
creştinism” (p. 27). Aşadar, Istoria pierdută a
creştinismului are în vedere mai ales Bisericile
creştine ale Răsăritului, în special pe cea
Nestoriană şi Iacobită, iar autorul ne avertizează
încă odată că „orice istorie a creştinismului care nu
acordă atenţia cuvenită iacobiţilor şi nestorienilor
îşi ratează în bună măsură ţinta” (p. 7). Într-o
anumită măsură, aşa este, istoria religiei creştine ar
trebui să ţină cont de toate ramurile creştinismului
timpuriu. Dar, pe de altă parte, nu mai puţin
adevărat este faptul că aceste ramuri s-au dezvoltat
aproape independent una de cealaltă. După lupte
seculare şi despărţiri foarte dureroase între „fraţi”,
ortodocşii au ieşit învingători în cele din urmă, iar
celelalte ramuri, care nu au acceptat hotărîrile
Sinoadelor ecumenice, au fost considerate eretice.
Pentru a deosebi între cele două paradigme, Philip
Jenkins evidenţiază faptul că „în universul roman
şi cel bizantin, desigur, creştinismul s-a adaptat la
culturile dominante, distanţîndu-se permanent de

165165CONVORBIRI  LITERARE

DESPRE CE S-A MAI PIERDUTDESPRE CE S-A MAI PIERDUT
DIN CREŞTINISMDIN CREŞTINISM

Florin CRÎȘMĂREANU

C A R T E A  D E  R E L I G I E



rădăcinile semitice. Dimpotrivă, nestorienii,
iacobiţii şi ceilalţi proveneau din Siria şi
Mesopotamia, iar cultura lor se formase într-o
tradiţie semitică profund familiară apostolilor”
(pp. 126-127).

În cele din urmă, din ce în ce mai slăbit,
„trunchiul asiatic al Bisericii” (ca să păstrăm
terminologia lui Jenkins), adică nestorienii,
iacobiţii şi ceilalţi, a căzut definitiv sub sabia
soldaţilor lui Timur Lenk (1336-1405).
Schimbările au fost radicale şi ireversibile, în acest
sens fiind de ajuns să menţionăm doar faptul că
oraşe mari ale lumii din vechime, cîndva
importante centre ale creştinismului, precum Merv
(Merw), Antiohia, Edessa, Nisibis ş.a., au dispărut
efectiv de pe harta lumii creştine. Mai mult decît
atît – ceea ce a fost timp de secole neverosimil –,
în data de 29 mai 1453, prin căderea
Constantinopolului, oamenii acelor vremuri erau
convinşi că trăiesc „ziua cînd lumea s-a sfîrşit”.
Aveau perfectă dreptate, lumea aşa cum o ştiau ei
s-a sfîrşit, dar cum ne place nouă astăzi să spunem:
cînd o lume dispare o alta e pe cale să se nască. În
ce mod am putea vorbi despre Renaştere fără
contribuţia directă sau indirectă a bizantinilor
plecaţi de sub stăpînirea otomană ? Privind
retrospectiv, nu putem să nu fim de acord cu faptul
că „în repetate rînduri de-a lungul istoriei, arborele
Bisericii a fost tuns şi retezat, de multe ori cu
sălbăticie” (p. 13). 

Astăzi, de regulă, cînd ne referim la Biserica
medievală, avem în vedere doar lumea
occidentală, de limbă latină. Însă, este foarte
adevărat că „Bisericile Răsăritului se aflau în anul
800 la nivelul pe care Europa latină nu avea să-l
atingă decît cel mai devreme în secolul al XIII-lea”
(p. 19). Să ne gîndim doar la perioada carolingiană
şi la influenţa semnificativă a bizantinilor. Fără
nici o exagerare, carolingienii imitau tot ce era
bizantin: veşmintele, arta culinară, arhitectura (sînt
exegeţi care susţin cu argumente solide faptul că
palatul de la Aix-la-Chapelle a fost ridicat de
carolingieni după modele bizantine). Aşadar,
schimburile culturale între Bizanţ şi Occident sînt,
cel puţin în perioada carolingiană, cu totul
asimetrice. Dar, spune autorul a cărui carte o avem
în vedere, „creştinismul a devenit predominant

european nu deoarece continentul ar fi avut
afinităţi evidente faţă de această credinţă, ci în
mod implicit: Europa a fost continentul unde nu a
fost distrus” (p. 14). Nu încă, dar se fac eforturi în
acest sens.

Philip Jenkins evidenţiază încă un aspect ce ar
trebui să dea de gîndit celor care susţin uneori prea
apăsat originalitatea filosofiei arabe şi influenţa
acesteia asupra autorilor din Evul Mediu
occidental, de vreme ce „o mare parte din ceea ce
numim erudiţie arabă era în realitate siriană,
persană şi coptă, şi nu neapărat musulmană” (p.
34). Această idee coroborată cu tezele lui Sylvain
Gouguenheim (în special, cu aceea din lucrarea
Aristotel la Muntele Saint-Michel. Rădăcinile
greceşti ale Europei creştine) ar putea duce la
rezultate dintre cele mai interesante. 

În definitiv, putem readuce în discuţie multe
tradiţii demult apuse din diverse motive, însă
trebuie să recunoaştem faptul că întotdeauna
istoria este scrisă doar de învingători. Volumul pe
care îl avem în vedere este publicat în condiţii
grafice şi editoriale excepţionale. Cartea, obiectul
în sine, este o bijuterie. Totuşi, consultantul
ştiinţific al volumului ar fi putut îndrepta prin note
de subsol unele formulări mai puţin inspirate,
precum „părintele Origen” (p. 22), „Biserica lui
Timotei” (p. 23, 28), „Toma d’Aquino” (p. 30, 73,
125); „Tertulian, inspirat părinte al Bisericii” (p.
56), „theosis, adică dumnezeirea” (p. 116) ş.a.m.d.
În repetate rînduri am întîlnit folosirea nepotrivită
a majusculei (dar şi a minusculei) mai ales în cazul
Bisericii/ bisericii. Dincolo de aceste mici scăpări,
fără nici o îndoială, cartea lui Philip Jenkins este
interesantă, bine scrisă şi atent documentată, fiind
la graniţa dintre un text bun de popularizare şi unul
academic. Parcurgerea acestei cărţi nu-ţi poate
aduce decît beneficii.

Philip Jenkins, Istoria pierdută a creştinismului,
traducere din limba engleză de Mihai Moroiu, consultant
ştiinţific Ierom. Agapie Corbu, Bucureşti, Baroque Books
& Arts, 2018, 379 p.
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Considerată de cele mai multe ori doctrina
mistică a religiei evreieşti, Cabala este mai mult
decît un sistem filosofic sau religios, depăşeşte
limitele unei mistici religioase, este mai mult decît
o tradiţie esoterică. Dar nu puţini sînt cei care
continuă să vadă în Cabală o învăţătură mistică şi
esoterică. „Definirea Cabalei ca mistică se bazează
deci pe modul cum o abordăm, în măsura în care
ea tinde spre cunoaşterea lui Dumnezeu şi a operei
sale, ale cărei elemente intrinseci au la bază o
concepţie intelectuală. Deşi, în esenţa ei, Cabala
nu este o abordare intelectuală sau raţională a
religiei, pentru unii cabalişti intelectul însuşi
devine o miză a misticii. Cabala îşi are rădăcinile
în legătura dintre intuiţie şi tradiţie”, consideră
autorii Dicţionarului enciclopedic de iudaism.
Cabala extrage din transcendenţa divină sensul
unui adevăr al vieţii religioase, în care se
întrepătrund elemente mistice si esoterice. În
acelaşi dicţionar amintit mai sus se menţionează că
„de-a lungul întregii sale istorii, misticismul
evreiesc reflectă tensiunea dintre încercarea de a
cunoaşte adevărul printr-un sistem esoteric de
interpretare hermeneutică a versetelor biblice şi a
cugetărilor talmudice – ele însele considerate
simboluri – şi nevoia imperativă a unei descoperiri
mistice originale prin viziuni, vise, revelaţiile
puterii cereşti si reflecţia intuitivă.” Aşadar, iniţial
nu era vorba despre aspecte mistice sau esoterice,
ci de hermeneutică. Adevărul mistic putea fi cules
din texte vechi printr-o interpretare mistică,
cabaliştii limitînd şi ei posibilităţile de propagare a
învăţăturii, impunînd o anumită vîrstă pentru
iniţiere, care la rîndul ei se adresa unui număr
restrîns de discipoli. O recentă apariţie editorială
îşi propune să dezvăluie mistere ale Cabalei:
Aryeh Kaplan, Meditaţia şi Cabala, traducere din

limba engleză de Ioana-Raluca Voicu, Bucureşti,
Editura Herald, colecţia „Sepher”, 2018, 424 p.

Cartea lui Aryeh Kaplan începe cu o afirmaţie
tranşantă: ne aflăm în faţa celor mai ascunse
mistere ale Cabalei, care poate ar fi trebuit păstrate
sub tăcere, dacă nu ar fi fost răspîndite atît de
multe informaţii greşite şi care trebuia să fie
înlăturate. Ştiinţa Cabalei este împărţită în trei
domenii: teoretic, meditativ şi practic. Cabala
teoretică se ocupă de aspectul formal al misterelor,
expune doctrina Emanaţiilor Divine, a celor zece
Sefirot. Cabala practică s-a ocupat cu precădere de
magia albă; rabinii taumaturgi au fost o prezenţă
frecventă în comunităţile Europei răsăritene, ei
folosind Numele Divine şi incantaţiile pentru a
vindeca. Cabala meditativă se situează între cele
două curente amintite, metodele de meditaţie fiind
descurajate, dar fiind cunoscute mai ales din
învăţăturile rabinului Abraham Abulafia.

Primii care au folosit metodele meditative au
fost patriarhii şi profeţii; ei le-au folosit pentru
iluminare şi darul profeţiei. Despre perioada
talmudică timpurie se cunosc puţine fapte, se ştie
că se foloseau tehnici meditative pentru a accede la
sfera transcendentă; din această perioadă datează
lucrări clasice ale Cabalei: Sefer Yetzirah, Bahirul
şi Zoharul, care erau utilizate în cercuri restrînse,
rămînînd necunoscute în afara lor. În secolul al
XIII-lea, Abraham Abulafia a dezvăluit o serie de
metode secrete; trei secole mai tîrziu, Yitzchak
Luria a arătat că unele combinaţii de litere din
Zohar puteau fi folosite ca instrumente meditative;
secolul al XVIII-lea marchează o nouă renaştere a
iudaismului prin ascensiunea hasidismului,
mişcare fondată de Baal Shem Tov.

O personalitate asupra căreia stăruie Aryeh
Kaplan este rabinul Abraham Abulafia, menţionat

167167CONVORBIRI  LITERARE

MEDITAŢIA ŞI CABALAMEDITAŢIA ŞI CABALA
Bogdan Mihai MANDACHE

C A R T E A  D E  F I L O S O F I E



de mulţi cărturari, deşi din scrierile sale s-a păstrat
prea puţin. Chiar dacă asupra omului persistă
acuze că ar fi avut iluzii mesianice, „este unanim
recunoscut faptul că el era în posesia unor tradiţii
autentice şi că a transmis-o cu fidelitate şi
precizie.(...) Abulafia nu este atît de fascinant din
cauza vieţii sale personale, cît din cauza comorii
remarcabile a învăţăturii mistice pe care a inclus-o
în scrierile sale.”  Aryeh Kaplan face o binevenită
prezentare a unor şcoli vechi dedicate învăţării
Cabalei şi a metodelor sale, oferind cititorilor
pagini din Poarta lui Kavanah, Porţile Luminii,
Sefer HaYuchasin.

Unul dintre marii teoreticieni ai Cabalei a fost
Moise Cordovero, autor al cîtorva lucrări ce au
exercitat o puternică influenţă asupra
contemporanilor şi a generaţiilor care au urmat:
Pardes rimonim (Grădina rodiilor), una dintre cele
mai profunde scrieri ale misticii cabalistice; Or
iakar (Lumina preţioasă), un comentariu asupra
Zoharului; Tomer Devora (Palmierul Deborei),
prima lucrare care face legătura între simbolismul
Cabalei şi comportamentul etic cotidian al omului;
în opinia sa faptele omeneşti trebuie să ia ca model
acţiunea emanaţiilor divine (sefirot), concepţie
care va influenţa opera etică a cabaliştilor din
secolele care au urmat. Cartea Palmierul Deborei a
apărut la Editura Herald, în anul 2015, în
traducerea lui Lucian-Zeev Herşcovici. Ramak,
aşa îl numeau contemporanii pe Moise Cordovero,
în semn de preţuire, folosind iniţialele sale, era cel
mai important filosof al lumii Cabalei. Teoretician,
dar şi implicat activ în meditaţia Cabalei, Ramak a
făcut din oraşul Safed, unde întemeiase o academie
cabalistică, „cel mai mare centru al Cabalei pe care
lumea l-a cunoscut vreodată.”

Isaac Luria, cunoscut şi sub numele de ha-Ari,
care şi-ar fi făcut ucenicia cabalistică pe lîngă un
polonez, în timpul şederii în Egipt unde a
îmbrăţişat şi esoterismul; s-a stabilit la Safed, unde
a studiat cu Cordovero. Luria a adunat în jurul lui
mai mulţi discipoli cărora le destăinuia revelaţiile
sale, în timpul plimbărilor la mormintele sfinte din
Safed. Întreaga sa învăţătură s-a transmis oral, nu
există nici o carte pe care să o fi scris el; discipolii,
mai cu seamă Haim Vital, a făcut însemnări asupra
viziunilor mistice ale lui Ari. Hasidismul a fost  o

mişcare mistică ale cărei baze au fost puse de Baal
Shem Tov, o mişcare care s-a răspîndit dincolo de
cercul cărturarilor. El însuşi nu a fost un erudit
conform canoanelor tradiţionale, dar era un foarte
bun cunoscător al Bibliei, al Hagadei rabinice şi al
Cabalei. Multe aforisme rămase de la părintele
hasidismului arată că tainele divine i-au fost
dezvăluite nu datorită erudiţiei sale, ci pentru că
rugăciunile sale erau pătrunse de evlavie. „Deşi
rugăciunea a fost principalul mijloc pentru
ascensiunea spirituală, maeştrii hasidici au discutat
deseori conceptul în termeni mai generali. Cineva
poate urca pe scara spirituală, dintr-o cameră în
alta, dintr-un Univers în cel superior lui. Astfel,
vom trece prin cele patru universuri, Asiyah,
Yetzirah, Beriyah şi, în final, în Atziluth, universul
celor Zece Sefirot. Folosirea acestor universuri
pentru ascensiunea spirituală şi legarea minţii de
cer joacă un rol important în sistemul lui Baal
Shem”, scrie Aryeh Kaplan. Toate prezentările
personalităţilor care au marcat studierea Cabalei şi
cultivarea meditaţiei sînt amplu argumentate
teoretic, cît şi prin numeroase texte pe care Aryeh
Kaplan le pune la dispoziţia cititorilor. 
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Înainte de a ajunge să văd muzeul dedicat
doamnei Murasaki Shikibu, într-o zi de primăvară,
plimbîndu-mă prin Kyōto (odinioară Heyan-Kyō/
„Capitala păcii şi a liniştii”, de unde numele
perioadei Heian, 794 – 1185), au fost momente în
care am avut impresia că am păşit dincolo de timp.
Aşa a fost şi cînd am ajuns în curtea unui faimos
templu al perioadei Heian. Am intrat şi… dintr-o dată
totul părea pustiu. Nici un zgomot. Nici un om. Doar
o femeie care parcă nu păşea, ci trecea prin privirile
mele, nu departe, într-un kimono tradiţional, dintr-o
loc spre altul al curţii. Părea că, în aerul netulburat al
dimineţii, numai urmele ei se vedeau, abia, pe
nisipul, măturat parcă de suflarea secolelor. A intrat
undeva sau nu, nu ştiu, dar nu am mai văzut-o. Parcă
nici nu fusese vreodată. Numai urmele ei abia se mai
vedeau pe nisipul din curte. Apoi o pală de vînt le-a
sorbit şi pe ele cu totul.

Ca un vis înlăuntrul unui alt vis.
Apoi, ieşind de acolo, au apărut şi oamenii, a

revenit şi zgomotul, iar gîndul m-a dus, în timp ce
păşeam către Kamo-gawa, Rîul Kamo, la Murasaki
Shikibu şi la Sei Shōnagon.

Într-una din zilele următoare am ţinut în mînă,
într-o încăpere din Kyoto, nu departe de
impresionantul, prin simbolistica sa, Muzeu al
Canalului Biwa1, mai multe mărturii ale vremurilor
în care au trăit cele două doamne. O ediţie mai
„apropiată” de noi (anul 1212), Hōjōki2, a călugărului
budist de pe Muntele Hino, Kamo no Chōmei, dar şi
una mai veche, Makura no sōshi (ad litteram – Caiete
de pernă), Însemnări de căpătîi ale fiicei lui
Kiyowara no Motosuke (dintr-o familie cu nume
înrădăcinat în cultura niponilor, care fuseseră printre
compilatorii primei cărţi despre trecutul Japoniei,
Nihonshoki/ Nihongi), Sei3 „Shōnagon” (conform
Taihō-ritsuryō/ Codului Taisho – „adaptare” a

modului de organizare din China dinastiei Tang –, în
vigoare în Japonia din anul 703). Nu e clar de unde
asta, poate după ce a intrat în anturajul împărătesei
Sadako (după o căsnicie ratată, pare-se), ca doamnă
de onoare4. Între acestea, şi cele trei opere atribuite
doamnei Murasaki Shikibu (cum este cunoscută,
după acest pseudonim5 al său): Povestea lui Genji,
Jurnalul doamnei Murasaki şi Amintiri poetice (128
de poeme, preţuite şi, unele, antologate şi de
Fujiwara no Teika6). Au fost şi copii mai vechi, unele
ale lui Fujiwara no Teika, dar şi gōkan (ad litteram
„cărţi combinate/ plachete combinate” cu desen) din
perioade mai apropiate de noi, dar care, din păcate, în
timp, în siajul „democratizării” tipăriturilor, au
dispărut. Într-o convorbire cu Mariko Sumikura
(bună parte publicată în „Poezia”, în vara lui 2014)
am vorbit despre familia sa, Suminokura. Cei mai
cunoscuţi în istoria Japoniei: Suminokura Ryoi,
1554-1614, Suminokura Soan, 1571-1632. Ryoi şi
fiul lui, Soan, nu au fost doar mari negustori, dar şi
filantropi care au încurajat şi finanţat arta
contemporană lor, literatura şi societăţile culturale.
Mariko mi-a povestit despre rolul familiei sale în
apariţia „Sagabon”, „cea mai frumoasă carte a Evului
Mediu japonez”, tipărită pe blocuri cu litere făcute
din lemn7. Şi despre manuscrise şi tipărituri Genji.

Am căutat apoi, mergînd prin curtea vechiului
Palatul Imperial (Kyōto Gosho, numit acum „Vechiul
Palat Imperial), care mai este azi – pentru că cel vechi
arsese8, să îmi imaginez, pe cît se putea, lumea în
care scrisese Murasaki Shikibu. Cu cartea în mînă
„desenam” vreo scenă sau alta cu ochii minţii.

Am răsfoit ceva ediţii ale acestei cărţi, iar aceasta
este una frumoasă. Deschizînd cartea frumoasă,
realizată cu suflet de Angela Hondru (de altfel, în
nota traducătorului, scrie despre un Genji „al meu”),
m-au căutat amintirile de acolo. Pe de altă parte, am
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remarcat felul în care a fost alcătuită ediţia română,
cu studiul introductiv atît de necesar pentru ca
cititorul să fie mai aproape de înţelegerea cărţii pe
care o are în faţă, nota traducătorului, cele 43 de
ilustraţii (neaccesibile publicului larg, puse la
dispoziţie, citim, de Institutul Naţional de Literatură
Japoneză), evantaie rotunde, datînd din a doua parte
a secolului al XVII-lea, ţinînd de Şcoala Tosa9.  Şi, nu
în ultimul rînd, eforturile de a găsi o cale pentru a
păstra cît mai aproape de ediţia originală, ca
terminologie dar şi putere de sugestie, versiunea
română.

Fără înţelegerea, pe cît se poate, a epocii, a
caracteristicilor acesteia din punct de vedere social/
cultural ş.a., a mentalităţii de atunci a japonezilor, şi
în special a celor de la curte, e şi nu este o lectură
uşoară pentru un om al timpului nostru, mai ales
occidental. Sînt alegeri ale traducătoarei care, în
opinia mea, înlesnesc lectura. De pildă în perioada în
care a trăit Murasaki (Heian), cei de la curte erau
cunoscuţi după funcţii, nu după nume, iar funcţiile lor
nu rămîneau, adesea, aceleaşi, ceea ce sporeşte
dificultatea de înţelegere. Se putea ajunge ca un
personaj mai des întîlnit să aibă mai multe „nume”/
funcţii, iar un fost „nume” (fostă funcţie) al său să fie
apoi atribuit altuia. Angela Hondru a păstrat fie
funcţia iniţială a personajului, fie porecla (explicate
şi în glosarul de nume), ceea ce simplifică/ uşurează
fluidizarea înţelegerii textului. Sînt şi alte aspecte
(care ţin fie de particularităţi ale limbii japoneze ori
jocuri de cuvinte, fie de cele ale epocii) pentru care a
găsit, cred, soluţii adecvate. Mai amintesc doar că
femeile erau apelate după funcţiile („numele”) taţilor/
soţilor/ fraţilor – cum e şi cazul doamnei Murasaki
Shikibu –, ori li se dădea numele unei clădiri
imperiale, erau numite după/ de la diverse întîmplări/
incidente ş.a. Murasaki face multe trimiteri de tot
felul, fie la evenimente, fie la antologii din epocă, în
cazul poemelor, fie la situaţii diverse ş.a. De
asemenea, cartea este considerată semnificativă de
lingvişti/ specialişti şi datorită faptului că reflectă
felul în care se crea/ evolua vocabularul/ limba/
scrierea japoneză în epocă, ştiut fiind că pînă în
secolul al IX-lea textele în Ţara Soarelui Răsare erau
scrise cu caractere chinezeşti, folosind scrierea
man’yōgana10, trecîndu-se cu timpul la celelalte
silabare kana11, scrieri ale locului. La curte era o
atitudine cumva ambiguă, Japonia începînd de acum
să preia/ păstreze ceea ce considera că îi este necesar,

putea fi potrivit japonezilor, de acum, deşi la curte se
mai recitau poeţi clasici chinezi (fiind chiar util
pentru succes în înalte societate), se purtau mătăsuri
chinezeşti ş.a. În fine, pe scurt, cred că soluţiile alese
de Angela Hondru sînt în folosul lectorului român.

S-a spus şi că întîmplările din carte s-au petrecut
cu ceva vreme înainte (de altfel, începutul este: „La
curtea Împăratului Japoniei – pe vremea cui să fi fost
oare?”), Murasaki ţesînd trecutul cu firele prezentului
său şi trăirilor pe care le avea. Povestea/ Legenda lui
Hikaru Genji, „Strălucitorul Genji” se petrece într-o
lume/ o vreme cu multe meandre, dată fiind şi
ordinea socială, acceptarea, pe lîngă soţia principală,
a concubinelor – de unde intrigi, gelozii ş.a. –
căsătoriile pentru alianţe/ din interes (cum este cea a
lui Genji cu mătuşa sa, Aoi), felul în care poezia
(îndeobşte în formula tanka/ waka12) era socotită
absolut necesară pentru primii paşi în dragoste şi mai
departe, tipologia rangurilor la curte (zece, cu sub-
ranguri), felul în care erau considerate şi virtuţi, dar
şi urmare a comportamentului dintr-o viaţă anterioară
ş.a.. Mai era semnificaţia specială a hainelor, cu tot
felul de detalii, normele diverse de comportament,
vorbire, îmbrăcăminte ş.a.

„Strălucitorul Genji”, copil al unei concubine nu
de prim rang cu împăratul (dar pe care acesta îl
scosese din „linia de succesiune”, din motive
politice), întrunise o sumă a calităţilor/ virtuţilor – era
frumos, poet şi caligraf remarcabil, muzician,
dansator preţuit şi invidiat dar… avînd parte de tot
felul de încercări, eşecuri, suferinţe.

În general, structura acestei proze este împărţită în
trei mari secţiuni: 1. Ascensiunea şi căderea lui Genji
(a. tinereţea, capitolele 1-33), b. succese şi căderi, 34-
41, pînă la moartea soţiei sale), 2. Tranziţia/ Trecerea
(42-44), episoade scurte, după moartea lui Genji, 3.
Capitolele 45-54 – Urmaşii oficial şi secret ai lui
Genji, Niou („Prinţul parfumat”) şi Kaoru (Prinţul
înmiresmat”). În ediţia română capitolele 42 – 54 sînt
redate printr-un sinopsis. Titlurile acestor capitole sînt
ele însele poezie (Tunica cicadei, Mlădiţa de mei-
păsăresc, Prinos împărătesc adus frunzelor de arţar,
Primul ciripit ş.a.).

Interesant este şi faptul că, deşi bărbaţii erau cei
care „acţionau”, dominau, femeile fiind cvasi-
excluse de la viaţa publică, totuşi, pe Genji îl
cunoaştem, de fapt, prin intermediul femeilor, iar
viaţa de curte prin trăirile acestora. Asta deşi ele
trăiau într-o continuă aşteptare, pentru a fi iubite,
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„vizitate” seara, şi lăsate singure dimineaţa.
Citind din/ despre Kenzaburō Ōe, am văzut că

spunea în discursul la Banchetul pentru Premiul
Nobel din 10 decembrie 1994: „sînt un japonez
neobişnuit care şi-a petrecut copilăria sub influenţa
puternică a lui Nils Holgersson. Atît de puternică a
fost influenţa lui Nils asupra mea, încît a fost vreme
în care puteam să numesc frumuseţile Suediei mai
bine decît pe cele ale ţării mele”, adăugînd, peste
cîteva fraze, că, astfel, s-a „întors cu spatele către
Legenda lui Genji”, simţindu-se „mai apropiat de
Selma Lagerlöf” pe care a „respectat-o mai mult decît
pe Murasaki Shikibu”. Dar… „mulţumită din nou lui
Nils şi prietenilor săi” a redescoperit „atracţia” către
Legenda lui Genji…

Este, una peste alta, un „tablou” complex, în nuanţe
multe şi detaliate, cu trăiri, sentimente, gesturi, moduri
de a acţiona/ reacţiona al oamenilor din preajma curţii
Heian din acea vreme, cu tot ce însemna asta, de la
reguli de comportare, mod de organizare/ ierarhizare,
legături între cei de acolo ş.a. Este o poveste
fermecătoare prin multe aspecte – de la dragostea
pentru natură la poezie, de la multele poveşti la felul în
care vede Murasaki lucrurile… şi multe altele.

Ar mai fi şi povestea manuscriselor cărţii,
cuprinzătoare şi ea13, „poveştile” despre ele dar şi
despre Murasaki Shikibu, şi…

O lectură plăcută, interesantă, despre o lume
aparte, o carte frumos realizată cu totul.

Murasaki Shikibu, Povestea lui Genji, traducere din
limba japoneză, note, glosar şi legendele ilustraţiilor de
Angela Hondru, Editura Polirom, Iaşi, 2017, 900 p.

Note:
1. Canalul Lacului Biwa (Biwako Sosui): construit în tim-

pul perioadei Meiji, în Japonia, de la Lacul Biwa la Kyoto.
Canalul a aprovizionat prima hidrocentrală publică din
Japonia.

2. Tradusă în engleză cu titluri ca: An Account of My Hut
sau  The Ten Foot Square Hut (de la cabana de 10 metri pătraţi
în care a locuit în ultima perioadă a vieţii).

3. Sei – de la numele de familie, Kiyohara (kiyo în citirea
sino-japoneză a vremii se citea „sei”).

4. S-a spus că ar putea fi de la al treilea soţ al ei.
5. Numele vine de la o funcţie avută de tatăl său (Shikibu

– biroul pentru ceremonial), iar Murasaki – numele unei
plante.

6. S-a născut (într-o ramură de rang mai jos) în familia
Fujiwara; mulţi bărbaţi au avut funcţii înalte la curte. Tatăl
autoarei, deşi învăţat, a fost guvernator de provincie, în
Harima, Echigo şi Echizen, unde Murasaki l-a însoţit în 996. În

1006 a fost solicitată la curte, pare-se datorită talentelor ei şi în
arta scrisului. Ultima înregistrare despre ea e din 1013. Posibil
să fi murit anul următor. Fujiwara no Teika, dincolo de rangul
său, a alcătuit şi o antologie renumită şi azi.

7. Saga este numele unui district din Kyoto. Una dintre
metodele de tipar mobil care a pătruns în Japonia pe la sfîrşit-
ul secolului al XVI-lea şi începutul celui de-al XVII-lea:
Chōsen kokatsuji („vechiul stil coreean – pentru că fusese
practicat în Goryeo, vechea Coreea ); o alta, adusă din Europa
de misionarii catolici/ iezuiţi în 1549, era în maniera metode-
lor de tipărire ale lui Guttemberg. Cărţile tipărite după
metodele aduse din Europa au fost numite Kirishitanban,
„ediţii creştine”. Nu mult după asta, Suminokura Soan – care
locuia în districtul Saga - a fost printre pionerii primul stil nativ
de tipar mobil cu litere mobile din lemn, folosind tehnicile
dezvoltate de meşterul Hon’ami Kōetsu (1558–1637) şi
oamenii acestuia. Cărţile de acest tip au fost numite Sagabon –
Cărţi Saga. Mulţi le consideră (poate şi pentru că folosesc o
hîrtie aparte pentru decoraţii, numită karakami - hîrtie
chinezească, şi o tehnică de legare/ coasere numită tetsuyōsō,
care imită stilul manuscriselor) cele mai frumoase din istoria
tipăriturilor japoneze.

8. În 1855. La fel, celălalt palat din parc (considerat
secundar), Palatul Imperial Sento sau Sentō Gosho (construit
în 1630 pentru împăratul al 108-lea, Go-Mizunō, care abdicase
în anul şase al „erei” kan’ei, în a opta zi a celei de-a 11-a luni,
adică 22 decembrie, în 1629) arsese în 1854.

9. Fondată în perioada Muromachi (sec. XIV-XV). Mai
mulţi pictori ai acestei şcoli au pictat şi scene din Genji
monogatari. Cea mai veche înregistrare a unui artist care a
folosit acest nume, Tosa, e de la începutul secolului XV, anume
Fujiwara Yukihiro (1406–1434) cunoscut ca Tosa Shōgen,
datorită funcţiei de guvernator al provinciei Tosa.

10. Numele derivă din cel al unei antologii de poezie
japoneză faimoasă, Man’yōshū (din perioada Nara), în care s-
a folosit acest mod de a scrie. Sistem vechi de scriere japonez,
folosind caracterele chinezeşti, dar e considerat primul
„silabar” kana cunoscut, limba japoneză fiind grafiată fonetic.
Nu e limpede cînd a fost folosit cel mai devreme, dar se pare
că era folosit pe la mijlocul secolului al VII-lea.

11. Sînt trei tipuri de scrieri „silabice” kana (diferite de
cele folosesc caracterele chinezeşti numite în Arhipelag kanji):
katakana, hiragana şi man’yōgana, însă istoria lor e o poveste.
De pildă „hentaikana” („variantă de kana”) este o versiune mai
veche a hiragana, spun specialiştii. Numele lor este legat de al
unor personaje japoneze.

12. Tanka (cunoscută şi cu numele de waka): gen de poezie
cu formă fixă japoneză, din punct de vedere formal conţinînd
5-7-5-7-7 silabe, dar şi cu alte cerinţe. Gen practicat şi azi, nu
doar în Japonia, inclusiv în România. Mai multe la „Biblioteca
haiku”, în revista „Poezia”

13. Cele din secolul al XIII-lea, atribuite lui Minamoto no
Chikayuki (Kawachibon) şi Fujiwara no Teika (Aobyōshibon),
scopul acestora, cele din categoria Beppon. Am citit că pe 10
martie 2008 a fost găsit la Kyōto un manuscris dinspre sfîrşitul
perioadei Kamakura, 65 de pagini, capitolul al şaselea,
Şofrănelul…
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Să mai spună cineva că doamnele nu dau dovadă
de o sensibilitate aparte! Profitînd de calendarul care le
dă întîietate, juratele Premiului Femina s-au grăbit să-
l recompenseze pe Philippe Lançon, jurnalistul și
scriitorul scăpat ca prin minune din atentatul împotriva
redacției jurnalului satiric „Charlie Hebdo”, din 7
ianuarie 2015, pentru răvășitoarea sa confesiune
consemnată în paginile romanului Le lambeau/
Crîmpeiul (Gallimard, 2018). Era pe listele finale ale
tuturor marilor premii. Cu o excepție. Notabilă.
Academia Goncourt nu l-a avut în vedere nici o clipă
pentru că, după cum explică președintele juriului,
Bernard Pivot: „Acest roman este o mărturie […], o
carte foarte bună, poate una din cele mai frumoase din
acest an, dar nu corespunde așteptărilor Goncourt, care
încoronează o operă de imaginație.” La decernarea
unui alt premiu, Roman News, Philippe Lançon i-a
răspuns indirect lui Pivot, explicînd că textul lui este
cu adevărat o lucrare de imaginație, ca orice alt act de
creație, devreme ce, chiar dacă nu a inventa factual
ceea ce a trăit concret între 7 ianuarie și 13 noiembrie
2015, și-a imaginat în schimb modul în care să redea și
să compună acele evenimente. Însă problema locului și
rolului imaginației în literatura franceză contemporană
e un subiect prea fierbinte și complicat pentru a putea
fi abordat aici.

Revenind la romanul Le lambeau, trebuie să
spunem că ceilalți judecători literari îl așteptau demult!
Și nu doar ei, ci o țară întreagă care vibrase cu sufletul
agățat de imaginile televizate și de veștile care veneau
în flux continuu în acele zile în care Franța, încă
somnolentă după sărbătorile de iarnă, se vedea subit
aruncată în iad. În iadul propriilor neputințe, erori,
incompatibilități, în iadul unor vieți sfîrtecate pentru
curajul – spun unii, cei mai mulți –, sau
iresponsabilitatea – spun alții, cu jumătate de gură, de
a vorbi, scrie, desena liber. O carte capitală, absorbită
de îndată de un public nevindecat și care a rămas cu
arsura barbariei gratuite și cu mult mai multe întrebări
decît răspunsuri. Vînzările de sute de mii de exemplare
ale acestui volum consistent (510 pagini), în care

autorul povestește cum viața i-a basculat în acel 7
ianuarie și descrie drumul sisific al reconstrucției lente
vădesc, probabil, mai puțin o curiozitate însetată de
sînge și anecdote dramatice, cît o stupefacție colectivă
și o nevoie reală de a înțelege resorturile urii, ale
intoleranței, ale ignoranței. Ale morții. Dar și ale vieții,
căci puterea cuvîntului (re)creator e tot atît de
importantă pentru regenerare ca acele crîmpeie, fîșii,
bucăți de piele pe care le smulgi dintr-un loc ceva mai
generos pentru a cîrpi alt loc mai sărac, pentru a petici
cumva hăul care se naște în tine…

Relatarea începe cu o seară înaintea masacrului.
Philippe Lançon, jurnalist cultural de succes, are 51 de
ani și încă multe de spus și de făcut în lumea aceasta.
Tocmai fusese la teatru să vadă „Noaptea regilor”, de
Shakespeare, și scrisese pentru „Libération” un articol
despre romanul Soumission al lui Michel Houellebecq.
Pe deasupra, se pregătește să plece încă o dată peste
ocean, să le predea literatura franceză studenților de la
Princeton. Sinceritatea pare deplină, căci autorul
dezvăluie pînă și relația pe care o întreținea cu
Gabriela, o chiliancă măritată care trăia la New York. 

A doua zi, Philippe Lançon asistă la reuniunea
săptămînală a membrilor redacției „Charlie Hebdo”,
discutînd tocmai despre ultimul roman al lui
Houellebecq, cînd lumea s-a frînt sub gloanțele fraților
Kouachi. Grav rănit de un proiectil care i-a sfărîmat
maxilarul, Lançon o face pe mortul, după propriile-i
mărturisiri. Cele circa 60 de pagini care descriu
hecatomba sînt greu de digerat. Cînd deschide ochii,
după plecarea asasinilor, își vede prietenii morți, parcă
ținîndu-se de mînă, creierele împrăștiate peste tot,
redacția plutind în sînge și pe ecranul telefonului său,
reflexia propriului chip desfigurat. Un noroc chior, sau
o milostivire divină au făcut ca, în ultima clipă, să-și
întoarcă ușor capul, care în felul acesta nu i-a fost
spulberat cu totul, „doar” în partea inferioară…

Cartea povestește fără patos recuperarea, după 15
operații și nouă luni înfiorătoare, în care doar prietenii
și cărțile (Proust, Kafka, Thomas Mann) l-au ajutat să
supraviețuiască nu doar chinurilor fizice, ci poate mai
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cu seamă traumelor psihice. Lenta și dureroasa
reconstrucție a unui corp distrus trece prin evocarea
ambientului spitalicesc, a asistentelor care îl veghează,
a medicilor care au făcut minuni, a polițiștilor care îl
protejează și a fratelui care nu-l mai părăsește. Totul pe
un ton egal, aproape neutru. Monstruozitatea pură te
duce dincolo de granițele suportabilității umane, nu
mai e loc nici de durere, nici de nostalgie, nici de dor
sau remușcări. Devii aton, te observi cu răceală.
Traversarea infernului personal se oprește în ziua de
13 noiembrie a aceluiași an, cînd un alt infern se
deschide la Paris în urma atacurilor teroriste din mai
multe restaurante și din sala de concerte Bataclan.
Philippe Lançon, aflat la New York în acel moment,
trăiește o reluare a coșmarului: „Din nou, la fel ca la
trezirea după atentat, o dezlipire a conștiinței, și am
simțit că totul reîncepea, sau mai precis continua, în
mine și în jurul meu…”.

În acest roman cu titlu ușor straniu, care pălmuiește
parcă, jurnalistul încearcă o explorare a ceții pogorîte
asupra spiritului său în timpul crîncenei experiențe,
săvîrșind, simultan cu actul de reconstrucție
chirurgicală, un act de construcție literară expiatorie.
Singular e faptul că istorisirea se clădește pe o sumă de
reflecții intime, deși, inevitabil, pe fundal se
conturează problematizarea acelor confruntări
civilizaționale, nu doar religioase, cu musulmanii,
ținută tot mai greu sub capac de discursurile oficiale,
politic corecte. Nu e limpede din ce motive, probabil
că epuizarea fizică și psihică l-au făcut mai precaut,
dar Lançon nu caută să se lanseze în argumentări
sofisticate și raționalizări politico-sociale de un sens
sau altul, textul său e „doar” povestea unui episod care
i-a schimbat complet viața, raporturile sale cu semenii,
dar în primul rînd cu propriul corp, cu senzațiile și
amintirile sale, cu muzica, pictura sau scrisul. Desigur,
exemplaritatea experienței poate fi extrapolată de
fiecare cititor, dar nu e revendicată ca atare. Un om
fărîmat în trupul și spiritul său, care reînvață să respire,
nu mai caută să privească lumea de la balcon, cu
acuitatea neiertătoare a jurnalistului agresiv, ci își
asumă cu un soi de smerenie neînțelegerea unei trăiri
personale, resemantizarea propriei așezări în lume.
Identitatea se mută temporar în alteritate, apoi revine,
altfel. Eu devine el în carnea mutilată a unei
configurații în care nu te mai recunoști, dedublarea
venind ca formă ultimă de apărare a integrității…

Am închis ochii pentru ultima dată, ca și cum, dacă
nu le mai vedeam, era posibil să nu fi trăit toate acele

lucruri. I-am redeschis și Bernard era tot acolo. Cel
care deveneam a vrut să plîngă, dar cel care nu era
întru totul mort l-a împiedicat. I-a spus: „Au plecat,
acum trebuie să te ridici”. A spus-o la plural, „au
plecat”, ca și cum nu s-ar fi întîmplat nimic. Cel care
nu era întru totul mort încerca să-și regăsească micile
gesturi familiare.

Viața unui supraviețuitor al unui masacru nu e
cîtuși de puțin ușoară sau de invidiat, pare să spună
autorul în cartea sa (și o spune, de altfel, deschis, în
interviuri). Faptul că te vizitează la spital însuși
președintele țării, că ești în centrul atenției confraților
din toată mass-media și că jurnalele de știri din
întreaga lume se focalizează, o vreme, pe acest
eveniment nu e mai puțin greu de suportat decît la fel
de rapida prăbușire a atenției publice, după cîteva zile
în care subiectul a fost explorat pe toate părțile. Într-un
fel, e deranjant să fii supraviețuitorul unui dezastru (au
resimțit-o la fel de dur și cei care au scăpat cu viață din
incendiul de la Colectivul bucureștean). Într-o lume
atît de nerăbdătoare și iute, oamenii nu prea știu ce să
facă cu asemenea personaje fragile. Pe de o parte,
compasiunea și revolta se nasc firesc în sufletul
martorilor unor tragedii, pe de alta, persistența lor în
prim-plan generează destul de repede o reacție
involuntară de respingere provocată de incapacitatea
noastră endemică de a viețui în preajma unei
incongruenţe, dar și de disconfortul produs de
conștiența insidioasă a unei culpabilități generale, fără
nume, o vină pe care o împărtășim cu toții, pentru că
ceva din comportamentul nostru, al tuturor, a permis
ca acele lucruri să se întîmple.

Pacienții, supraviețuitorii locuiesc într-un alt fel de
timp, unul mult mai lent, aproape imobil, în care, poate
pentru prima dată, se întreabă cum și de ce trăiesc.
Cum și de ce au făcut-o pînă atunci, dar mai ales care
sînt noile fundamente pentru a continua pe viitor.
Această cutremurătură ontologică se află în miezul
mărturiei scriitorului francez. Scrisul l-a ajutat prin
strămutarea realității trăite în planul ficțional, stare
indusă, probabil, și de medicația care l-a făcut să
trăiască o lungă reverie, în buza conștiinței. Imaginarul
ca panaceu. Ce ne putem dori mai mult, ca argument
pentru funcția și virtuțile nepieritoare ale ficțiunii în
general, în fața acelora – nu puțini – care o condamnă
la irelevanță în societatea contemporană. Literatura ca
ofrandă vieții…
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În Cişmigiul cu crengi rupte de gheaţă, între ginko
biloba şi „Negresă” (care e, din creştet pînă-n tălpi,
europoidă), m-am întîlnit cu o mierlă şi un sticlete. Amîndoi
– grăsuni, neatinşi de iarnă. Semne bune. Greul va trece.

La sfîrşit de ianuarie, poleiul s-a aliat cu vrăjmaşii
filologiei clasice şi aproape a reuşit să-i împiedice pe
membrii Societăţii de Studii Clasice să se întîlnească, după
mulţi ani, într-o încercare de a o înviora. Temerari şi
statornici în devotamentul lor, au izbutit totuşi să se adune.
Cu amintiri vechi şi planuri noi.

Societatea de Studii Clasice fusese fondată în primăvara
anului 1958, cu scopul de a sprijini studierea Antichităţii şi
răspîndirea interesului pentru limbile latină şi greacă şi
pentru cultura greco-romană în ansamblul ei. În anul
următor, apărea Studii Clasice, la început ca o culegere de
studii (de filologie, arheologie, istorie veche, filozofie,
istorie a dreptului, metodica predării limbilor clasice),
devenită – curînd după aceea – o revistă cu apariţie anuală:
a continuat să fie publicată, cu unele sincope, ajungînd, în
2011, la numărul XLVII. 

Anii din urmă au fost neprielnici filologiei clasice, iar
Societatea şi revista au avut de suferit de pe urma impasului.

Ele există însă şi îşi cer dreptul la viaţă. Le datorăm efortul
de a le revigora. Dacă răsfoim colecţia revistei Studii
Clasice, înţelegem de ce orice întîlnire cu clasiciştii
marcanţi din prezent este aureolată de amintirea contactului
cu aceste volume ce se află, respectate, în marile biblioteci
ale lumii. M-aş opri în treacăt doar la primele două numere:
cel din 1959 se încheia cu două texte in memoriam, dedicate
lui George Murnu şi Constantin Balmuş, semnate de Th. A.
Naum şi, respectiv, Al. Graur. Următorul includea în tabla
de materii studii şi note ce le aparţineau lui A. Juret, Vl.
Georgiev, J. Chadwick, E. Benveniste, P. Chantraine, A.
Ernout, J. Safarewicz, alături de D.M. Pippidi, G. Guţu, E.
Cizek, A. Frenkian, P. Creţia, I. Fischer, R. Vulpe – lista este
departe de a fi completă (şi nu vorbim aici decît de Studiile
Clasice din 1960).

Sîntem beneficiarii acestei istorii a filologiei clasice
româneşti. Cu atît mai mult, sîntem datori să o păstrăm şi să
o transmitem mai departe, după puterile noastre. Sicut
lampada tradunt... Ar fi păcat să se stingă. Ar fi de neiertat.
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O COLECŢIE DE BIJUTERII. ARTĂ PUR ŞI SIMPLUO COLECŢIE DE BIJUTERII. ARTĂ PUR ŞI SIMPLU

Constantin LUPEANU

DEZGHEŢDEZGHEŢ
Ioana COSTA

A N T I C H I T Ã Þ I  A C T U A L E

Vasilica Ilie, Povestiri de pe planeta femeilor, Editura
Betta, 2017, 114 pagini, 9 povestiri și „un fel de prolog” și
o prefață de Liviu Antonesei.

Vasilica Ilie sculptează în cuvinte durabile de bronz, iar
creațiile sale, deși își au punctul de plecare în faptul divers,
sunt de o originalitate incontestabilă, atât ca semnificație și
simbol, cât și ca poveste de viață.

Ele se remarcă printr-o expresie liberă, luminoasă,
plină de energie și culoare.

Se observă adesea o suprapunere a motivelor alese cu
gust, oferind povestirilor valențe multiple.

De reținut încadrarea lumii femeilor în viața creștină.
Ele sesizează totodată și dau crezare unor semne ale
destinului. Înainte de a i se întâmpla ceva rău, o femeie
aude la fereastă cum cântă cucuveaua. Apoi tragedia este
anunțată prin căderea unui ghiveci cu flori din cuiul de care

era agățat pe balcon. Și altele asemenea.
Povestirile se citesc ușor, întâmplările se derulează pre-

vizibil, iar situațiile și  personajele sunt credibile, bine
construite. Poate prea multă feminitate.

Pe planeta femeilor, interpretarea vieții se face din
unghi feminist, părtinitor, care nu are nici o legătură cu rea-
litatea! Poate și de aceea personajele masculine apar destul
de schematice, simpliste, când bune ca pâinea caldă, când
pline de ticăloșie.

Lumea prozei din această culegere semnată de Vasilica
Ilie este vegheată de atingerea basmelor populare și este
cutreierată de două categorii de oameni: buni sau răi. Poate
că acest lucru este de demonstrat!

Altfel, avem o carte de literatură bună, scrisă cu un
condei sigur pe sine.

A N T I C H I T Ã Þ I  A C T U A L E



La o sută de ani de la premiera mondială,
petrecută tot pe scena Operei Metropolitan din New
York, Tripticul lui Giacomo Puccini, caracterizat în
programul de sală drept „cea mai lungă şi mai
ambiţioasă serată teatrală” a compozitorului,
revedea luminile rampei ale primei scene lirice
americane în impresionanta montare semnată de
Jack O’Brien: o producţie datând din 2007, în
esenţă, tradiţională, ale cărei arătoase scenografii şi
costume compensează vizual salturile în timp
practicate spre actualitate, mai ales în cazul celui
de-al doilea (aproximativ un secol) şi al celui de-al
treilea titlu (mai bine de şase secole: răstimp în
care, fie vorba între noi, florinul încetase de mult să
se mai bată şi să mai constituie valuta forte a cetăţii
de pe Arno, iar catârca de suverană valoare
testamentară amintită de Dante – în Inf. XXX, 43 –
ca „donna della torma” nu mai constituia nici ea o
asemenea atracţie după multiseculara evoluţie
citadină a Florenţei), regizorul alegând să strămute
acţiunea tuturor celor trei opere de un act undeva în
primele decade ale veacului al XX-lea (când, tot
pentru comedia finală, devine credibilă o altă
inserţie „originală” a mizanscenei: apa trasă
zgomotos la toaletă, spre hazul garantat şi
confirmat al publicului local din civilizatele noastre
zile). 

Sărbătorirea centenarului acestui pretenţios
construct lirico-dramatic puccinian, altminteri
rareori reprezentat integral tocmai din pricina
dificultăţilor de ordin administrativ, a reprezentat,
de asemenea, un luxos cadru celebrativ pentru
aniversarea a 50 de ani de la debutul pe principala
scenă new-yorkeză a lui Plácido Domingo: pentru
acest eveniment, sărbătoritul a ales să se prezinte,
relativ insolit, în postura baritonală (şi comică) a lui
Gianni Schicchi, rol pe care îl interpreta acum

pentru prima dată la Metropolitan după
succesul repurtat în urmă cu câteva stagiuni
la Los Angeles. „Lornionul galactic” a fost
prezent în sală la primele trei spectacole din
seria de şapte programată între lunile
noiembrie şi decembrie 2018, o serie care s-a
bucurat de o afluenţă de public mai puţin
obişnuită în ultima vreme, motivată în
principal pe prezenţa pe afiş a marelui artist
spaniol. Însă toate cele trei opere într-un act
au avut parte de distribuţii de nivel înalt, iar
scenografiile respective au fost salutate
mereu cu aplauze încă de la ridicările de
cortină. Dirijorul Bertrand de Billy a asigurat
o desfăşurare muzicală coerentă şi expresivă,
la altitudinea evenimentului, criticii muzicali
care au avut deja prilejul să se exprime mai
descoperind noduri în papură, ba ici, ba colo
(personal, am avut de mormăit ceva apropo
de redarea orchestrală parcă insuficientă a
vertiginoasei pasiuni demenţiale a lui Luigi
din prima operă a Tripticului): însă, în ansamblu,
realizarea şefului de orchestră francez a fost una de
mare ţinută. 

Una din problemele suscitate din start de
punerea în scenă integrală a acestei triple
compoziţii a lui Giacomo Puccini o constituie
numărul mare de personaje implicate în fiecare
titlu, totalul căpătând proporţii parcă astronomice.
Pentru Mantaua (în original: Il tabarro), e nevoie în
primul rând de trei voci robuste (bariton, soprană şi
tenor), completate cu alte câteva prezenţe vocale de
mare expresivitate. În rolul lui Michele, soţul trădat
care îşi va răzbuna condiţia printr-o crimă,
baritonul georgian George Gagnidze a acoperit
scena cu impozanta lui statură fizică, forma vocală
permiţându-i de asemenea să evolueze – într-o
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„Somos todos amantes de esta Tierra.”
Plácido DOMINGO
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măsură, totuşi, inegală de la o seară la alta, cu un
apogeu evident în seara de 30 noiembrie – la
parametrii de tensiune vocală ce nu o dată tind spre
paroxism din dificila partitură pucciniană.
Simpatica şi rotofeia soprană dramatică Amber
Wagner (admirată într-o stagiune precedentă în
rolul Senta din Olandezul zburător), chemată acum
să interpreteze rolul Georgettei, soţia dezamăgită
aspirând la o romantică mântuire, s-a impus în
memoria evenimentului mai ales prin excepţionala
calitate a timbrului vocal, evoluţia sa scenică mai
reţinută contrastând (involuntar) cu
temperamentala şi gestual-manual excesiva
prestaţie actoricească a lui Marcelo Álvarez, un
ardent Luigi a cărui agitaţie trupească căuta,
pesemne, să mai suplinească din deficitul de forţă
dramatică al frumoasei şi curatei sale voci de tenor,
totuşi, eminamente liric. Consistente contribuţii
scenice au oferit basul Maurizio Muraro (un Talpa
resemnat ca experienţă de viaţă, dar nu mai puţin
potent vocalmente) şi Tony Stevenson (un Tinca de
o dramatic impactantă alcoolemie). Mezzosoprana
MaryAnn McCormick s-a integrat perfect în
context în rolul scormonitoarei Frugola, la fel ca
tenorul Brian Michael Moore, evocator al tristei
poveşti a lui Mimì. Perechea anonimă a tinerilor
îndrăgostiţi (Ashley Emerson şi Yi Li) şi-a intonat
frumos acel duettino amoros, amplasat simbolic pe
o platformă din înaltul spaţiului scenic. 

Distribuţia celei de-a doua opere a Tripticului –
Suor Angelica – este una în exclusivitate feminină,
iar Metropolitanul a reuşit să înmănuncheze
prezenţe scenice şi vocale care să satisfacă, prin
inegale volumetric dar deopotrivă de sufletiste
intervenţii, exigenţele partiturii. Vom menţiona aici,
din mulţimea de călugăriţe, doar autoritatea scenică
emanată de Lindsay Ammann în rolul Maicii
Stareţe: o autoritate surclasată – nu se putea altfel –
doar de monumentala Stephanie Blythe în
apăsătorul rol al Mătuşii Prinţese, pe care l-a
nuanţat, peste ani, în direcţia unei mai înţelegătoare
omenii în dura tratare a subiectului moştenirii. În
fine, sfâşietoare a fost, cum era şi cazul,
participarea actoricească a frumoasei soprane
letone Kristine Opolais în rolul titular: acest star
internaţional, absent până acum din filele
„Lornionului”, îşi face astfel o triumfală intrare şi
în cronica noastră, cu toate că starea vocală a
intrepretei pare să nu mai fie ce a fost cândva (nu cu
mult timp în urmă). Din partea publicului, aplauze
susţinute şi ovaţii şi pentru acest al doilea moment
al Tripticului puccinian (totuşi, cu un spor de
intensitate pentru Stephanie Blythe, o favorită, pe
bună dreptate, a imensului şi, acum, plinului
auditoriu new-yorkez). 

Iar dacă, într-o ipotetică panoramare a morţii, de
la infernul implicat în Il tabarro, la purgatoriul
sugerat de Suor Angelica, o ultimă perspectivă,
paradisiacă, o reprezintă Gianni Schicchi, în cheie
comică, mântuitoare mai ales prin apelul la
„atenuantă”, solicitată publicului în final de
simpaticul osândit, preluat la modul constructiv din
Divina Comedie a „bunului părinte Dante”, reuşita
în sine a prezentei montări a Metropolitanului
culminează tocmai prin acest ultim şi izbăvitor
titlu, care îi îngăduie spectatorului să părăsească
teatrul cu zâmbetul pe buze şi conştiinţa uşurată,
după solicitantele, tragicele opresiuni sufleteşti
încercate în precendentele două episoade ale
Tripticului. Toată numeroasa distribuţie a acestei
unice bijuterii comice pucciniene a fost la înălţime,
fiecare actor-cântăreţ aportând, după măsura
relativă a partiturii, în folosul splendidei reuşite
globale. Nici aici nu îi voi menţiona pe toţi, dar,
bunăoară, în rolul caricatural al doctorului
Spinelloccio, tenorul Kevin Burdette a excelat
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irezistibil nu doar prin stâlcirea „bologneză” a
pronunţiei, ci şi prin jocul zăpăcit al ochelarilor
între ochi şi creştet, în timp ce baritonul Philip
Cokorinos a interpretat un notar, Ser Amantio di
Nicolao, de o nu mai puţin amuzantă prestanţă
birocratică, însoţit pompos de cei doi martori (Scott
Conner şi Christian Zaremba), unul mai grotesc
decât celălalt. Lindsay Ammann (Ciesca) a arătat că
se descurcă admirabil şi în registrul comic, în timp
ce Gabriella Reyes (Nella) ne-a dat de veste că este
pregătită pentru marile roluri ale repertoriului de
soprană. Cum era de aşteptat, atât Stephanie Blythe
(Zita, o mătuşă, de această dată, nu tocmai
princiară, dar cu anumite pretenţii de spiţă), cât şi
Maurizio Muraro (Simone, veteranul „trupei” de
moştenitori ai defunctului Buoso Donati şi, nu în
ultimul rând, fost primar la Fucecchio) au revenit şi
ei, cu aceeaşi schimbare de registru, de la dramatic
la comic, într-o forţă vocală şi actoricească de
remarcabilă întâietate. Totodată, cuplul de tineri
amorezi (Lauretta, fiica „noului venit” Gianni
Schicchi, şi Rinuccio, nepotul florentinilor de viţă)
a fost întrupat, cu echilibrată prezenţă juvenilă în
glas şi joc actoricesc, de soprana (debutantă la Met)
Kristina Mkhitaryan şi, respectiv, de tenorul Atalla
Ayan, ambii tineri şi atrăgători din toate punctele de
vedere: de asemenea, ei şi-au interpretat cu succes
intervenţiile solistice (celebra „O mio babbino
caro” pentru soprană şi, respectiv, „Firenze come
un albero fiorito” pentru tenor – când, printre altele
şi fără vina sa, Rinuccio vehiculează demonstrativ
un bust al lui Lorenzo Magnificul, deşi expresia
„Medici, mercante coraggioso” se referă, cel mai
probabil, la bunicul acestuia, Cosimo cel Bătrân,
„Părintele Patriei”). 

Magnific şi nici pe departe Bătrân apare însă
Gianni Schicchi portretizat de neobositul Plácido
Domingo, sărbătorit la o jumătate neîntreruptă de
secol scandată în stagiuni care de care mai
memorabile pe scena Metropolitanului,
sărbătorindu-şi el însuşi „prin muncă” (de fapt: prin
arta sa inegalabilă) propria incredibilă aniversare.
O celebrare propriu-zisă i-a fost organizată, fără
tam-tam-ul meritat, în prima pauză a triplului
spectacol al premierei de stagiune din 23
noiembrie, când, după derularea pe un ecran a unei
serii de clipuri adunate din diferite momente ale

legendarei sale cariere (începând cu „Esultate” din
Otello şi terminând cu de la sine înţelesul toast
„Libiamo” din La traviata), artistul şi-a făcut
apariţia în faţa cortinei, prilejuind o explozie de
ovaţii delirante, cu tot publicul în picioare –
incluzând aici patru iluştri colegi din tinereţe:
Teresa Stratas, Martina Arroyo, Sherrill Milnes şi
James Morris – în aşa fel încât pe Domingo însuşi
l-a buşit un plâns la rândul său lacrimogen (după
cum îmi este dat să reconstat personal la simpla
evocare a momentului). Alăturându-i-se în
avanscenă pentru a curma, la repetata invitaţie
gestuală a lui Plácido, uralele ce păreau hotărâte să
nu se mai încheie niciodată, ameninţând astfel, prin
durata şi prin intensitatea lor, chiar arhitectura
grandiosului teatru, actualul director al instituţiei,
Peter Gelb, i-a dăruit artistului, în semn de
mulţumire pentru realizările sale inegalabile atât în
trecut, cât şi în viitor, un fragment extras din scena
pe care a „stăpânit-o” peste ani, cu recomandarea
hazlie de a păşi cu atenţie în seara cu pricina. Un al
doilea dar simbolic a fost plastronul purtat ca Otello
în producţia din anii ’90, acum aurit, ca
recunoştinţă pentru „lacrimile de aur” pe care
interpretul ni le-a dăruit în cursul incredibilei sale
cariere. Într-un discurs de câteva minute, Regele
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Operei a mulţumit, la rândul său, publicului, care l-
a rechemat mereu pe scenă de-a lungul anilor;
directorilor de teatru, care i-au oferit contracte an
de an; familiei şi soţiei, doña Marta, care s-au
susţinut de-a pururi în fabulosul său parcurs artistic;
colegilor din toate generaţiile, care i-au fost alături
pe scenă; ansamblurilor coral şi orchestral ale
instituţiei, de o valoare superlativă la scară
mondială; tehnicienilor din culise şi tuturor
lucrătorilor din teatru care, la vedere sau la
nevedere, fac posibilă continuarea la foc continuu a
acestei arte complexe care este opera. În sfârşit,
Superman a invitat publicul care înţesa teatrul să îl
urmărească şi în acea seară, dacă emoţia îi va
permite, de această dată într-o comedie, după
cincizeci de ani de tragedii... 

Emoţia i-a permis, iar publicul l-a urmărit
electrizat, evoluând cu acelaşi farmec pe care îl
degajă mereu vrând-nevrând, acaparând magnetic
privirile şi auzul nu doar ale spectatorilor, ci şi pe
ale colegilor de pe scenă, cu dezinvoltura sa
epocală, cu zâmbetele sale când ştrengăreşti, când

bonome, cu vocea sa de aur, catifea şi sânge (şi câte
alte nobile ingrediente metaforice şi mereu
insuficiente), cu ştiinţa admirabilă a recitativului
incisiv şi a cântului frumos. La o adică, nebuneasca
ciudăţenie („questa matta bizzarria”) cu care Gianni
Schicchi se făleşte că va înfrunta eternitatea este
floare la ureche pe lângă inexplicabila măreţie a
realizării, de acum şi din jumătatea de secol
dinainte, a fenomenalului său interpret. Dincolo de
trucul magic al nenumăratelor sale travestiri
scenice asumate cu suverană conştiinţă şi capacitate
artistică, incomensurabila faptă bună a lui Plácido
Domingo îl plasează pe acesta negreşit pe
firmamentul paradisiac al istoriei operei, fără a mai
avea nevoie de circumstanţele atenuante solicitate
jucăuş publicului, înainte de căderea cortinei, de
iscusitul protagonist, de dantescă sorginte literară,
al savuroasei comedii de pozitivă, divină inspiraţie.

Puccini: Il trittico. New York, Metropolitan Opera.
23, 26, 30 Noiembrie 2018. Il tabarro. Michele: George
Gagnidze; Luigi: Marcelo Álvarez; Il Tinca: Tony
Stevenson; Il Talpa: Maurizio Muraro; Giorgetta: Amber
Wagner; La Frugola: MaryAnn McCormick; Un
venditore di canzonette: Brian Michael Moore; Due
amanti: Ashley Emerson, Yi Li. Suor Angelica. Suor
Angelica: Kristine Opolais; La zia Principessa: Stephanie
Blythe; La Badessa: Lindsay Ammann; La suora
zelatrice: MaryAnn McCormick; La Maestra delle
novizie: Jane Shaulis; Suor Genovieffa: Maureen
McKay; Suor Osmina: Rosalie Sullivan; Suor Dolcina:
Sharon Azrieli; La suora infermiera: Megan Marino; Le
cercatrici: Leah Hawkins, Cassandra Zoé Velasco; Due
novizie: Jessica Faselt, Sandra Piques Eddy; Le converse:
Stacey Tappan, Edyta Kulczak. Gianni Schicchi. Gianni
Schicchi: Plácido Domingo; Lauretta: Kristina
Mkhitaryan; Zita: Stephanie Blythe; Rinuccio: Atalla
Ayan; Gherardo: Tony Stevenson; Nella: Gabriella
Reyes; Gherardino: A. Jesse Schopflocher; Betto di
Signa: Patrick Carfizzi; Simone: Maurizio Muraro;
Marco: Jeff Mattsey; La Ciesca: Lindsay Ammann;
Maestro Spinelloccio: Kevin Burdette; Ser Amantio di
Nicolao: Philip Cokorinos; Pinellino: Scott Conner;
Guccio: Christian Zaremba. Dirijor: Bertrand de Billy.
Mizanscenă: Jack O’Brien. Scenografie: Douglas W.
Schmidt. Costume: Jess Goldstein. Lumini: Jules Fisher,
Peggy Eisenhauer. Regia de scenă: Gregory Keller, J.
Knighten Smit.
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Cum ar fi, se întreba Andrei Tarkovski în volumul
său de memorii, Sculptînd în timp, să ai pe cineva care
să filmeze pentru tine fiecare clipă din viața pe care o
trăiești? Iar la urmă să facă un montaj de numai un
ceas și jumătate, maxim două, cît durează – în medie
– un film de lung-metraj. Ar fi, spunea regizorul
Călăuzei și al lui Andrei Rubliov, și al Oglinzii, cel mai
firesc gest de esențializare, de eliminare a oricărui
surplus de balast cotidian, o reducere la ceea ce este cu
adevărat necesar. Necesar pentru ce? Pentru mîntuire
sau – cum spunea, citîndu-și tatăl, Rafail Noica – o
devenire întru ființă. Ori poate pentru fericire, așa cum
se descoperă ea în predica de pe munte a lui Iisus, în
viața cea nouă „în duh și adevăr” a iudeului îndrăgostit
de Hristos, Nicolae Steinhardt, ori în cumințenia
viețuirii Călăuzei din apologul tarkovskian. Am
urmărit recent un interviu cu Octavian Dabija, un fost
actor (și fost profesor de actorie la institutul
bucureștean de teatru și film), care acum este preot
ortodox în Franța. Spunea, la un moment dat, că în
biserică, la liturghie, intri într-un alt spațiu și într-un alt
timp. A făcut o scurtă pauza, apoi a adăugat: „În teatru
e la fel…”. Și mă gîndeam cît de greu ajunge cuvîntul
său la omul deprins cu gîndirea de tip „sau-sau”.
Adică, sau biserică sau teatru, cum sentențios exclamă
Kiril, călugărul din Andrei Rubliov, cînd bufonul își
isprăvește giumbușlucurile: „Monahul e omul lui
Dumnezeu, iar măscăriciul e omul diavolului!”. O altă
abordare de tip „și-și” am descoperit în volumul unui
monah, Daniel Cornea, care – în descendență
steinhardtiană – încearcă să cuprindă cinema-ul printr-
o lectură îmbisericită. Strădania sa nu e deloc lipsită de
dificultăți, nu în ultimul rînd datorită lipsei reperelor
teologice pentru a cerceta fie și acele puține procente
din cinematografia lumii consacrate Artei. Nu
neapărat greutatea și pertinența comentariilor sale
aplicate cîtorva filme importă în discuție, ci demersul
său de a mărturisi cultura în cheie „lărgită” și în
spiritul înțelegerii conferite de Christos Yannaras, ca

pe însuși „modul nostru de viață foarte, foarte
real”. Nu dintr-un moft sau din necunoașterea
(ori greșita cunoaștere a) tradiției ecleziale, ci
pentru că, în absența unei asemenea înțelegeri a
expresiei artistice, „cultura și credința vor
glăsui de-a surda, fiecare în legea proprie”.
Rezultatul: „nici cei „din sfera culturii” nu vor
cunoaște oferta Bisericii, iar credincioșii vor
rata la rîndul lor gestul capital: asumarea în har
a culturii” (Cinema-ul, o lectură îmbisericită.
Pentru o teologie ortodoxă a culturii, Ed.
Christiana, București, 2017).

La aproape 30 de ani de la metamorfoza
postului unic de televiziune din România (care,
în jumătatea a doua a anilor 80, ajunsese să
emită doar vreo două ceasuri pe zi, exclusiv
emisiuni propagandistice și osanale
„conducătorilor iubiți”), în actuala babilonie mediatică
a televiziunii prin cablu, prin satelit, prin internet etc.
apare canalul numit Cinemaraton. Este încă insuficient
cunoscut de către telespectatori și difuzează filme
românești (deopotrivă artistice și documentare, de
autor și populare), precum și o serie de emisiuni
documentare și portrete de cineaști dedicate
patrimoniului cinematografiei naționale. Medalionul
cu secvențe din filme în care – în anii 80-90 – a jucat
actorul Dragoș Pîslaru, precum și amplul spațiu de
emisie consacrat într-un întreg week-end (mai exact,
în duminica Dreptului Simeon, 2019) cîtorva din
filmele sale de referință este – din mai multe puncte de
vedere – un eveniment ce depășește obișnuitele
evocări ale unor cineautori (regizori, actori) de
altădată. Cineautor Dragoș Pîslaru, montajul video
realizat de Cătălin Chirilă (din care nu lipsesc
fragmente din muzicile originale scrise pentru filmele
alese de Adrian Enescu, Lucian Mețianu, Cornelia
Tăutu sau Petru Mărgineanu), dezvăluie cîteva puncte
esențiale din devenirea unui destin: metamorfoza
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actorului Dragoș Pîslaru, pentru care teatrul a fost un
fel de Preparatio Evanghelica, în monahul (și apoi
ieromonahul) Valerian. „Ce ți-e scris în frunte trebuie
să porți”, spune o zicală populară. Pe parcursul a 45 de
minute, Cătălin Chirilă ne invită să descifrăm semnele
traseului pe care, de la un moment dat încolo, a pășit
actorul Dragoș Pîslaru. 

Primul semn (care deschide suita de secvențe a
evocării) avea să fie Alioșa, din apreciata montare a
Teatrului „Nottara” după Karamazovii lui Dostoievski
(regia: Dan Micu, adaptarea pentru scenă: Horia
Lovinescu, 1980). „Există nemurire?” își întreabă
mezinul Karamazov cel bătrîn și bufon (interpretat de
George Constantin), după ce nihilistul și cerebralul
Ivan (Alexandru Repan) îl asigurase că nici
Dumnezeu, nici diavolul, nici nemurirea nu există.
Răspunsul lui Alioșa (Dragoș Păslaru) – „Există!
Există!!!” – capătă aici valoare de metonimie, de parte
pentru întreg. Poate că aici, în acest strigăt de biruință
se află nevăzutele „mări sub pustiuri” în care avea să-
și găsească „apa vie” cel care, mînat de o veșnică
răzvrătire, va ajunge să spună, asemenea personajului
său din Patima fără sfîrșit (piesă de teatru TV de
același Horia Lovinescu, de la începutul anilor 80):
„Și eu știu ce vreau. Sînt așteptat. Nu ți s-a-ntîmplat
niciodată să ai senzația că tot ce faci e provizoriu, că
te lași amăgit și că, de undeva, cîndva, trebuie să
răsune o chemare la care să răspunzi spontan și cu
inima plină de lumină, „Prezent!”?”. Mărturia aceasta,
răspunsul „spontan și cu inima plină de lumină”, avea
să fie, pentru ieromonahul Valerian, însăși asumarea
condiției hristice. În 1980, actorul Dragoș Pîslaru – în
postură de milițian – este încadrat, pentru cîteva clipe,
de crucea neagră și subțire a camerei de filmat (a lui
Constantin Chelba) din happening-ul elaborat al
regizorului Iosif Demian, O lacrimă de fată. Omul
legii de acolo este anchetat de un procuror venit de la
oraș (Dorel Vișan), care îl anunță că „vestita lor
cooperativă are un surplus de pămînt nedeclarat”.
Despre pămînt (și încă unul bogat în petrol) e vorba și
în Pruncul, petrolul și ardelenii (1981), unde Dragoș
Pîslaru joacă un bandit (Collins) ce poartă (lucru
neobișnuit pe ecrane, la vremea aceea, în România) un
cercel în ureche. Acolo, pentru o dată, Dragoș Pîslaru
a împărțit ecranul nu doar cu Ștefan Iordache, ci și cu
… Szoby Cseh (cunoscut ca Buză-de-Iepure, din
serialul Drumul oaselor). 

În Concurs, apologul lui Dan Pița din 1982,
Dragoș Pîslaru e șeful echipei de Intervenție (după
vorbă, după port, starostele unor „servicii secrete”) din
pădurea în care au sosit, pentru un fel de team
building, cîțiva din angajații unei întreprinderi. Pentru
monahul Nicolae Steinhardt, Concurs este un jurnal
cinematografic al fericirii, un poem „semnificativ și
tulburător” închinat luminii şi unei anumite stări de
puritate sufletească, de „mesianism laic”, o
„Evanghelie în imagini, sunet și culori”. Tot în 1982,
în Secvențe (scenariul și regia: Alexandru Tatos),
Dragoș Pîslaru interpretează … un actor pe care
întreaga echipă de filmare îl surprinde cu o „cameră
ascunsă” vorbind la un telefon public. Personajul său
(Ion) are o anume tristețe, e singur și nu are cu cine să
petreacă revelionul. Cînd se termină filmarea, se duce
la regizor (însuși Tatos) în microbuzul studioului și
vrea să știe dacă „a fost mișto”. Acesta îl dojenește
ușor: „Te-ai cam speriat!” La sfîrșitul montajului,
ieromonahul Valerian spune: „Nu vă temeți!”, cu
referire la adevăratul curaj, pe care l-a avut doar „Cel
care a biruit lumea”. 

Frica este liantul spre următoarea secvență, cea din
Singur de cart (regia: Tudor Mărăscu, 1983). După ce-
și ispășește pedeapsa în închisoare, Pavel, un tînăr
mistuit de remușcări pentru vina de a-și fi ucis părinții
într-un accident de mașină, se joacă de-a navigatorii cu
un bătrîn lup de mare (Vasile Nițulescu). Scena se
petrece pe acoperișul unui bloc. „Cum se face că-mi
merg toate anapoda?”, îl întreabă. Răspunsul
încercatului navigator: „Ești încă în furtună. Strînge
pînzele și taie valurile de-a curmezișul. Ține cîrma
drept chiar dacă ți-e greu. Va veni o zi cînd marea se
va potoli și vînturi prielnice te vor scoate la mal!..”
Glasul lui Vasile Nițulescu are adîncimi de Pateric și
prefigurează, cumva, cuvintele de învățătură pe care
monahul Valerian le va fi primit de la al său avvă
înainte și după intrarea la mănăstire. Tot o secvență cu
vînt și furtună este decupată din Miracolul (1987).
Inginerul pe care îl „face” acolo Dragoș Pîslaru spune:
„Mă bucur să scap de vîntul și nisipul ăsta care a
pătruns peste tot! Plec la Vîlcea, acolo e zonă de deal
unde se poate face agricultură!…” Să fie replica
aceasta din filmul lui Tudor Mărăscu încă o mică
ironie a vieții, dat fiind că – la mijlocul anilor 90 –
actorul, devenit monah, s-a stabilit la o mănăstire din
Vîlcea, județ în care viețuiește și acum? 
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Pînă acum, toate „punctele nodale” din cariera
cinematografică a lui Dragoș Pîslaru sînt înșiruite
cronologic. Următoarea stație: Umbrele soarelui
(regia: Mircea Veroiu, 1988). Povestirea lui Ion Brad
este construită în jurul inginerului agronom Veanu,
căruia îi murise soția (Ana Ciontea) într-un cumplit
accident. Veanu este frate bun de suferință al lui Culi
Ursake, personajul lui Mihail Sadoveanu pe care, în
1983, l-a cinematografiat Stere Gulea în Ochi de urs.
Eroul sadovenian (jucat tot de Dragoș Pîslaru), care nu
uită să-și facă cruce înaintea mesei, e stăpînit de
„obsesia necuratului”, pe care-l bănuiește ascuns într-
un ochi de urs. Veanu trăiește cu obsesia coarnelor de
bivol care-i uciseseră soția. Pe soția lui Culi (Daniela
Vlădescu) o ucisese boala. Atenționat de năluca fostei
soții, să nu calce pe coasă, Culi își va izgoni furtunile
lăuntrice și duhurile necurate prin post și rugăciune,
prin citirea Psalmilor, așa cum – pînă la un punct – ne
lasă să credem și filmul lui Gulea. Vindecare caută și
Veanu, care se întreabă dacă „se poate vindeca sufletul
numai cu lumină, prin mișcare, prin istovirea
trupului”, dacă totul e cu adevărat „atît de simplu”. Îi
amintește bunicii sale ocrotitoare (Leopoldina
Bălănuță): „Cînd eram mici ne spuneai că marea e
sufletul pămîntului…” Sufletul e însuși personajul
principal din Umbrele soarelui. Bunica: „Da, numai că
sufletul nu se vede. Cum poți să-mi arăți tu sufletu’ cu
deș’tu?…” Tot ea observă, într-o altă secvență, că
nepotului îi curge sînge din coastă. Și, pentru cîteva
clipe, Veanu își ridică mîinile să-i oblojească rana
provocată de lipitori, în timp ce se scălda în iaz.
Postura sa amintește de un Hrist. Ca și Culi, Veanu își
zărește aievea, iar și iar, soția pierdută. Crede o clipă
(mai lungă decît veacul) că „atunci cînd ți se pare că
începe, uneori viața se și termină”. Este mistuit de dor,
ca Orfeu în infern. Dezvelește oglinda peste care, în
primele ceasuri de după îngropăciune, fusese lăsată o
broboadă neagră. Deodată zărește chipul luminos al
femeii sale căreia, cîndva, i-a spus: „Ciudat vis am mai
visat, aseară cînd m-am culcat… Uite, cerul s-a aprins!
Să mergem, că nu e vis…”

„Autopsia înseamnă să vezi cu proprii tăi ochi” –
spune medicul legist Tit Liviu din Femeia în roșu
(regia: Mircea Veroiu, 1996). De aceea, continuă el,
„nu e bine să lucrezi cu mănuși, pentru că adevărul pe
care-l cauți se poate opri în cauciucul lor”. Cel care-i
interpretase pe Culi și pe Veanu iscălește pe o foaie –
pe ascuns, în caligrafii diferite – numele „femeii în

roșu”: Ana (Elena Albu). „Pînă cînd moartea ne va
despărți!” – îi aude ecoul, ca dintr-o altă lume. Asta
după ce tocmai l-am auzit pe Culi cum strigă,
neputincios, numele femeii sale suferinde, în
trecătoarea acoperită de nămeți din Ochi de urs. În
Balanța lui Lucian Pintilie, unde trei răpitori de copii
(interpretați de Dragoș Pîslaru, Adrian Titieni, Bogdan
Uritescu) sînt împușcați, ca-n Bonnie and Clyde,
moartea vine cu elicopterul. Primul-secretar de județ
(Ștefan Radof) primise ordin telefonic, de la însuși
secretarul PCR, să împuște răpitorii laolaltă cu grupul
de copii luați ostateci. Unui alt prim-secretar de județ
i se aduc osanale de către niște pionieri pe care îi
dirijează un regizor politruc jucat de Dragoș Pîslaru în
Șobolanii roșii (1991). După „momentul șoc și
momentul foarte dur”, acesta ne invită pe o terasă. Nu
e terasa din filmul lui Florin Codre, ci balconul din
Drumeț în calea lupilor, filmul lui Constantin Vaeni
care a ajuns pe ecrane în aprilie 1990, după ce fusese
oprit de la difuzare doi ani. „Este un moment de mare
excepție pe care l-am gîndit!”… Și nu sîntem pe
deplin siguri dacă nu cumva sînt și vorbele lui Dragoș
Pîslaru, nu doar ale regizorului turnător și oneros din
Șobolanii roșii: „Nicicînd n-a fost mai puternică
Legiunea, nicicînd n-a pășit mai avîntată în marșul ei
nestăvilit spre biruința deplină!” Sînt chiar momentele
de perorație paroxistică ale lui Horia Sima, ce declamă
că în Mișcarea Legionară intri ca simplu om și ieși
„erou legionar”: „Rană lîngă rană, mormînt lîngă
mormînt, așa am biruit pînă acum… Să dezgropăm
sfînta lege a răzbunării!”. Tăietură de montaj spre o
altă „sfîntă lege a răzbunării”. Îl vedem pe actorul
Dragoș Pîslaru pe un drum de Golgotă, prin centrul
Bucureștiului invadat de mineri. Este dimineața de 14
iunie 1990. Secvența apare și în Piața Universității
România (1991), filmul de montaj produs de Lucian
Pintilie și regizat de Stere Gulea. Îi auzim glasul, apoi
îi vedem și chipul după cîteva luni de la mineriadă.
Vorbește despre frica și ura acumulată în oameni în
anii de dictatură. Vorbește nu în nume personal, ci în
numele tuturor celor asupra cărora s-a revărsat frica,
ura și neputința agresorilor din Piața Universității. 

Atunci, în acele zile de grea cumpănă, cînd a
parcurs traseul nu de la viață pînă foarte aproape de
moarte, ci de la moarte la adevărata viețuire în Hristos,
îi va fi încolțit gîndul care avea să rodească abia peste
zece ani: să se călugărească și să viețuiască în
pustnicie. Îl vedem apoi rănit, dus în spate de un



bărbat (Constantin Dinulescu) și ocrotit de o femeie
(Ildiko Zamfirescu). Este o scenă scurtă din A
unsprezecea poruncă (scenariul și regia: Mircea
Daneliuc, 1991). Cadrul e plin de fum, se zăresc arbori
în flăcări și o vegetație amenințată de foc. În secvența
următoare, flacăra unei brichete arde un timbru și
auzim: „Tertium non datur”. Este vocea lui Adrian
Pintea, care-l dubla la post-sincron pe Dragoș Pîslaru
în Capul de zimbru (1996), filmul pentru televiziune
regizat de Nicolae Mărgineanu după nuvela lui Vasile
Voiculescu. Aici, un ofițer român – atunci cînd
onoarea militară îi este rănită, cînd este desfigurat
moral ca om – îi spune superiorului său: „Îmi cer
permisiunea să mă retrag. Simt nevoia să iau contact
cu pustietatea. E mai nobilă decît noi…”. Îl salută
regulamentar și se îndepărtează la orizont. O retragere
ca o înviere. Ca răspunsul chemării despre care vorbea
personajul său din Patima fără sfîrșit. 

Spre final, scena din O lacrimă de fată în care
milițianul predă un dosar-plic procurorului aflat într-
un jeep și-i spune: „Urmați-mă!”. Apoi se urcă pe
bicicletă și traversează un drum de țară, urmat
îndeaproape de mașina procurorului de la oraș cu
operatorul ce filmează tot. Dar și de cîțiva zglobii
copii din sat care însoțesc alaiul într-un fel zburdalnic,
foarte asemănător bucuriei exprimate de pruncii care,
cu două mii de ani în urmă, îl înconjurau pe împăratul
iudeilor ce intra în cetate pe un asin. De Florii. În
duminica Floriilor din 1999 – vedem o epistolă
semnată de actorul Dragoș Pîslaru în vhiar ziua
primirii sale în monahism – avea să rodească în
monahul Valerian. Într-o ultimă fotogramă îl vedem

înconjurat de cîțiva alți copii. Stă îngenunchiat în fața
intrării în biserica din Vătășești, Vîlcea, unde a început
să slujească în toamna anului 2018. Lăcașul are
hramul Sfîntului Mucenic Filimon, ocrotitorul
făcătorilor de spectacole. 

„Așezați-vă cu nădejde pe cruce!” spune, spre
final, Ieromonahul Valerian, în montajul realizat de
Cătălin Chirilă pentru Cinemaraton. Actorul Dragoș
Pîslaru se așezase pe cruce împreună cu Alioșa din
Karamazovii, cu Veanu din Umbrele soarelui, cu
Dimitri Botev din O vară de neuitat. Ca și Pavel din
Singur de cart, Culi din Ochi de urs avea și el crucea
sa. Nu numai în secvența în care îl vedem opintindu-
se să care în spate grămada voluminoasă de lemne
asemenea unei cruci. Din această așezare „în iconare”
(cum ar spune Sorin Dumitrescu), sinonimul (sau,
cîteodată, antonimul) actorului Dragoș Pîslaru ne
îndeamnă, pe cei ce îl privim (înregistrarea datează din
2011), să fim plini de bucurie și mereu treji la minte,
să nu ne fie frică de nimeni și de nimic – în afară de
noi înșine. Involuntar, îmi amintesc replica din
Călăuza: „Totul depinde de noi, nu de Zonă!…”. Da,
numai că rămîne de văzut cît de pregătiți sîntem de
întîlnirea cu icoana, cu realitatea transfigurată din
icoană, care – în forme și culori și geometrii poetice
aparte, reprezentare vizuală a  nevăzutului Cuvînt –
conține hrana necesară nouă pentru a viețui, ca
oameni. Sînt cuvintele de la urmă rostite de
Ieromonhaul Valerian în 2011, în biblioteca schitului
Pătrunsa pentru toți cei ce simt nevoia unui îndreptar
în vederea întoarcerii acasă și a venirii în fire.
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Panaite Nicolae – 01.03.1954
Poruciuc Adrian – 01.03.1948
Lăcătușu Gloria – 04.03.1942

Baciu Maria – 04.03.1942
Costiuc Virgil – 4.03.1951

Paiu Constantin – 05. 03.1936
Filipciuc Ion – 06.03.1942

Constantinescu Muguraș – 08.03.1952
Iancu Vasile – 09.03.1941
Rău Petre – 09.03.1953

Pendefunda Liviu – 10. 03.1952
Popa Constantin – 10.03.1936

Luca George –10.03.1951
Puslojic Adam – 11.03.1943
Scutelnicu Vlad –11.03.1960
Enache Laura – 14.03.1971

Baciu Moise Angela – 14.03.1970
Jeanrenaud Magda – 14.03.1953

Oancă Constantin – 17.03. 1950
Nicolae Emil – 18.03.1947

Coșereanu Ioana – 19.03.1950
Filip Corneliu –19.03.1948

Spătaru Alexandru – 19.03.1939
Stoleru Francisca – 21.03. 1937

Ciucă Valentin – 23.03.1943
Bojescu Constantin – 24.03.1949

Ana Blandiana – 25.03.1942
Basarab Nicolescu – 25.03.1942

Burcin Ion – 26.03.1935
Rusu Anca Maria – 27.03.1960
Simon Gheorghe – 27.03.1950

Frăsilă Petru – 29.03.1957
Bacalbașa Nicolae – 29.03.1944
Ghideanu Tudor – 30.03.1938

Matei Gherman Corina – 30.03.1967
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Zilele acestea, media românească a fost inundată de
știri despre falsul medic italian, Matteo Politi, care
pentru o scurtă vreme a devenit un fel de vedetă
internațională. Individul, cu ceva antecedente penale în
țara de baștină, a venit pe plaiurile noastre mioritice,
profitînd de corupția sistemului de sănătate, ca să
obțină patalama de „doftor”. I-a fost ușor, cu siguranță,
și în scurt timp, s-a pretins specialist în chirurgia
plastică, adăpostindu-se, sub mantăluţa neglijenței și a
banului obținut cu orice preț, în vreo cinci clinici
private. După ce și-a confecționat un renume și mai
fals, pe facebook, supranumindu-se „doctor Matthew
Mode”, țintind prețiozitatea vecină cu snobismul și,
mai ales, naivitatea unor persoane ce se vor vedete, se
anunțase ca fiind venit din America cu studii și
experiență de invidiat. Prostea femeile dornice, musai,
de implantarea frumuseții la prețul de două-trei mii de
euro, cît cerea ageamiul, ca de fapt acesta să le
nenorocească, practicînd o chirurgie de 8 clase medii și
experiență de fost parcagiu. E un adevărat personaj de
film care ar putea concura cu celebrul Frank Abagnale,
escrocul ce se dădea drept expert financiar, imortalizat
magistral pe marele ecran de Leonardo di Caprio, care
a și primit Globul de Aur în 2013 pentru acest rol, în
filmul lui Steven Spielberg, Lupul de pe Wall Street,
sau, ca să fim în domeniul macaronarului din România,
îl putem asemăna cu Ferdinand Demara, un american
care de asemeni, a constituit subiect de roman și de
film cu titlul Marele impostor. Acesta, deși nu
terminase nici liceul, prin furtul unei acreditări
medicale ce aparținea unei cunoștințe, se dăduse
chirurg al Marinei Regale Canadiene, iar în timpul
războiului Coreean, aflîndu-se la bordul unui vas
militar, a și participat la o operație extrem de grea, de
extragere a unui glonț de lîngă inima unui combatant
grav rănit. Filmul a fost turnat în 1960, avîndu-l ca
protagonist pe Tony Curtis, în vogă la acea vreme.

Cert este că impostura cu patalamale false va
continua, căci la noi are și un sol fertil pentru a crește
viguros.

Bunăoară, avocatura nici ea nu a scăpat de
impostori, unde chiar unii profesează bine
mersi, deși nu au calitatea de avocat conform
legii de organizare a profesiei.

Binecunoscutul deja Barou Constituțional, o
organizație nonguvernamentală acreditată,
dincolo de rigorile legii, de o instanță, a primit
buluc în sînul ei tot felul de neaveniți, care
îmbracă roba și se înfățișează în fața instanțelor
cu tupeu fără margini, profitînd de lipsa de
vigilență a unor judecători, mai ales că unii nici
nu pun prea mare preț pe această profesie liberală.

Cîteodată impostura e o adevărată artă,
alteori e doar tupeu inimaginabil pentru un om
cuminte. Dar pînă la urmă este deconspirată,
după ce protagonistul trage foloase din plin.

Îmi amintesc că am avut cîndva doi clienți,
tată și fiu, care erau maeștri ai imposturii. Ambii
se dădeau drept comercianți cu experiență,
făcînd comerț cu tot soiul de produse, de la
materiale de construcții, pînă la import de pantofi
de lux. Găseau fraieri cărora le prezentau diverse
documente false care le atestau calitatea de
administratori ai unor firme și, după ce-i convingeau cu
argumente solide de seriozitatea lor, le vindeau cioara
din par, încasînd avansuri frumușele pentru marfa care
nu avea să mai ajungă niciodată la cumpărătorii rămași
cu buza umflată și buzunarul golit. „Piece of cake” îmi
spuse un coleg de breaslă din București, căruia îi
povestisem despre cei doi foști clienți. „Să-ți spun eu
caz de impostură din cazuistica mea profesională”.
Astfel am aflat cum unul dintre clienții lui îl scăpase pe
fiu-su de la ananghie. La un control al poliției rutiere,
după ce-l oprise pentru neacordare de prioritate
pietonilor, fiul fusese legitimat, dar acesta i-a răspuns că
nu are actele la dînsul. Pentru că duhnea a alcool de la
o poștă fusese pus să sufle în fiolă. „Nu vreau”, îi
răspunse recalcitrant polițistului care făcea ochii cît
cepele. Băiatul știa că la analiză alcoolemia lui ieșea
peste limita considerată infracțiune și nu vroia să-și
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piardă permisul. „Atunci vii cu noi la secție”. „Nu
vreau”, se ținu bățos tînărul de vreo douăzeci de ani,
uns cu toate alifiile. „Dar, cine te crezi?”, ripostă unul
dintre polițiști apucîndu-l de braț să-l tragă afară din
mașină. Atunci tînărul izbucni, știindu-și lecția de la
taică-su, un fost condamnat pentru escrocherii de tot
felul, care nu numai că dobîndise școala vieții, dar își
propusese să i-o predea și fiului său să se descurce mai
bine ca dînsul. „Nu aveți dreptul să vă purtați așa cu
mine. Nu plec nicăieri, stau aici pînă vine tata. Am să-l
sun chiar acum”. Polițiștii, nu atît contrariați de
atitudinea lui, cît mai ales curioși să afle cine este tatăl
celui care le opunea rezistență cu atîta curaj, i-o reteză
din scurt. „Să nu-mi spui că e șeful nostru, că oricum nu
te iert”, zise cel mai spătos. Tînărul se făcu că nu aude
și își văzu de treabă sunîndu-l pe taică-su. „Doi polițiști
de la circulație fac pe deștepții cu mine și vor să mă
ducă cu forța la secție”. Oamenii legii s-au enervat și
mai rău, și au vrut să-l înșface din mașină, dar băiatul
cu profil de infractor trînti portiera și o blocă. „Ce naiba
facem cu ăsta?”, se-ntrebau între ei. „Nu putem să-l
scoatem din mașină”. Tînărul țipă din mașină ca să fie
foarte clar auzit: „O să dați de naiba, o să vedeți voi!
Vine tata în cîteva minute”. Polițiștii scoși din sărite au
început să transmită prin stație să vină un echipaj să-i
ajute, iar între timp au verificat cine este proprietarul
mașinii în baza de date a poliției și, spre surprinderea
lor, era o oarecare doamnă P. Tînărul, profitînd de un
moment de neatenție al polițiștilor, ieși din mașină,
împinse cu genunchiul în portieră îndoind-o puțin, apoi
se încuie din nou înăuntru și se zgîrie cu unghiile pe față
și-și mușcă buzele pînă la sînge. La scurt timp apăru
tatăl cu o față îngrozită și se repezi furios la polițiști.
„Cum vă permiteți, băi, băieți, să vă bateți joc de fiu-
miu? Vi s-a urît cu binele și vreți să rămîneți fără
serviciu?”. Cei doi aproape perplecși de tupeul
individului, l-au calmat, apoi i-au cerut buletinul,
învinuindu-l de ultraj. „Voi chiar întreceți măsura. O să
vă las fără serviciu! După ce că ați dat dovadă de
purtare abuzivă și l-ați lovit de i-a dat sîngele, mai aveți
curajul să mă acuzați pe mine de ultraj!!”. „Și mi-au
turtit și portiera”, țipă băiatul ținîndu-se de obraz ca și
cum l-ar durea, arătînd cu cealaltă mînă spre fundătura
mică, dar evidentă, pe care tocmai o făcuse singur. Cei
doi polițiști nu mai înțelegeau nimic. „Actele
dumneavoastră, vă rog”. Mentorul derbedeului, cu un
calm imperturbabil, scoase o legitimație de serviciu și
le spuse sarcastic: „Mîine o să vă chem la Procuratură,
nesimțiților. Pe altcineva nu ați găsit să bateți, decît pe
fiul unui procuror? Vă promit că o să rămîneți fără
serviciu”. Apoi se grăbi să facă poze cu telefonul

băiatului care avea buza sîngerîndă, și apoi portierei
înfundate. „Vino, mă, copile, aici, lîngă ăștia doi, care
cică sînt oamenii legii, să facem o poză să avem probe
la dosar”. După ce se uitară înverziți mai ceva ca fiola
cu care măsurau alcoolemia la legitimația individului,
unul dintre polițiști, mai puțin dus la biserică sau poate
mai curajos din fire, i-o tăie scurt. „Noi n-am lovit pe
nimeni și nici portiera nu i-am înfundat-o, domnule
procuror”. „Chiar așa?! O să analizeze probele colegul
meu din Parchet care va face ancheta. Vă promit că o să
regretați că nu l-ați lăsat în pace”. Polițiștii, mai mult
încurcați decît furioși de cele întîmplate, se întrebau din
priviri ce să facă. Celălalt, scîrbit de situație, îi restitui
legitimația falsului procuror și-i spuse, printre dinți:
„Ne scuzați, domnule procuror. Poate să plece acasă
băiatul și spuneți-i să nu mai urce băut la volan”. „Și cu
bătaia și portiera îndoită cum rămîne?”, plusă cu tupeu
impostorul. „Domnule procuror..., îndrăzni unul, nu e
cazul..., chiar nu i-am făcut nimic”. „Trei sute de lei și
nu fac plîngere”, spuse obraznicul fiu sprijinit de
mașină ca o vedetă de film.

Cei doi polițiști pur și simplu credeau că sînt într-o
altă lume. Așa ceva nu li se întîmplase niciodată. „Hai,
nu vă mai căcați pe voi atîta, că toată ziua șpăguiți și
aveți de unde”, spuse răspicat procurorul închipuit.
Unul dintre polițiști, nu se știe dacă mai corupt,
simțindu-se cu musca pe căciulă, sau mai fricos din
fire, scoase din buzunar trei sute de lei, i le întinse cu
lehamite tatălui supărat și făcu stînga împrejur alături
de colegul său.

„Și nu a fost depistat impostorul?”, l-am întrebat pe
colegul meu care mi-a povestit despre clientul său
maestru în escrocherii. „Nu atunci, abia după vreo trei
ani, cînd repetase figura ca să-l scoată pe golanul de
fiu-su de la un scandal într-un club de noapte.
Infractorul profitase de coincidența de nume cu a unui
procuror, dintre cele cîteva sute din București, și cam
de aceeași vîrstă”.

Cum ulciorul nu merge de multe ori la apă, este clar
că orice impostor pînă la urmă este prins, așa cum a
fost și cazul italianului care operase ilegal în clinicile
noastre. Nu știm dacă talentul actoricesc al unora sau
imaginația bolnavă a altora îi determină să se comporte
astfel, dar cert este că nu ar reuși dacă nu ar avea tupeul
fără margini, riscînd mereu, ca și cînd ar fi rațiunea lor
de a trăi. Ca un cartofor împătimit care joacă la
cacealma și riscă totul în fața aceluia care deși are
perechi de popi și dame cu as în coadă îl privește pe
tupeistul din față, citindu-l greșit, ca și cînd acesta ar
avea o chintă regală.
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Marian Sorin Rădulescu, Pseudokinematikos, Între
viaţă şi filme, cuvînt înainte de Costion Nicolescu, postfaţă
de Lucian Mircu, Ppaul Slayer Grigoriu, Filos, Bucureşti,
2016,  312 p.

Este primul din cele trei volume din „seria”
Pseudokinematikos, a lui Marian
Sorin Rădulescu, pe care îl citesc,
dar i-am urmărit articolele la temă
de cînd a început să publice în
Convorbiri literare. Are o manieră
cu totul personală de a călători
între film şi viaţă. De a vorbi între
viziunea personală asupra unui
aspect sau altul şi modalitatea în
care „încadrează filmul/ regizorul/
actorii/ „acţiunea”/ „povestea” în
lumea dinlăuntrul său. E şi ca un jurnal de cinefil, inserat
în unul personal, cu meditaţii în registre diverse, memorii,
critică/ istorie culturală/ cinematografică, exegeză ş.a. 

Are categorisirile sale – filme de artă, de atmosferă,
„conservă”, filme artistice, iconice (de citit, în acest sens,
În căutarea icoanei pierdute, cu toate că, citez: „Încercarea
de a desluşi asemănări între film şi icoană presupune,
recunosc, un demers temerar. Cu atît mai mult cu cît
percepţia comună, atît în cazul filmului, cît şi în cazul
icoanei, operează cu clişee”) ş.a. Pe alocuri „lumea” mea
cinematografică se întîlneşte cu a lui Marian Sorin
Rădulescu. Spun numai „pe alocuri” pentru că la el se vede
o preocupare asiduă de a fi informat în domeniu, o cultură
cinematografică cultivată atent şi de timpuriu, avînd în
plus, din ce înţeleg, ca timişorean, accesul la televiziunile
din fosta Iugoslavia şi Ungaria, care i-au deschis şi alte uşi
spre lumea filmului. Păşind pas cu pas printre filme şi-a
construit un mod al său de receptare şi înţelegere a felului/
timpului personal în care trebuie văzute filmele. Astfel,
sînt filme pe care le poţi „descoperi” doar „în taină, atunci
cînd eşti pregătit să judeci cu capul tău”, altele te ajută să
treci dincolo de înţelegerea pe care ai avut-o pînă atunci,
să „stră-vezi” ş.a.. Interesant este şi felul în care, pornind
de la ideea (de la Tarkovski) că a crea, a face un film e ca
o rugăciune, Rădulescu consideră că trăirea/ lucrarea
interioară a spectatorului poate fi asemuită unei rugăciuni
(cu mai multe şi diverse referinţe, de la cartea Elenei
Dulgheru, Tarkovski – filmul ca rugăciune, la, de pildă,
„portretul” făcut regizorului rus de Antoine de Baeque,
acela de „topograf al lui Dumnezeu”, „călugăr-poet al unei
abaţii a cinematografului”, la o călătorie în această lume,
cu paralele/ discuţii interesantă, de la Andrei Rubliov, pînă
la… „Născuţi asasini). Trebuie însă că acest spectator să
aibă „bagajul” cultural necesar, şi să iubească filmului,
apoi sînt şi alte „cerinţe”.

Este doar o succintă semnalare, cîteva gînduri de

lectură, în tonul rubricii, despre o carte care merită citită,
scrisă de un autor cu o viziune interesantă nu doar asupra
filmului, ci şi asupra literaturii, culturii, spiritului, a lumii
în general. Poate fi o lectură interesantă chiar pentru un
cititor care (încă) nu este cinefil.

Besiki, Oştile tristeţii, ediţia a II-a, traducere: Dumitru
M. Ion, prefaţă: Fanny Djindjihaşvili, postfaţă (Un poet
georgian): Dinu Flămând, au colaborat: Gary
Djindjihaşvili, Laly Kociladze, Editura Junimea, Iaşi,
2018, 106 p.

Recent, editura ieşeană
Junimea a publicat o a doua ediţia
unei cărţi apărută prima dată în
1977, cu poemele unui poet
georgian pe care soarta l-a adus
pentru ultimele sale zile de viaţă
la Iaşi, unde a şi fost înmormîntat. 

Georgianul Besarion Zakarias
Gabaşvili, pe scurt Besiki (Tblisi,
1750 – 25 ianuarie 1791, Iaşi), a
trăit într-un loc şi un timp în care

poezia cunoştea ani aparte. Besiki ştia limba/ mitologia
greacă, dar şi cultura/ limba/ literatura persană, obligatorii
atunci în înalta societate a locului, avînd şi educaţie
muzicală, şi militară. Ajunge, astfel, avînd şi o înfăţişare
remarcabilă, să fie şi imitat, dar şi duşmănit. Fanny
Djindjihaşvili, în prefaţa sa din 1977, reprodusă şi în ediţia
de faţă, oferă cititorilor mai multe detalii despre cum trăia
Besiki la curte, relaţiile lui, felul în care era privit, intrigile/
comploturile, poveştile de dragoste ş.a.

Besiki considerat ultimul mare reprezentant al
literaturii vechi georgiene, provine dintr-o ţară cu o
cultură/ literatură cu propriile reguli, o tradiţie (şi) creştină
străveche, dar care a avut o profundă legătură cu limba/
poezia persană. Poezia epocii lui s-a scris în atmosfera
aceasta de sinteză culturală în care erau turniruri de curte
cu poeţi locali şi străini, se dezvolta poezia/ creaţia
„aşugă” (din arabă – aşeq, îndrăgostit; poet/ recitator
rătăcitor, cu nuanţe/ specificităţi de la loc la loc întîlniţi în
Turcia, Azerbaidjan, Georgia, Turkmenistan, Armenia,
Iran ş.a.). Se cultivau diverse forme poetice persano-arabe,
unele cu denumiri „adaptate” locului. Besiki însă, prin
felul său de a scrie, a avut un impact notabil, dezvoltînd
limbajul/ melodicitatea, modalităţile de scriere ş.a..

Oştile tristeţii, în versiunea română melodioasă a lui
Dumitru M. Ion, relevă un poet liric (am în vedere şi
discuţia liric-epic (şi) din Georgia), care a avut o cale a sa
în poezie, cu o tematică deloc monotonă, de la viaţa
domestică la cea de la curte, istoria neamului său, bătălii,
traiul său, lirică erotică, satirică ş.a., şi o viaţă parcă
desprinsă din poveştile de demult. A introdus noi maniere
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de a scrie versuri care au influenţat profund lirica
georgiană, cultivînd procedee stilistice diverse, cînd
laconic, cînd folosind metafora, aliteraţia ş.a., exprimîndu-
şi sentimentele într-o manieră aparte la vremea sa.

O carte asupra căreia voi reveni curînd; acum doar
semnalăm succint (re)apariţia ei.

Anatol Leşcu, Românii basarabeni în istoria militară
a Rusiei, text pe coperta a IV-a: Radu Voinescu, Editura
militară, Bucureşti, 2009, 410 p.

Din 1918 pînă în jurul lui 1918 românii din Moldova
de dincolo de Prut, ofiţeri de diverse ranguri ori soldaţi, au
luptat în unităţi ale armatei ţariste, apoi ale armatei „roşii”
în diverse conflicte, făptuind acte
de bravură pînă la „capătul lumii”.
Efortul lui Anatol Leşcu este o
premieră documentată, un demers
care vine să întregească tabloul
unei epoci din istoria noastră
despre care multă vreme nu s-a
spus mai nimic, nu adevărul. Şi
acum „reţinerile” sînt destule. Am
citit curios aceste pagini aflînd
despre tot felul de evenimente,
citind despre nume de români, mulţi fiind decoraţi cu
distincţii pentru faptele lor de arme. Am „călătorit” din
Orientul îndepărtat pînă spre Caucaz, şi apoi din nou spre
Europa, spre România, trecînd Dunărea. Am aflat, de
pildă, că „promotorul” ideii de a exploata marile bogăţii
naturale ale Chinei – pe fondul luptei de dominaţie în
Orient între Rusia şi Japonia – care au dus la războiul ruso-
japonez izbucnit în 1904 a fost Sergiu Vitte, un „nobil
basarabean” absolvent de gimnaziu la Chişinău. Am citit
despre un renumit general al armatei ţariste cu rol deosebit
în conflictele din Caucaz, Mihai Botian (Botianov), de
generalul de artilerie Cozma Muntean, care a făcut parte
din trupele ruseşti care au participat la războiul numit de
noi „de Independenţă”. Sau de G.A. Botezat şi contribuţia
lui la „proiectarea şi construirea aparatelor de zbor”, ori de
Tudor Burian, care a proiectat, în 1915, „două elicoptere-
amfibii care nu aveau corespondent în lume”. Atîtea şi
atîtea nume practic necunoscute la noi.

Structura cărţii: Introducere, Capitolul I: Românii
basarabeni în Caucaz, Capitolul II: Cavalerii Ordinului
„Sfîntul Gheorghe”, Capitolul III: Războiul ruso-japonez,
Capitolul IV: Personalităţi marcante ale Basarabiei din
războiul ruso-japonez, Capitolul V: Contribuţii la
dezvoltarea aviaţiei, Capitolul VI: participarea la primul
război mondial, Capitolul VI: Armata naţională în
perioada 1917-1918, Capitolul VIII: Basarabenii şi
războiul civil, Capitolul IX: Personalităţi marcante din
Basarabia în războiul mondial şi războiul civil, Încheiere,
anexele 1-5 (cu liste de nume de militari, boieri,
participanţi la diverse conflicte ş.a. – 1025 de persoane),

bibliografie.
O lectură interesantă, o carte care ne arată, încă o dată,

că mai e de lucru în domeniul istoriei noastre pentru a o
face cu adevărat cunoscută, cel puţin la nivelul percepţiei
publice, şi care ar merita să fie la îndemîna cît mai multor
cititori.

Ferit Toplu, Axa Crimeea – Dobrogea – Kogeaeli a
tătarilor crimeeni, traducere în limba română şi texte în
tătară: Guner Akmolla, Editura StudIS, 2018,  310 p.

Cartea m-a interesat şi din perspectiva pentru care a
scris-o autorul, şi Guner Akmolla a tradus-o în română, (şi)
spre ştiinţa etnicilor tătari de azi, din Dobrogea, despre

aspectele legate de felul în care au
migrat conaţionalii lor dinspre
Rusia/ Dobrogea spre Imperiul
Otoman/ Turcia, dar poate mai
ales ca să am şi o altă „privire” în
ce priveşte „schimbul” de oameni
(strămutările) dintre Imperiul
Otoman şi România cînd
Dobrogea a revenit la teritoriul
ţării noastre, ori plecările din
vremea războaielor din secolul al

XX-lea. 
Întîlnisem în diverse oraşe din Turcia oameni care

spuneau că au strămoşi din România (cel mai recent în
Eskişehir), unii chiar români/ din familii mixte. În Turcia
au apărut o serie de lucrări la temă, parte folosite de autor
ca bibliografie (exemple mai recente: H.Y. Aganoglu,
Destinul Balcanilor de la Imperiu la Republică, 2012,
Akman Vedat, Renaşterea povestirilor despre emigrare,
2007, Duman Onder, Emigrările turce din perioada lui
Ataturk, 2008, Cercetări asupra emigrărilor din Balcani
în perioada Ataturk ş.a). 

Legat de România, vom da cîteva „cifre”. Încă din
Introducere, autorul, subliniind şi importanţa strategică
dintotdeauna a Crimeii (şi) pentru Rusia,  spune: „Începînd
cu sfîrşitul secolului al XVII-lea şi pînă la cel de-al doilea
război mondial s-au tot organizat emigrări din Crimeea
spre Dobrogea, apoi Turcia, relaţionarea fiind complexă şi
gravă”. Dinspre Imperiul rus spre Dobrogea şi Imperiul
Otoman/ Turcia (cel mai ales în Anatolia), valurile de tătari
crimeeni au plecat în principal în două direcţii, cele mai
mari strămutări fiind între 1785-1788 (peste 500.000 de
oameni), astfel: 1792, 1860, 1874-1875, apoi 1891-1902.
Pe de altă parte, imediat după războiul nostru de
Independenţă (în carte „războiul otomano-rus”), 1877-
1878, peste 80.000 de familii turce/ tătare din Dobrogea au
plecat spre Anatolia. Între 1923-1933 au plecat din
Dobrogea 38.852 de persoane etc. Interesante sînt şi
pasajele care reflectă cum au privit românii aceste
„plecări”. De pildă, un poem cules de un învăţător din satul
dobrogean Perveli/ Moşneni, Ion Dumitrescu Frasin, din
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textele compuse atunci de turci/ tătari, începe astfel: „Ca o
daulă, ca o nuntă de-aici plecăm,/ Inima ne este prinsă în
durere, ca oaia rătăcim/ […]/ Cînd unii sufletul îl pierd,
alţii pierd averi”. Sînt pagini care vorbesc despre modul
cum au privit turcii aceste migraţii, cauzele care au dus la
plecarea tătarilor/ turcilor din Dobrogea (colonizările cu
aromâni, schimbările legislative, situaţia pămînturilor,
sărăcirea celor care trăiau din agricultură ş.a.). Pe de altă
parte, plecările au fost dramatice, nu s-au făcut cu inima
uşoară. De pildă, în descrierea unei astfel de plecări a unui
convoi de căruţe cu familii, un hoge, Salim, din Babadag,
spune: „am trăit ca fraţii aici, cu toată lumea […], aici e
patria noastră. Strămoşii noştri, bunicii, au trăit aici sute de
ani. Aici sînt îngropaţi.”

În carte sînt diverse detalii/ analize/ consideraţii, din
perspectiva autorului, despre aceste evenimente, cum au
fost primiţi emigranţii acolo (cu accent pe oraşul Kogeaeli,
dar nu numai: şi Deringe, Izmit, Körfez ş.a.), dar şi cazuri
concrete de familii cu strămoşi veniţi în Turcia din Rusia
şi Dobrogea. Între aceste familii au fost şi unele de români
care au preferat să plece în Turcia. De pildă: „primii
emigranţi care au venit la Deringe, cele 60 de familii, au
avut lîngă ei şi cinci familii de români”. Şi nu e un fapt
singular. Nu ştiu dacă există, poate că da, lucrări scrisă la
noi care să analizeze aceste migraţii şi din perspectiva
compoziţiei etnice a celor care plecau, dar şi a cauzelor,
modului în care s-au petrecut toate aceste lucruri. 

Este un alt fel de a privi istoria, autorul (cercetător,
membru fondator al Uniunii Tătarilor Turci Crimeeni din
Kogeaeli ş.a.) descriind acele timpuri grele aşa cum a
înţeles că s-au văzut prin ochii şi sufletele unor oameni
obişnuiţi, fie ei români, turci, tătari, bulgari ş.a., care au
fost puşi în faţa unor evenimente/ situaţii care le-au
schimbat destinul şi lor şi urmaşilor lor. 

Eduard Rosentzveig, Arhitectura secretă a iubirii,
Tipo Moldova, Iaşi, 2018, 110 p.

Între tinerii autori apăruţi de ceva vreme în peisajul
publicistic din Dobrogea se
numără şi Eduard Rosentzveig.
După Umbra lupului – apocalipsa
bunului simţ, 2005, şi Poemele
dimineţii, 2016, ambele apărute
sub sigla editurii constănţene Ex
Ponto, acum apare cu această
viziune personală asupra
arhitecturii secrete a iubirii, în
colecţia „Opera omnia”, seria
„Poezie contemporană” a editurii
ieşene Tipo Moldova, cu desene care îi aparţin autorului.

Încă păşind între versul liber şi cel alb, încă avînd parte
şi de căutări, de încercări pentru a-şi găsi un drum al său
întru vers, poezia lui Eduard Rosentzveig, aşa cum a
definit-o, ar putea fi „cea mai subtilă formă de cuminecare

a emoţiilor”, fapt pentru care o consideră şi „un instrument
util de dezvoltare personală”. Despre Poemele dimineţii
spunea că este „o carte experiment” şi pornind de la aceea
că fiecare din cele treizeci şi patru de poeme redă „prima
stare emoţionala, preocupare sau gînd surprinse”
dimineţile, pentru că „gîndurile şi ecourile lor emoţionale
sînt mai clare dimineaţa” şi „în stare de relaxare fiind încă,
am un acces mai rapid şi mai puţin filtrat conştient la
sinele meu profund”. Am pornit astfel la „drumul” despre
acest nou volum al său pentru că, într-un fel, poate fi
socotit, din aceste perspective, şi o „continuare” parţial
tematic, mai apăsat conceptuală a celui amintit. Sigur, aici
vorbeşte despre credinţă, despre empatia cu „celălalt” (fără
de care „te ascunzi în propria ta devenire”), „religia
absenţei”, uneori şi despre situaţia noastră ca români, azi
(„eşti sclav la tine-n ţară, dar liber poţi să pleci”;
„căpătuiţii de astăzi dau aur pe-un vis” ş.a.), singurătatea
ca „ascunzătoare”, despre persoana iubită, dar şi despre el
însuşi, pentru că toate acestea sînt şi o reflectare în oglinda
sinelui, un mod de a se „povesti” pe sine în „dialogul” fie
senzorial/ emoţional, fie prin cuvinte cu ceilalţi. Poate şi,
aşa cum spune el, ca un „transplant de suflet”, o
comunicare, zice autorul. Ori poate şi pentru că autorul
consideră că „prin cuvintele ce ne surprind esenţializat şi
frumos, creştem şi înflorim în ceilalţi”. Este (poate şi prin
prisma profesiei), uneori şi cu accente de livresc, alteori
într-un limbaj „încărcat”, un drum înspre şi dinspre poezie
prin psihologie, dar şi un fel de a vorbi despre sentimente,
distilînd senzaţii şi gînduri, astfel: „Cine aş fi eu cît nu m-
ai atinge?/ ce ar face visele tale din copilărie acum?/ unde-
ţi zboară gîndul cînd buzele/ tocmai îţi transformă pielea/
în derdeluş pentru respiraţii sacadate?”. Uneori, gîndul
„desenează” imagini în nuanţe foarte personale: „Pînă
seara, peste glasul tău verde înfloreşte chitara,/ despre
Troia întrebi de-am ţinut vreun jurnal/ cît din pod pînă-n
beci ai luat liftierul./ şi-abia ai aflat că ploua infernal”; „la
etajul cu lămpi răsărea gramofonul./ Şi-acum fugi, ca un
semn de-ntrebare”. Cuvintele pot să fie ele însele un fel de
a vedea universul (ca în Cuvintele acestei dimineţi),
sunetele, fie şi încă nerostite, încă neplecate au forţa lor:
„Buzele mele încă nu au făcut aerul să viseze,/ pentru că
buzele tale mi-aşază peste vocale o nouă cerneală/ priveşti
Cerul şi vrei să îl strîngi în palme/ ca pe o cămaşă albastră,
răcoroasă”.

„Scriu poezie pentru că e cel mai eficient mod de a
lupta împotriva morţii, bătrîneţii, bolii, ideologiilor cu
pretenţie de dogmă”, zice autorul. Dar, dincolo de cum şi
în ce fel vede poezia, acest volum ne îndrituieşte să vedem
în Eduard Rosentzveig un autor care doreşte să îşi caute o
cale/ să meargă mai departe pe drumul versului.

Marius CHELARU
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Când vezi o pisică de Chesire nu îi priveşti de fapt
decât zâmbetul. Şi zâmbetul poetei Angela Baciu este
remarcabil, l-am detectat într-o seară chiar şi la
Sulina, despre ale cărei istorii ne scrie acum. I-am
văzut zâmbetul de pe partea cealaltă a Străzii 1,
stradă cu numere ca la americani, pe unde treceam
fără să bănuiesc surpriza de a o întâlni tocmai acolo,
în Europolis. 

Cred că stătea acolo, zâmbind bine, anume ca să
se înţeleagă cât mai frumos cu cartea sa...

Cu zâmbetul său-magnet, poeta momeşte, precum
strigătele sirenelor, pe iubitorii clipelor generoase, pe
cei care „şurubăresc” fără tupeu la micile monumente
de hârtie vârstate cu înţelesuri din cerneală. Poeta
Angela Baciu are vechime în scris şi debuta deja
publicistic în „Amfiteatru”, în 1987, într-o vreme în
care, partea bună a vieţii literare, nu se admiteau nici
măcar puţine greşeli de tipar şi, în astfel de reviste, nu
se îngăduiau improvizaţii literare. 

Viaţa ca turneu literar, pe care poeta o practică,
bărbăteşte, de ani şi ani, prin oraşe bine luminate, în
Capitală, în cercuri selecte ori blânde paradisuri
provinciale din ţară, merge şi prin străinătate,
respectându-şi astfel, cu trudă, „arma” scrisului.
Acest periplu continuu, în care o carte „se vede” cu
publicul, mereu pentru prima oară, de mai multe ori,
este o descoperire a neobositei poete gălăţence, care
este de admirat tocmai prin modul în care îşi
promovează cărţile, precum aceasta, prin ţară. De
parcă le-ar creşte, le-ar antrena şi le-ar da la
Facultatea Cărţilor…

A cam dispărut la noi instituţia prezentărilor de
carte-turneu, a cam dispărut şi istorica instituţie a
lecturii publice, onorată la vremea lor de scriitori
mari precum Dickens, întreprindere firească şi astăzi
în tot Occidentul...  

Ca un revolver d-ăla vechi, cu butoiaş, cu patul
placat cu sideful Poeziei, şi lansările Angelei Baciu
se rotesc, se tot se rotesc, „foc cu foc”, în oraşe mari
şi mici. Şi aceasta înseamnă – puteţi să vă imaginaţi!
– un efort fizic şi o încercare de suflet cu repetiţie, o

reîntâlnire cu emoţia, cu ochii şi urechile unui public
mereu nou, pentru care trebuie să ai „muşchi” de
Sisif, nu glumă! Un Sisif itinerant, care nu-şi scapă
rostogolul din mână!

În 1994, Angela îşi scotea prima sa carte de
versuri şi de atunci nu s-a mai oprit. A scris apoi şi
proză, şi interviu, a încercat până şi o dramaturgie
specială.

Chiar în anul Revoluţiei, poeta primea premiul
pentru poezie la festivalul-concurs de muzică tânără
„Baladele Dunării”, fondat la Galaţi de fratele meu,
Florin Doru Cilinca, directorul Clubului Tineretului -
altă instituţie de cultură care a pierit în anii de după...
Poeta primea apoi chiar Premiul de Onoare al
Festivalului de poezie „Lucian Blaga”, în ´94, şi tot
atunci era premiată la Sighetul Marmaţiei, la
Festivalul de poezie „Nichita Stănescu”. Urmau
premiul Gazetei de Transilvania şi, atenţie, Premiul
Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România,
pentru „cel mai bun volum de poezie”, volum
postfaţat de regretatul Laurenţiu Ulici. 

A scris despre poezia sa chiar academicianul
Mihai Cimpoi, au scris poeţi şi cunoscuţi critici
literari precum George Vulturescu, Lucian Vasiliu,
Gellu Dorian, Constantin Trandafir, Radu G. Ţeposu
şi alţii. 

A publicat în multe reviste din România.  Apare,
alături de buni declamatori şi oameni pe note, în
adevărate spectacole de poezie şi muzică, pe care, de
obicei, chiar ea le organizează şi invită lume. Ea dă
cu generozitate speranţe celor din jur, poeţi buni,
bunicei şi autori aspiranţi, de toate vârstele, care au
doar nevoie de un sprijin, de o familie literară pe care
o găsesc de-a gata la Casa de Cultură a Sindicatelor
din Galaţi, unde poeta organizează întâlniri de suflet
şi evenimente scriitoriceşti calde, dar şi ateliere
educaţionale şi de asistenţă socială, pentru copii
nevoiaşi, de exemplu, ori cluburi creativ-sociale
pentru vârstnici, inventează evenimente cu nume
speciale şi atmosferă de bon-ton ori strânge fonduri
pentru campanii umanitare şi câte nu mai face.

Angela Baciu a publicat şi mai multe volume de
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interviuri cu personalităţi literare marcante, de la
regretatul prieten al Galaţilor Fănuş Neagu ori
Nicolae Manolescu, la Norman Manea, Ana
Blandiana sau Nora Iuga, de care o leagă o vastă
prietenie, un lipici de suflet, soldată şi cu scrierea
unor volume „în două”, inclusiv unul de teatru...

„Hotel Camberi” rămâne o carte de versuri
neaşteptată, aparte în lirica ei, dacă nu ţinem cont de
senzuala „anticameră” poetică dintr-un volum
anterior, elegant editat şi acela, superbul „Charli. Rue
Sainte-Catherine 34”, dovadă a unui simbolism
perpetuu. Ei, încă mai simt parfumul baghetelor de
pâine din dimineaţă pariziană aşternută în versuri de
poetă!

„Hotel Camberi” este un amalgam de vieţi
descojite de poeta-călătoare, adulmecate, iscodite şi
stivuite-n rafturi liniate, culese în mai multe veri si
toamne de refugiu la Sulina, acel loc unde Cimitirul
Marin a fugit de capu´ lui, an după an, de la malul
Mării, tot mai spre inima oraşului-port, un decor cu
monumente în care trecutul încă mai fumegă, bun
pentru pansat suflete romantice, ţintirimul
internaţional, în care cei duşi se înţeleg pe dedesubt
în toate limbile pământului, „muzeul cu morminte
vechi” strecurându-se, înceeet, tot mai aproape de
ochiul şi de mâna poeţilor... 

Angela scrie poeme despre oameni care povestesc
înduioşător de simplu cum e să trăieşti într-o lume
care stă pe apă şi în jurul căreia se învârte Soarele,
sau despre oameni care nu mai sunt demult, despre un
hotel-fantoma, cândva o bijuterie vintage... Poemul
care are chiar numele cărţii ne spune de pildă că „în
camera cu numărul 13 doamna chiriachiţa/ născuta
katanulis/ priveşte pe fereastra hotelului camberi/ în
faţa dunărea umflată şi grasă/ ca burta unui peşte/
marinari ţanţoşi cu chipiurile trase pe frunte/ soarele
încă arde// barcagiul strigă furios că i-a fugit nevasta/
cu altul la tulcea/ un căpitan de vas/ n-o să mai
mănânce hamsii”. 

Sau, nu departe, în poemul intitulat „covrigii lui
moise”: ce poveşti mai spui şi tu, moise waiss/ ştiu ca
ai fost bun şi drept/ m-am aşezat la crucea ta/ din
cimitirul vechi”… 

Ori în cinematograficul poem „satul de pescari”,
cităm: „în faţa fiecărei case câte o barcă întoarsă/
copii blonzi cu pielea arsă de soare/ aleargă care-
ncotro/ cu o roată uriaşă”. 

Cu emoţia reîntâlnirii cu istoria reala, am cetit şi
poemul dedicat celor două trupuri îndrăgostite,
logodite, ne atinse încă unul cu altul, neîntinate,
acum păstrate din veac, veşnic tinere, sub
monumentele în formă de raclă din Cimitirul Marin
descris atât de bine de Jean Bart: „se cunună/ roaba
lui dumnezeu margaret ann pingle/ cu robul lui
dumnezeu william webster...”. Un poem despre
încercarea absurdă, dar cât de frumoasă, a dragostei
tânărului englez ce nici măcar nu ştia înotul, însă ştia
că nu-l ştie, dar tot a sărit în apa neagră spre a-şi salva
logodnica alunecată în valuri, cei doi fiind cununaţi
însă abia în adâncuri... acolo, jos. 

Găsim în volum, lucru neobişnuit într-o carte de
poezie, chiar şi note explicative, de pildă pentru
arborele frangipani, originar din Caraibe sau o notă
despre ruseasca rubaşca, purtată şi de lipoveni – alte
elemente simboliste, desigur.

Cine ştie să privească aşa în trecut printr-o
fereastră-fantomă are întotdeauna pregătite şi lacrămi
pentru vieţile irosite, fără păreri de rău, ale altora, mai
are lacrămi de dat de pomană, aşa cum dai de sufletul
morţilor colivă şi cozonac şi o cană plină cu lacrămi
roşii, ori cum plăteai sacagiului, odinioară, două
parale pentru cana de lut cu apa pentru care trebuia să
spui frumos bogdaprosti.

Şi poate cândva, într-o lume cu tot mai multă
poezie, dar şi tot mai mult strigăt, ca din Munch, aşa
cum o să spunem bogdaprosti şi pentru câte un rând,
pentru un gând dăruit…

Angela BACIU, Hotel Camberi, Editura Tracus Arte
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Ileana Popescu Bâldea s-a născut în Bucureşti şi a
absolvit Facultatea de Medicină. Este membră a
Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România. 

Debutează editorial cu romanul Şi totuşi... happy-end
(Ed. Medicală, 1992), iar în anul 2012 publică volumul
de versuri Tu nu ştii cum plâng fluturii (Ed. Proxima). În
anul 2018 publică două romane: Viaţă îmbrăcată subţire
(Ed. Astralis, 2018) şi Păsări şi umbre (Ed. Semne,
2018). Îl vom comenta pe ultimul.

Volumul reprezintă un jurnal epico-liric dedicat
creaţiei poetice, amalgamat cu întâmplări epice.
Autoarea mărturiseşte: „Locuiesc în mine cu o sută de
poeţi”. Trebuie citit „locuiesc în mine o sută de poeţi”
pentru că aceşti o sută nu vin din afară, ci din interiorul
sufletului autoarei. Criticul şi istoricul literar Ana Dobre
(Eu şi celălalt, Ed. Bibliotheca, 2018) face distincţia
dintre eul profund şi eul empiric, eul profund fiind
responsabil cu activitatea creatoare dictându-i eului
empiric creaţiile. „Scriu, citesc, mă încurc în eu” –
afirmă şi Ileana Bâldea. În cazul ei avem de-a face cu o
dedublare, celălalt fiind alcătuit din 100 de poeţi
complementari. 

Poetul este privit ca un bolnav/nebun de către
societate. În cazul Păsărilor şi umbrelor, boala este
simbolizată de un accident de maşină al eroinei Iulia
Manoliu, doctoriţă. Accidentul poate fi considerat şi ca
atitudinea de respingere a artiştilor de către societate. Că
avem de-a face cu o pacientă poetă rezultă din două
situaţii: întrucât refuză să vorbească, convalescentă scrie
doctorului curant scrisori care sunt proze poetice sau
poezii în proză şi prezenţa vocilor interioare (ale celor
100 de poeţi) pe care le aud nu numai poeta, dar şi
ceilalţi. Glasurile poeţilor nu-i dau pace, chemând-o să
se întoarcă la uneltele de scris: „Iulia!... haide, la viaţa ta
dreaptă – strâmbă dintre litere!”

Chemarea se datorează faptului că literatura
eliberează sufletul autorului de obsesii: „cărări de nisip,
vânt, stele – dacă ar fi scris ele s-ar fi eliberat”.

Literatura/visul se scrie în singurătate: „din punctul
acela de unde plec mereu. Cu singurătatea prinsă la
mână. Pe un drum care nu s-a trezit încă din vis.”
Însingurarea autorului este simbolizată şi de dorinţa de a
fi izolat pe o insulă sau pe o planetă îndepărtată spre a
scăpa de ostilitatea celorlalţi. Avem de-a face cu un
exerciţiu imaginar de recluziune, dintr-o „lume unde
niciun exerciţiu de plutire nu ajută”. 

Poeta ar vrea să nu aibă inimă pentru a nu mai suferi:
„Cât aş vrea să nu am inimă, din aceea care doare pe
toate părţile sufletului”.

Şi despre ce scrie poetul: „îmi imaginez că sunt în
univers. Gravitaţia este anihilată. Lipesc stele de piele.
Devin un fel de corp ceresc neidentificat. Şi plutesc fără
griji. Fără teamă. Cu mine uitată aproape în alt tărâm.
Doar cea rămas în jurul sufletului. Un fel de câmp din
pulberi scrie despre cele întâmplate.” Sau încă şi mai
clar: „noi, poeţii din tine, scriem pe ziduri, pe cuvinte, pe
hârtie. Pe iubire şi ură, pe orgolii şi nimicnicie, pe
măreţie şi gropi, pe real şi vis – scriem cu disperare că
exişti sau trăieşti”. 

Despre toate acestea scrie inspirat Ileana Popescu
Bâldea în Păsări şi umbre.

După ce eroina se externează, începea povestea. Ea
se deapănă între momente lirice care continuă jurnalul
liric. Iulia Manoliu nu este singura artistă din acest
roman. Medicul ei curant, Emil Ştefănescu, cel care o va
introduce într-un colectiv de cercetare a bolii Alzheimer,
scrie şi el un roman, iar Hanny, fostul soţ al eroinei, este
muzician. Să schiţăm epica romanului. Iulia Manoliu
divorţează de egoistul Hanny (care reprezintă falia dintre
artistul talentat şi omul josnic), care se încurcase cu Ella,
o profitoare şi ea, alcoolică şi drogată. După partaj, soţul
va fi nevoit să părăsească vila Iuliei, în care aceasta va
face un sanatoriu privat pentru bolnavii de Alzheimer,
între care se vor număra şi Hanny şi doctorul
neurochirurg Emil Ştefănescu. Mai apare o soră vitregă
a Iuliei, Alice, care încearcă (fără succes) să pună mâna
pe o parte din vila menţionată.

Tehnica elaborării romanului, ca îmbinare între
paginile lirice şi cele epice, este impecabilă. Poemele în
proză exprimă crezul artistic al autoarei, aşa cum a
reieşit din comentariile făcute. Subiectul epic este
captivant. Volumul induce cititorului stări de meditaţie şi
reverie. O atmosferă nostalgică învăluie paginile cărţii,
dar sfârşitul este optimist, marcând victoria voinţei Iuliei
de a întemeia sanatoriul propriu în care să lucreze liberă
şi să-şi asculte vocile interioare.  

Ileana Popescu Bâldea uzitează de tehnica amânării
deznodământului, ceea ce menţină trează atenţia
cititorilor. Păsări şi umbre va fi o carte de succes.

Ileana Popescu Bâldea, Păsări şi umbre (Ed. Semne,
2018).
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În deschiderea antologiei lirice a lui George
David, Fotografie cu înger lipsă (Fundația
Culturală Antares, Galați, 2018), aflăm
transfigurări aspectate romantic, detalieri
metaforizate ale unor date existențiale ce își asumă
adeseori fioruri profunde. Porțile visului sunt larg
deschise și dau la iveală variate potențialități
ascensionale. Meditațiile cu aură filosofică
particularizează discursul poetic: „ca și trăitoarele,
lucrurile/ sunt umbra unui altceva./ lucrurilor, ca și
ființelor,/ li se opune necesar propria umbră// și
astfel cercul deschis/ al infinitelor opuneri/ își
zugrăvește înghețata umbră/ în mulțimea de
contrarii// ochiul - țărmurită și/ lăcrimoasă făptură -
/ prinde în clipirea-i îngustă/ (ca o ușă cu lanț)/
numai pe a fi – a nu fi” (Infinitele opuneri). Ne
situăm printre variate simboluri descinse dintr-o
continuă atitudine estetică introspectivă. Am putea
imagina acorduri muzicale culte însoțind anumite
sintagme din carte. Totul gravitează în jurul
Cuvântului, ca piatră angulară. Ideatica
atemporală face parte din esența versurilor lui
George David. E supusă analizei și condiția
mutabilă proprie stării poetice. Sentimentele au un
enigmatic ton serafic: „tu spui melc/ și eu aud vânt//
tu spui lună/ și eu aud vânt// tu spui iubire/ și eu aud
vânt// niciodată n-am să știu/ ce auzi tu/ când spun/
melc/ lună/ iubire” (Alt cântec pentru cuvinte).
Corespondențele aparțin din ce în ce mai mult zonei
speculativului, determinând tematici inedite.
Lumina posedă virtuți transfiguratoare, raportate
oniric la memoria unor oglinzi atașante. Tentația
expansiunii este accentuată, punctual marcată de
raportări nostalgice la trecutul idilic. Sinele poetic
consonează cu elanuri insulare primordiale. Lirica
de dragoste sensibilizează intens: „respirația ta în
jurul meu/ și eu plin de ea/ (armură de miresme)//
mâna ta în mâna mea/ și eu sorbind-o în mine// tu,/
numai tu lângă mine/ și eu aflându-te câte puțin// eu
în pustie ca profetul/ și singura mea alternativă/
fiind tu” (Alt cântec duios). Potențialitatea
hiatusului, presimțită, anunță orizontul dramei.

Meandrele pasiunii, parcă în ritm chopinian,
inflamează suav interioritatea. Așteptările sunt
generoase, situate sub influența imaterială a
luminii. Iubirea consonează cu substanța unor
alchimizări discrete. Recunoaștem și elemente
caracteristice esențializărilor poetice: „robinson
crusoe era fericit:/ el avea o insulă/ numai a lui,/ era
un întreg// fiindcă, fără insulă,/ ar fi fost doar o
jumătate// robinson crusoe căutând/ o insulă:/ a
căuta/ o fata morgana” (Robinson Crusoe).
Remarcăm constant accepțiunile filosofice ale
poeziilor lui George David. Iese în evidență
constanta verticalei. Accente fluide
individualizante însoțesc frământările verbului
poetic, animând un spectacol nu lipsit de primejdii.
Multe desfășurări ideatice aparțin cumva
translucidului. Spiritul nisipurilor învăluie tăcut
metamorfozele lirice. Astfel, „în urma razei/ adastă
umbra ce șterge/ numele meu” (Pseudo-haiku 6).
Primează registrul diafan: „origami, ca/ umbră albă
a florii/ multicolore” (Haiku 3). Prezența visului e
întotdeauna fecundă. Când dubitațiile se dovedesc
covârșitoare intervine registrul visului, pentru
stabilirea unui anumit echilibru. Realitățile se
întrepătrund, ca niște lunecătoare porții de aer. Într-
o referință critică prezentă în volum, poetul Nicolae
Boghian afirmă: „Versurile lui George David pun în
valoare mirajul contrastelor din care poezia își
extrage esența. Nimic mai armonic – vrea să spună
poetul – decât dizarmonia dintre transparență și
opacitate, dintre ce se arată vederii cu claritate și
ascunzișurile labirintice dintre construcție și
deconstrucție. (...) Poetul simte imaginea ca pe o
sursă a luminozității ce deschide afectivitatea la fel
cum soarele desface petalele unei flori. Și tocmai
imaginile aparent nespectaculoase operează o
transformare insesizabilă a receptivității, prin
posibilitatea deschiderii neașteptate a surselor ce
combustionează pentru desprinderea de gravitația
inexpresivității.”
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Cu acest titlul apare în Austria, la Wieser Verlag, o
antologie în cadrul seriei EUROPA ERLESEN. În
carte sunt antologaţi 53 de autori, dintre care unii au
două sau chiar trei texte, aşa încât în total sunt 79 de
texte incluse. 

Cu poezii sunt prezenţi: Mihai Eminescu cu
Glossă în română şi în traducere germană, precum şi
cu Melancolie, Matilda Cugler, care apare fie cu acest
nume, fie Matilda Cugler-Burla sau Mathilde Poni, cu
o serie de poeme: Cântec, Pagină de album, Roua şi
Secretul, Veronica Micle cu Povestea rozei în română
şi germană, Benjamin Fundoianu cu Contemplare şi
Romanţă, George Topârceanu cu În Iaşi, în română şi
în traducere  germană, şi cu poemul Broasca ţestoasă,
Otilia Cazimir cu Flori de vis, flori şi ameţeală…,
Itzig Manger (1901-1969) cu Iaşi, seara la ora şapte,
Mihail Codreanu cu Ruine, Magda Isanos cu Departe
este ceaţa de noi, Nicolae Labiş cu A nins la Iaşi în
română şi germană, iar dintre contemporani, Emil
Brumaru cu În regia lui Radu Stanca pentru Maia
Morgenstern şi cu poemul în proză Apucă melcul de
coarne, Ovidiu Nimigean cu Nicolina blues, uşor
injurioasă pe alocuri şi cu poemul-protest Peste
mlaştină şi Constantin Acosmei cu poemul Prima
iubire în română şi germană.

Cel mai vechi text antologat este fragmentul
Drumul spre bazarul din Iaşi de Johannes Schiltperger
(1380-1427).

Dimitrie Cantemir este prezent cu Despre provincii
şi despre oraşele de azi ale Moldovei, Dan Lungu cu
Poemul monguz, Costache Negruzzi cu Iaşul iubeşte
artiştii, Titu Maiorescu cu Scrisoare din Paris, scrisă
pe data de 8 iulie 1865, plină de umor în final, Ion
Creangă cu al său Popa Duhu, Sofia Nădejde în Unii
nihilişti vorbeşte despre exilul lui Constantin
Dobrogeanu-Gherea în Siberia, Emil Gârleanu este
prezent cu proza uşor umoristică Flămând, Rudolf
Suţu (1880-1949) cu Dimitrie Mavrocordat şi salonul
din strada Săulescu, din care aflăm că Dimitrachi
Mavrocordat dă un supé pentru Sarah Bernhardt când
aceasta vine pentru prima oară la Iaşi şi în eleganta
sufragerie a casei acestuia Sarah Bernhardt exclamă;
„On se croirait vraiment à Paris, dans un des cercles
les plus lettrés et cultivés“ (p. 181). Este prezentă şi

Lucia Mantu (Camelia Nădejde) (1988-1971) cu Două
cumetre.

Ionel Teodoreanu este prezent cu un scurt fragment
din „Bal mascat“, Alexandru O. (Păstorel) Teodoreanu
în Manaş îşi aminteşte o agapă cu Mihail Codreanu şi
cartea de faţă se încheie cu un interviu pe care Crisula
Ştefănescu i-l ia Ioanei Celibidache (1925-2012), din
care reiese dragostea lui Sergiu Celibidache pentru
Moldova, şi în special pentru Iaşi.

Dintre scriitori contemporani mai sunt incluşi:
Mariana Codruţ cu fragmentul Apartamentul din Casa
cu storuri galbene, Florin Lăzărescu cu fragmentul
Cerşetorea cu capotul roşu din romanul
Seelenstarre“/ Amorţirea sufletelor, apărut recent la
această editură şi Cătălin Mihuleac cu fragmentul
Tabloul din romanul Oxenberg & Sternberg, apărut
recent la editura Zsolnay din Viena.

Cea mai tânără autoare antologată este Corina
Bernic (n. 1981), prezentă cu două proze, Gripa, iarna
şi canarul în care relatarea se face din perspectiva
copilului, nu fără ironie însă: „De spital într-adevăr
mi-e frică, am auzit că acolo într-adevăr, într-adevăr e
rău, fiindcă medicii şi asistentele fumează acolo multe
ţigări Kent şi beau multă cafea Alvorado“ (p. 234), iar
în „Onomastică“ e simpatică afirmaţia: „Mie nu-mi
plac vânătorii fiindcă ei omoară animalele şi apoi le
arată altor oameni“ (p. 236). 

Dintre străini, trebuie neapărat amintiţi Curzio
Malaparte (1898-1957) cu textul „Pogrom“, din care
aflăm că era cunoscut la Iaşi, căpitan fiind, şi care
utilizează şi o serie de cuvinte româneşti, precum
„brînza“, „domnule căpitan“, „mulţumesc“, „fără
copii“, „la dracu“ şi Heinrich Böll (1917-1985), care
în Rănirea prezintă un episod cu o vătmăniţă, când el
neavând bani să plătească biletul,  îi oferă acesteia o
forfecuţă pentru care ea se oferă să-i plătească
douăzeci de lei, dar îi dă doar zece lei şi un bilet de
cinci lei.

O antologie interesantă, în care sunt integrate texte
despre Iaşi scrise de-a lungul timpului, atât de autori
români cât şi străini.   

* Markus Bauer (Hr.): IAŞI / JASSY, Wieser Verlag,
Klagenfurt/Celovec, 2018, 266 p.
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Ștefan Buzărnescu, Cristian Troncotă, Corvin
Lupu, Pavel Moraru, Liliana Gabriela Ilie, Coordonator
Liviu Stan, Reflexii și documentări la 100 de ani de la
Marea Unire, Editura M.J.M. Craiova, 2018, 218 p.

Avînd drept punct de plecare testamentul Reginei
Maria, redactat în 1936, la Balcic, în care spune: „Te

binecuvîntez, iubită Românie, țara
bucuriilor și durerilor mele, frumoasă
țară care ai trăit în inima mea și ale
cărei cărări le-am cunoscut toate”,
autorii acestei importante și, aș putea
spune, unice cărți, dedicate împlinirii
celor 100 de ani de la Făurirea
României Mari, și-au propus o seamă
de reflexii, dar și de documentări, pe

această temă. Cartea este rodul muncii unui colectiv de
profesori universitari, istorici, politologi și/sau sociologi.
În carte se pot regăsi studii aplicate despre primii pași
făcuți de România imediat după realizarea acestui
fundamental deziderat, dar și avatarurile prin care a evoluat
acest demers.

Cei 6 profesori universitari, cu vaste opere în domeniu,
aduc în prim plan contribuțiile lor științifice, la elucidarea
pașilor făcuți în consolidarea acestui act istoric de
importanță crucială în evoluția istorică mondială de la
începuturile secolului al XX- lea și pînă astăzi, timp în care
s-a conturat și consolidat definitiv, România Mare. Ștefan
Buzărnescu, format ca intelectual la Universitatea Al.I.
Cuza din Iași, ne relatează în Avatarurile filoxeniei, un
lucru extrem de important, pe care îl sesizase și M.
Eminescu, la timpul său, cel care spunea: umilit peste
măsură de temenelele autorităților românești, din acest
timp (și situația nu este departe de acest adevăr nici astăzi,
nota noastră), față de un Occident care suferă de complexe
de superioritate, face un succint examen al etiologiei lipsei
de demnitate națională, lipsă de demnitate manifestată la
unele persoane și atunci, dar și acum. Profesorul Cristian
Troncotă trage un sever semnal de alarmă asupra frontului
secret desfășurat de serviciile secrete ale statelor: Anglia,
Franța, Rusia și S.U.A, dînd astfel posibilitatea Germaniei
să declanșeze primul război mondial, război care, în final,
nouă ne-a adus și unele beneficii, făcînd posibilă
desăvîrșirea unui deziderat major al românilor, și anume
acela al desăvîrșirii României Mari. Profesionalismul lui
Cristian Troncotă pune în lumină date inedite despre acest
război al serviciilor secrete și evidențiază rolul lor la
mersul istoriei. Profesorul Corvin Lupu, în eseul său: Erori
Politico-Diplomatice Românești care au subminat
România Mare, încearcă, și reușește să facă lumină în
avatarurile relațiilor româno-basarabene, încă de la 1812,
cînd în cei peste 200 de ani pînă în prezent, Basarabia s-a
aflat doar 25 de ani în interiorul granițelor României (citat
din Corvin Lupu). Autorul remarcă faptul că și în timpurile
țariste, dar și în perioada lui Stalin, elitele românești din

Basarabia au fost deportate, în aceeași neospitalieră
Siberie, și înlocuite cu elitele rusofone, urme care se mai
simt și în zilele noastre. Fibra românească a Basarabiei,
spune autorul, a fost mereu agresată și subțiată, așa încît
realizarea din 1 decembrie 1918 poate fi considerată drept
o mare victorie asupra imperialismului, fie el din est sau
din vest. Autorul sancționează faptul că diplomația
românească nu a realizat necesitatea istorică a unor
eforturi majore pentru recunoașterea actelor Unirii.
România Mare aflîndu-se între doi dușmani: Germania și
Rusia, constatînd că politicienii români nu au fost
prevăzători cu viitorul. Despre aspectele integrării
Basarabiei în cadrul României Mari, în primii ani de după
Marea Unire (1918-1925), vorbește, în eseul său Pavel
Moraru, eseu bazat pe o extrem de riguroasă bibliografie.
Pentru o bună cunoaștere a acelei perioade lămuririle lui
Pavel Moraru sînt mai mult decît utile. Despre
Resemantizarea conceptelor de Revoluție și reformă: o
perspectivă sociologică se ocupă Ștefan Buzărnescu
(Universitatea de Vest din Timișoara) și Liliana Gabriela
Ilie (Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași), un eseu în care se
încearcă un exercițiu de recuperare a memoriei colective a
românității și a românismului prin redimensionarea
epistemologică a unor momente referențiale din secolul
Marii Uniri românești, propunînd o recalibrare semantică a
conceptului de revoluție, invocat frecvent în spațiul public
de aproape trei decenii. Lămuritoare sînt afirmațiile celor
doi distinși profesori asupra termenilor de revoluție și
reformă, elucidînd unele puncte nevralgice, ce încă mai
viețuiesc în mentalul colectiv. Cu foarte multe dintre
afirmațiile celor doi autori sînt în totalitate de acord, și
sperăm că lecturînd această carte veți descoperi adevăruri
de necontestat care, mai mereu sînt evitate cu…
diplomație. Pentru Liviu Stan: Elitele sînt un model pentru
emanciparea națională, așa cum reiese din eseul să care
încheie fericit această carte deosebită, care reușește să
elucideze multe dintre punctele nevralgice dintr-o istorie
foarte zbuciumată, cum este aceasta a României Mari, în
cei 100 de ani de la făurire. Demersul acestui colectiv de
profesori constituie o realizare de excepție în anul de grație
2018, elucidînd multe dintre aspectele mai puțin
cunoscute, mai puțin dorite a fi evidențiate, în anumite
cercuri, nu tocmai favorabile unei Românii Mari și
puternice.

Sorin Cotlarciuc, Iconar de cuvinte, editura Cronedit,
Iași, 2018, 104 p. Postfață semnată de Constantin Mănuță.
Documente ale Marii Uniri semnate de senatorul doctor
Nicolae Cotlarciuc.

Pornind de la spiritul bucovinean, cel care a pus în
circulația culturală românească iconarismul, grupare ce s-a
format în jurul lui Mircea Streinul, și la care aderă poeții
valoroși precum: Iulian Vesper, E. Ar. Zaharia, George
Drumur, Vasile Posteucă, Teofil Lianu, societate care
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începe să existe la Cernăuți din 12
noiembrie 1938, Sorin Cotlarciuc, el
însușii bucovinean de la Vama, revine
editorial cu un nou volum de versuri,
semnificativ intitulat Iconar de cuvinte.
Prin cele două secțiuni ale cărții: La
răscruce de țară – întregirea și Îngerul
cu aripi de seleniu, el își propune să
zugrăvească, fie mai ales prin cuvinte,

spațiul bucovinean integrat în România Mare, chiar printr-
un sonet intitulat România Mare, în care spune: Stă Estul
Prutului sub sabie,/ Iar învrăjbirea ne ascute vina,/ Unirea
ne-ar aduce veste bună.// Hai, vino-acasă Basarabie,/ Cu
sora ta cea dreaptă, Bucovina,/ Să întregiți o Dacie
străbună știind că: Seva ginții noastre n-a stîrpit. Sorin
Cotlarciuc cîntă aceste plaiuri de legendă zidind destinul
bine meritat prin trăire și simțire românească. Cartea
Iconar de cuvinte se dorește și reușește să fie un dar adus
de poet evenimentului din 1 decembrie 2018, cînd s-au
împlinit 100 de ani de Românie Mare. Un an gătit în strai
aniversar/ Prin bucium, dintr-o singură suflare/ Vestește
întregirea salvatoare/ Și sfîntă pentru noi, la Centenar.
Sub hlamida acestor versuri mobilizatoare, dar și tonice
Sorin Cotlarciuc își desfășoară entuziasmul liric în această
stare de spirit, pe care, prin sonetele sale, încearcă să o
transmită și urmașilor, știind că: Strămoșii s-ar trezi din
somnul greu/ Surprinși cumplit de jalnica recoltă/ Ce-au
adunat-o-n timp poporul meu, dar nume mari precum
Eminescu sau Alecsandri, care îi trec prin minte lui Sorin
Cotlarciuc, fac (au făcut) ca această recoltă să nu fie
jalnică, ci conturată într-o Românie Mare, așa cum o
văzuse, în 1871, la Putna, Eminescu. Precum Pasărea
Phoenix, ce s-a întrupat din propria-i cenușă, tot așa, și în
viziunea lui Sorin Cotlarciuc, România Mare s-a întrupat.
Apoi autorul descrie, prin versurile sale, marile avataruri
ale acestei mărețe construcții. Vorbeşte în versuri inspirate
despre Patima roșie, Statul Paralel sau Vremuri vechi și
noi, poeme prin care descrie frămîntările acestui popor
mereu urgisit de interlopi, de mafioți și tot felul de
neisprăviți. Din această zugrăvire se ivește, totuși, o
Românie deplină. Sorin Cotlarciuc, scriind poemul De ziua
unirii, spune: Pe șesul libertății se aclamă,/ Învie iar fiorul
înfrățirii,/ Ce minunat e actul întregirii,/ Românii n-o să
mai trăiască-o dramă. În fond, cam asta ar fi concluzia
optimistă pe care o întrevede, dar și la care speră autorul.
Ca și la alte volume ale sale, cel care este un adevărat
iconar, și nu doar unul metaforic vorbind, este Mihai
Ghenghea, autorul unor desene subtile și inspirate,
realizate prin vîrful unei penițe, discrete, dar semnificative.
Prefațatorul cărții, Constantin Mănuță evidențiază Îngerul
de seleniu și descoperă în scrisul lui Sorin Cotlarciuc,
faptul că Bucovina este o adevărată Giocondă cu surîsul ei
fermecător: Mă tulbură un chip fermecător/ Cu zîmbet
cald și fin ca de Giocondă. Cartea de poeme Iconar de

cuvinte a lui Sorin Cotlarciuc este o carte de lux și ca
aspect grafic, dar şi prin conținut.

Antonia Bodea, Fulgurații, editura Risoprint, Cluj –
Napoca, 2012, 150 p. Cu un cuvînt înainte semnat de
Rodica Marian.

O carte de eseuri intitulată subtil, Fulgurații, publică
Antonia Bodea la o editură clujeană
despre care nu știm prea multe lucruri.
Focusată pe personalități și scriitori atît
de diverși, ca preocupări și realizări
artistice, eseurile Antoniei Bodea evită
orice fel de monotonie a lecturii, în
favoarea componentelor autentice și
conturează, totodată, o remarcabilă
carte de analize poetice – spune Rodica
Marian, descoperind în cartea despre care facem vorbire,
un bun analist și autentic interpret de act poetic.
Personalități remarcabile precum: Valeriu Anania cu un
eseu despre Bucură-te că te-mbie de sub glie sfînt alai,
pentru Aurel Rău, la volumul Septentrion cu un eseu:
Adăstînd sub Ursa Mare, în care surprinde că: Aurel Rău
aparține unei familii de spirite a căror conștiință poetică
este dedublată de aceea a conștiinței estetice și își
proiectează într-o perspectivă îndepărtată discursul liric cu
o deschidere optimistă încrezător în steaua propriei
străluciri. În Trecătoarele noastre făpturi și făptuiri
comentează Lieduri și Fierul spinilor, două cărți ale lui
Horia Bădescu. Pentru autoarea acestor eseuri critice,
poetul Marcel Mureșeanu, prin cartea Monede și monade,
suferă un Proces alchimic în lecția vieții, constatînd că: …
lirismul textelor exploatează fluxul memoriei afective prin
motive ce se intersectează, se împlinesc, se depășesc, se
completează și se coagulează în ceea ce poate sugera viața
însăși. Despre Persida Rugu, comentînd cartea Desculță în
iubire, spune: trăită ca un necontenit glissando între
senzație și esențializare, ca o perpetuă metaforă,
investigarea se împlinește în constatări dramatice, grefate
pe o hipersensibilă conștiință tentaculară. Fulgurațiile
Antoniei Bodea surprind și prin acuratețea judecăților de
valoare pe care o exercită asupra cîtorva dintre scriitorii
din perimetrul clujean și conturează noi dimensiuni ale
lecturării cărților despre care se face vorbire.

Mihai Horga, Arhiva visurilor, editura Papirus Media,
Roman, 2015, 120 p. Ediție îngrijită de Alexandru Mihăilă.

După o activitate publicistică destul de susținută dar și
editînd cîteva volume de poeme, Mihai Horga s-a hotărît să
publice o antologie, îngrijită de prozatorul Alexandru
Mihăilă, un fin cunoscător și iubitor de poezie, cel care are
o activitate deosebită la editura romașcană Papirus Media.
Poezia lui Mihai Horga are ca punct de referință
remember-ul unor întîmplări, mai ales lirice, pe care cu
hărnicie le întocmește în versuri precum acestea: Aburul

194194 CONVORBIRI  LITERARE



ceții se înalță pe culmi/ Prin frunze, las
urme-n pădurea de ulmi/ Aripile
gîndului zboară spre zări/ Ochii-mi
arunc peste vagi depărtări. Descrierea
pare a fi punctul forte, Spirit
incandescent, afirmînd o tinerețe
debordantă, cu o prezență permanentă și
activă în viața Cetății, Mihai Horga nu
ar putea lipsi dintr-o eventuală Istorie a

vieții culturale din Roman, ne spune, în cuvîntul său
prozatorul și îngrijitorul acestei cărți, Alexandru Mihăilă,
și că: Universul poeziei lui Mihai Horga este creștin. Cu o
formație tehnică temeinică, Mihai Horga își construiește
universul liric cu precizie și minuțiozitate Se poate remarca
în aceste poeme, ușurința cu care Mihai Horga trece de la
faptul cotidian, adeseori bucolic, amintind de începutul
secolului douăzeci al literaturii române, moralizator sau
tratînd cu multă emoție pastelul. Titlul Arhiva visurilor, cu
adevărat prin versurile sale, reprezintă ceea ce autorul și-a
dorit să exprime, mai ales în poemele scurte, cu temă
aforistică, poeme în care se poate observa puterea de
sinteză cu care este dotat autorul. De multe ori poemele
sale sînt dedicații adresate unor persoane, precum cel
dedicat unei distinse profesoare din învățămîntul romașcan
devenită o adevărată emblemă a locului, Natalia Rusu,
personalitate distinctă și autoare a unor remarcabile cărți
de memorialistică, încărcate de multe și utile informații
pentru istoria locului, dar și avatarurile unor persoane
refugiate din Basarabia. Se pot remarca în această carte
Arhiva visurilor suficiente versuri memorabile așa cum
sînt și acestea: Se varsă podgoria-n cramă…, sau: Cornul
lunii rană face, Ochii verzi de mure crude etc., etc. Fie că
scrie poeme de dragoste, de rememorare a unei veri
trecute, fabule sau poeme aforistice, Mihai Horga știe să
întocmească, cu o lentoare specifică firii de moldovean
autentic, suficiente emoții și să le aștearnă răbdător pe
coala albă.

Toma Barbăroșie, Illo tempore, Editura Rafet, 2017,
142 p.

Ca un pictor de bătălii, Toma
Barbăroșie, purtător al unui nume de
pirat prin mările Sudului, mereu dispus
să cerceteze locuri de nimeni știute și de
nimeni cunoscute, își construiește
răbdătoriu un univers liric aparte,
surprinzînd stări la limită precum
inserturile de culoare pe un ghimpe de
cactus într-o lume ce a luat-o razna. El

își definește modalitatea de construcție lirică prin acel
limbaj ghilotinat din/ secolul douăzeci. El reușește să lase
în urmă o mare de cuvînt/ și iubirea mea de/ umbre pe-un
colaj/ dintr-o poveste dulce/ cu cireși amari. Toma
Barbăroșie Răbdarea este resemnată-n calm divin; Orice

vocație-mi repugnă clar: Istoria ca proză e un chin și
spune aceasta pentru că el are convingerea istoria nu
trebuie povestită ci chiar trăită, prin toate rănile ei. Pentru
Toma Barbăroșie,, cel căruia, poate, nu întîmplător i s-a
spus la naștere Toma, pentru că el nu crede nimic fără să-
și fi trăit el însuși poezia, pare că drumul este ca un
acordeon, iar limbajul este ghilotinat în secolul douăzeci
cînd își dă seama că el călătorește într-un autobuz cu
lăstuni și barbarii care sînt consumatori de carne fără
pîine și vin. Tentele de introducere a spațiului cultural, mai
ales cel pictural, în poemele sale, dau o notă de rafinament,
chiar dacă el își povestește aceste personaje lirice în sigiliul
galben al tăcerii. El își alege două metafore în pace/
absolută/ ce-ar cuprinde într-o lingură/ și marea/ pentru că
și minciunile compun/ dragostea. Poemele lui Toma
Barbăroșie par anume fracționate, rupte din peisaje
apocaliptice, peisaje dintr-un cod secret și vraja lui de
necuvinte, atunci cînd, în viziunea sa apar corăbii fără
pînze la orizont. Totul pare construit dintr-o amorfitate
aproape revoltătoare, o lume care declanșează în poezia sa
nebunie și coșmar – oarba/ dezlănțuire a vîntului…/ Multă
ceață se prefiră în aproape fiecare poem din Illo tempore,
carte aflată la marginea, dacă nu chiar în afara timpului. O
adevărată rătăcire într-un haos intertextualist încercînd
astfel să se detașeze de angoasele de fiecare zi. Noroc cu
mine că/ era la parter căci plin de/ mulțumire și răbdare,
am coborît/…/pentru că mi-a venit deodată/ să cobor../…/
din casă…/ pe fereastră spune el într-un poem din această
carte. Această atitudine a sa nu este o lașitate, ci mai
degrabă o conștientizare a tot și a toate. Toma Barbăroșie
este un poet atipic într-o lume atipică despre a cărei
existență se pot spune lucruri deosebite. Asemenea
modalitate de a scrie poezie, o astfel de poezie, sau de fapt
o altfel de poezie, nu este deloc una facilă, ușoară de
lecturat și pentru că este fragmentată, cu multe sugestii de
decodificare și lecturare, dar și trimiteri în varii domenii,
unele chiar de-a dreptul ostile unor idei de poezie.
Ariditatea multor versuri provoacă o lectură atentă și dă
posibilitatea de cît mai multe interpretări. Pentru a fi un
bun argument la cele afirmate mai sus voi exemplifica cu
cîteva versuri din poemul În consecință: Memorii, mitul cel
vechi, jocul de șah,/ Adevărul dat în cheie morții;/ Realul
și a lui putere oarbă/ De unde ies în paradigma sorții.// Și
să poți iubi vreodată un trofeu -/ Voroavă arsă-n
complement de piatră,/ nume de cub, stoic în suferință/Ce-
a fost răzbind flămînd lîngă vreo vatră… Prin această nouă
carte de poeme Toma Barbăroșie demonstrează cititorului
un lucru demult știut, cum că poezia este un risc pe cont
propriu, și atunci cînd acest risc este asumat și de cititor
demersul nostru este egal cu un succes.

Emilian MARCU
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Marți 15 ianuarie 2019 au fost depuse jerbe de flori
la statuia lui Mihai Eminescu din parcul Copou.
Totodată, Casa de Cultura „Mihai Ursachi” a
Municipiului Iași a organizat evenimentul cultural
„Eminescu, Măria Ta!”,  la care au participat scriitorii
Livia Iacob, Horia Zilieru, Emilia Nedelcoff, Bogdan
Petcu, Silvia Goteanschii, Nina Corcinschi, Dumitru
Crudu.

În luna ianuarie 2019, Reprezentanța Botoșani a
Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România  a
continuat seria Întâlnirilor de  joi, cu lecturi publice ale
scriitorilor Vasile Iftime, Cezar Ciobîcă și Gabriel
Alexe.

Cea de-a XXVIII-a ediţie a Premiului Naţional de
Poezie „Mihai Eminescu” a avut loc la Botoşani, în
zilele de 14 şi 15 ianuarie 2019. În acest an juriul,
format din Nicolae Manolescu – preşedinte, Mircea
Martin, Cornel Ungureanu, Ion Pop, Al. Cistelecan,
Mircea A. Diaconu şi Ioan Holban – membri, a decis, în
urma nominalizărilor (Constantin Abăluţă, Nichita
Danilov, Ovidiu Genaru, Ioan Moldovan, Ioan Es. Pop,
Liviu Ioan Stoiciu şi Matei Vişinec), ca Premiul
Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera
Omnia pe anul 2018 să fie acordat poetului Liviu Ioan
Stoiciu, iar juriul format din Al. Cistelecan – preşedinte,
Mircea A. Diaconu, Vasile Spiridon, Daniel Cristea-
Enache şi Andrei Terian – membri, a decis ca premiul la
secţiunea Opus Primum să fie acordat poetei Mina
Decu, pentru cartea Desprindere, apărută la Editura
Charmides în 2018. 

Reprezentanța Galați/Tecuci a Filialei Iași a USR a
organizat în data de 14 ianuarie 2019 acțiunea 
„Să citim Eminescu” – recital de poezie și expoziție de
carte. Marți, 15 ianuarie 2019, la Casa de Cultură a
Sindicatelor Galați  a avut loc manifestarea „Poezia lui
Eminescu” – atelier de lectură pentru copii.  La Tecuci,
ziua de 15 ianuarie a fost marcată prin acțiunea
„Sărbătoarea lui Eminescu” – la Colegiul Național
„Spiru Haret” și Colegiul Național „Calistrat Hogaș. La
Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci, a avut loc
recitalul de poezie „Eminesciana”; invitați: scriitori-
membri ai Cenaclului „Calistrat Hogaș”.. La „Gala
Culturii Gălățene” din 17 ianuarie 2019, acțiune

desfășurată la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați,
scriitoarea Angela Baciu a primit Premiul de Excelență.
Pe data de 19 ianuarie 2019, la Brăila, a fost organizat
evenimentul „Întâlnire cu Angela Baciu” – lectură
publică și sesiune de autografe – organizatori Consiliul
Județean Brăila & Muzeul Brăilei „Carol I”;
Prezentator: Violeta Craiu, scriitor; moderator: dr.
Brîndușa Ilie, muzeograf. 23 ianuarie,  „Ziua scrisului
de mână”, a fost sărbătorită la Casa de Cultură a
Sindicatelor Galați – eveniment organizat sub egida
USR Filiala Iași, Reprezentanta Galați/ Tecuci. Din
program: De ce să mai scriem de mână?;  Scrisul de
mână versus scrisul digital;  Scrisul  ca terapie;  Scrisul
de mână – amintiri de odinioară (lecturi); Scrisoare de
suflet pentru un necunoscut/ necunoscută. Scrisorile
realizate la acest eveniment au fost dăruite unor
persoane necunoscute întâlnite pe stradă, magazine,
mijloace de transport – în ideea de a face un gest
frumos, de a dărui un zâmbet și de a susține importanţa
și frumusețea scrisului de mână. Ziua Unirii a fost
sărbătorită joi, 24 ianuarie 2019, la Casa de Cultură
Tecuci, prin  acțiunea „Recitaluri dedicate Unirii” .

Mihai Eminescu a fost  omagiat la Putna, Suceava şi
Călineşti Cuparencu în cadrul Festivalului Literar
„Mihai Eminescu”, 16-17 ianuarie 2019, manifestare
organizată de Consiliul Judeţean Suceava prin Centrul
Cultural Bucovina şi Societatea Scriitorilor Bucovineni,
în colaborare cu Reprezentanța Suceava a Filialei Iași a
Uniunii Scriitorilor din România, Teatrul Municipal
„Matei Vişniec” Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Suceava, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”,
Mănăstirea Putna, Primăria Comunei Putna şi Primăria
comunei Şerbăuţi.

Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe
anul 2018

Cărţile pentru Premiile Uniunii Scriitorilor din
România pe anul 2018 se depun la biblioteca sediului
U.S.R. sau se pot trimite prin poștă (Calea Victoriei, nr.
133, sector 1, Bucureşti, cod poștal 010071) până la data
de 31 martie 2019, în atenţia doamnei Gabriela Vișan.
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Nu aș dori să încep în bernă această compresă,
dar din ce în ce mai mulți confrați trec apa Styxului,
luîndu-mă  pe nepregătite și parcă ar lipsi o privire,
o vorbă, o strîngere de mînă ceva, înainte de…dar
noi hai mai bine despre reviste să vorbim, că ele sunt
, na  că era să continui spusa humuleșteanului, cea
cu copilăria veselă și nevinovată. Să purcedem cu
rîvnă și ochi ager la lectura noastră lunară. Pro
Saeculum, groasă în talie și cuprinsul doldora de
colaboratori ne întîmpină solemn cu Statutul istoriei
și al istoricului la un secol de la Marea Unire sub
semnătura acad. Ioan-Aurel Pop. De citit și de
comentat. Magda Ursache a luat bătătorul pentru
ceva curățenie de primăvară, iar prima carte care i-a
ieșit în față a fost Jurnalul indirect al lui C. Stănescu
pe care ni-l prezintă comentat cu sare și piper,
„amenințînd” cu o continuare. Din sumarul bogat nu
pot cita decît cu meschină avariție din rațiuni lesne
de priceput, ca un mesaj iată, despre ceea ce scriam
în debutul compresei, fragmentul de proză semnat
de Ion Gheorghe Pricop, Șerpoaica. Bucuros să-l
regăsesc și pe autorul Baladierului, Șerban Codrin,
ludic și grav, dar mai ales imprevizibil, așa cum șade
bine la un poet: „Încă-un poem îi urcă în lumină –/
Își dă – Împăratul cu părerea, gând/ La gând cu
basilissa-alături, când,/ Solemn, în purpuri, smirnă
bizantină,/ Spre Sfânta Sofia conduce-alaiuri/ De
crini, odăjdii, aur în pârjol;/ Nicio salvare nu-i din
protocol,/ Doar Teodora-l mai ridică-n raiuri/
Secrete, fără patriarhi de pază/ Ori heruvimi la
pândă încruntați.”(3 ) Un semn bun de la Deva unde
a fost reluat Seminarul de Dramaturgie și
Teatrologie – Marin Sorescu, după o pauză
nemeritată. La fel de subiectiv, vă invit să nu omiteți
(printre altele) și interesantul articol al lui Iordan
Datcu: G.T. Kirileanu și Titu Maiorescu. De la
Panciova primim un număr nou din Lumina. O
revistă literară care a nivelat granița cu Banatul
sîrbesc, deschisă colaboratorilor din România – nu

am făcut o statistică, dar se pare că numărul
colaboratorilor de dincoace este mai mare. Un
număr special, care dovedește că redactorul șef,
Ioan Baba, a fost foarte atent cu programul
Festivalului Europoezia (Brăila, Galați, Cahul) din
2018. Sunt prezenți cam toți participanții: Dante
Maffia, Chiara Mutti, Patrick Lepetit, Carles Sanuy,
Vlad Scutelnicu, Valeriu Stancu, Willem M.
Roggeman, Simona Stancu et alii. Nu îl uităm nici
pe Vasile Barbu și proaspăta sa carte Rădăcini. După
cum nu este uitat nici Ioan Miloș, un autor canonic,
cum îl definește Mărioara Sfera. De altfel, iată-i pe
amîndoi în poemul Secundă cu Miloș semnat de
poetul din Uzdin: „L-am cunoscut pe Ion Miloș/
într-o secundă/ în timp ce berea,/ muzica sârbească/
și poezia Scandinaviei/ erau cu noi,/ la Sărcia în
august 1996./ Gustarăm din bere/ băurăm din
poezie/ și visarăm irvași/ pe șoselele Bantului./ Iar
berzele noastre – soții/ erau parcă niște troițe/
sculptate din iglourile verii/ din filmele cu/ Aurora
Boreală” – Ekstrëm. Caiete Silvane dedică un
spațiu substanţial comemorării lui Ady Endre. Dar
nu numai. Printre omagiați sunt și Ioan F. Pop,
Grigorie M. Croitoru, Ștefan Bitan. Facem un popas
în poezia lui  Ioan F. Pop: „pentru că nu știam nimic
despre declinările vieții./ nimeni nu m-a învățat cum
se face că verbele/ dau buzna în pagina realității,/
cum se strecoară subiectele chiar și în vis.” (eu mi-
am trăit aproape tot viitorul la timpul trecut). Este
evocată și binecunoscuta prietenie dintre Ady Endre
și Octavian Goga. Scrie László László: „Când, în
anul 1912, Octavian Goga a fost închis la
închisoarea din Szeged două luni, pentru un articol
considerat „nepotrivit” de autoritățile maghiare,
Ady Endre i-a adresat lui Goga o scrisoare publică,
de fapt o scriere publicistică intitulată „Robia lui
Octavian Goga”. Și urmează un citat din respectiva
epistolă: „Pe când Octavian Goga, marele poet al
românilor, a fost tratat de ospitalitatea oficialităților
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maghiare în pușcăria domnească de la Szeged, eu
am trimis salutul meu la Szeged. Salut frățesc la un
frate. Salut prietenesc la un luptător nobil, dar de
data aceasta doar atât e important că l-am trimis
dintr-un sanatoriu… Îl invidiez pe Goga. Trebuie să
fie o lege în faptul că tocmai eu, paralizat și ramolit,
intru în sanatoriu, atunci când Goga intră în pușcărie
cu o glorie divină…”. Mișcarea literară de la
Bistrița ne primește cu o sumă de reverențe față de
Ioan – Aurel Pop, personalitate care cîștigă din ce în
ce mai mult în încrederea și simpatia românilor, fapt
demonstrat și de articolele semnate de Ioan Chirilă,
Irina Petraș, Mircea Popa, Menuț Maximinian,
Mircea Gelu Buta sau interviul de referință obținut
de Olimpiu Nușfelean. Așezăm peste toate amprenta
marelui eveniment de final de an și avem imaginea
unui număr dedicat Marii Uniri. Dar nu numai.
Pentru că revista este generoasă cu paginile de
poezie în care îi regăsim pe poeții din Banatul
sîrbesc evocați mai sus: Vasile Barbu și Ioan Baba,
dar și pe Laura Gherman, Viorel Bucur, Gabriel
Bărbuț, Vasile Mic sau Nedeljko Terzić din care
cităm: „Ce fel de ținuturi în față/ există acolo
vânturi/care trec prin oase/din fața cărora trebuie să
plec?/Să fie acolo iernile eterne/sau durează ca o
clipă de avertisment?” (Încotro, domnia voastră
Eminescu?), Ne sunt propuse spre lectură
numeroase titluri din literatura română actuală sau
universală grație lui Virgil Rațiu, Jenița Naidin, Icu
Crăciun, Cornel Cotuțiu et alii. Ne abatem și pe la
Craiova pentru o privire în paginile Scrisului
Românesc. Florea Firan ne îndeamnă la o
recuperare a memoriei lui Traian T. Coșovei pus în
ecuația Generației ’80. Iată, la o „primă strigare”
eșalonul prim  și cei care li s-au alăturat
optzeciștilor: Traian T. Coșovei, Florin Iaru, Mircea
Cărtărescu, Ion Stratan, ulterior Mariana Marin,
Magda Cârneci, Alexandru Mușina, Romulus
Bucur, Bogdan Ghiu, Ddoru Mareș, Liviu Ioan
Stoiciu, Petru Romașcan, Ion Mureșan, Matei
Vișniec. După o scurtă evocare biografică ne este
oferită și motivația: „Rândurile de față reprezintă un
omagiu adus lui Traian T. Coșovei care anul acesta,
la 28 noiembrie ar fi împlinit 65 de ani de la naștere
și 5  ani de la încetarea din viață (1 ianuarie 2014)”
Interesant și cu șarm articolul lui Cătălin Ghiță:
Umorul incorect politic într-o transpunere
autohtonă. Cazul Creangă. Totul plecînd de la

provocarea unei cărți care trebuie, în opinia
autorului, recitită: Humorul semnată de Val
Panaitescu și publicată de Polirom în 2003. Nu
omiteți nici provocarea lui Constantin Zărnescu din
Împăratul Traian în mituri și credințe. Printre altele!
Din România literară alegem mai întîi pagina
dedicată laureatului Premiului Național de Poezie
„Mihai Eminescu”, Liviu Ioan Stoiciu, cu o sumară
prezentare a evenimentului, procesul verbal al
juriului decident și Regulamentul în baza căruia a
fost atribuit. Asta spre „mulțumirea” celor aparent
interesați de derapajele conjuncturale ale
evenimentului. Din nesecata sa arhivă, Nicolae
Scurtu ne oferă prilejul de a firitisi la ceas aniversar
unul dintre criticii literari emblematici, universitarul
Mircea Popa dar și de a evoca personalitatea
eminescologului Mihai Drăgan prin cîteva epistole
semnate de profesorul ieșean. Iată și anticiparea
viitoarei colecții Eminesciana: „Cine dintre criticii
și istoricii literari clujeni se ocupă serios de
Eminescu; au scris sau au de gând să scrie un studiu
despre un aspect al operei poetului? Poate chiar
d(umnea)ta ești preocupat de un asemenea studiu.
La Editura Junimea urmează să apară cu începere
din anul următor, o colecție, Eminesciana, sub
îngrijirea subsemnatului.” (Scrisoarea este datată
Iași, 3 ianuarie 1974.) Și, pentru că tot pomenirăm
de premiul de la Botoșani, să semnalăm și notele
critice ale lui Daniel Cristea-Enache la volumul de
versuri La opt, gaura cheii și alte patimi, apărut la
Editura Junimea sub semnătura lui Ovidiu Genaru.
Iată și un articol cu trimitere către cei care au urechi
de văzut și ochi de auzit, pro și contra Mecena,
asumat de Alexandra Ciocârlie. Și un ultim popas pe
unde nu am mai trecut de mult, Dunărea de jos, o
revistă ochioasă în ii și tricolor – haine de sărbătoare
pentru un eveniment deosebit, care ne propune ca
temă românismul, aducînd ca argumente spusele
notabile ale lui Nichifor Crainic, Iuliu Maniu,
Nicolae Iorga, Neagu Djuvara, Bogdan Petriceicu
Hasdeu și alte personalități, la fel de exponențiale.
Nu ratați pleiada de fragmente din studiile dedicate
naționalismului ori românismului sau cronica lui
Dan Plăeșu la o carte interesantă pe care o așteptam
să apară: Ecaterina/Cocuța Conachi – Vogoride. (
Ioana d’Arc a României) 1828 – 1870, semnată de
Vasile Ghica.
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„Bună ziua. Sunt Ala Mîrza-Turbal, profesoară la
Liceul Teoretic „Evrika” (cel fără sediu, arestat în
2004, arendăm o grădiniţă), orașul Rîbniţa, stânga
Nistrului, Republica Moldova. Nu recunosc şi nici nu
scriu cu majusculă transnistria... Am cărţi cu versuri
pentru copii, pentru maturi, mi-au publicat poeziile
unele reviste şi Antologii din România. Îndrăznesc
acum să vă trimit câteva. Scrieţi-mi, vă rog, dacă se
deschide fişierul ataşat, dacă veţi selecta sau nu
careva poezii pentru revistă. Sănătate, succes. La
mulţi ani! P.S.: Îmi puteţi scrie pe Facebook. Sunt
înregistrată exact aşa: Ala Mîrza-Turbal (cu î, ca în
acte)” – Ala, la Antologia curierului de azi voi da
tiparului două poezii semnate de tine. Te mai
aşteptăm cu drag la noi.

„Insulă izolată ca un gând profund/ Pierdut in
labirintul Minotaurului/ Pământul aspru şi crăpat ca o
suferinţă/ Dorm pe un pat de cuie până nu îmi mai
simt trupul/ Îmi place nespus întoarcerea asta în
mine/ Un efort stoic de a înţelege prin durere”. Sunt
versuri semnate de Nucu Morar, un nume încă
necunoscut mie dar un real talent. Însă grupajul
trimis de Nucu nu m-a convins să îi rezerv o pagina
specială în Antologia curierului. Îl aştept cu altceva,
mai consistent, mai rotund, mai convingător. Îl rog ca
viitoarele versuri să mi le trimită salvate în doc
(pentru a nu mă pune în postura de a i le reculege),
aşa cum cerem, de fiecare dată, în finalul curierului
nostru.

De la Konstantyn Ungureanu-Box primim câteva
texte, ce se vor a fi patriotice, puse sub titlul „Maria
Sa, Tricolorul”, care nu au nici o tangență cu poezia.
Câteva exemple: „În mâinile milostivirii Tale/
Încredințez sufletul și trupul/ Simțurile și gândurile
mele/ Și toate cele trebuincioase/ Înălțate-i cruci/
Ochii de unde se naște lumina”; „Prin Tine Patria
Mea/ Învățăturilor folositoare/ Iubitului meu popor/
Potrivnic neamului meu/ Sunt eu, Patria Mea/
Îndatoriile vreăjmășească/ Vremelnică fericire cu
luare aminte/ Împărăția Sfinților noștrii Părinți/ Harul
și pacea în tot neamul/ Sfânt Duh să fie cu mine cu
toți”; „Aleșilor Tăi m-am arătat/ În numele
Voievodului Domn/ Tuturor oamenilor – chip de

Duh/ De nor luminos/ Limbă de foc deasupra
Tuturora./ Fericit este cel ce caută/ Aminte să luăm/
Dumnezeieștele Scripturi/ Măria Sa, Tricolorul.”
Deocamdată, nu!

În același mail de mai sus aflăm și un text semnat
Dan Șarpe din Suceava, care e cam în aceeași notă de
valoare, numai că acesta (textul) e dedicat iubirii:
„Inima-i plină de speranță, de ce nu aș privi la tine,
doamnă?/ Sunt atât de aproape, îți văd șoaptele/
Dulci ca sarea, acre precum mierea/ Sunt pline de
speranță, sunt pline de toamnă/ Cheamă-mă, te rog.../
Ploaia din frunze ea cade, poate mai are o șansă/ Să
se înalțe la tine, doamnă/ Să-ți vadă versul cum se
așterne/ Copacii cum aripi ei prind.” Cu excepția
ultimului vers citat, celelalte sunt departe de poezie.
Nu se vede nici o urmă de talent.

Cam la fel stau lucrurile și in cazul lui Alexandru
Purcarus (deoarece corespondentul nu utilizează
diacriticele nu ne putem da seama cum îl cheamă
exact, Purcăruș, Purcarus sau altfel), care ne trimite
mai multe texte intitulate „Miorița” (1, 2, 3 ș.a.m.d.)
sau Mioritică, în care prin versuri „ce din coadă au să
sune”, cum zicea Eminescu, povestește vrute și
nevrute dar fără să spună nimic interesant. Cum sună
o Mioriță în vers clasic: „Ei, fârtații mei,/ Puișori de
zmei/ Și feciori de lele,/ Ibovnici de iele.../ Milă mi-i
de voi,/ Că sunteți doar doi,/ Nici măcar de soi/ Și din
hâd altoi:/ Unul însemnat,/ Spân și cocoșat,/ Altul
buruiană/ Și la față rană.../ Mioriță laie,/ Proștii vor
bătaie!/ Mintea nu mi-aș pune/ Cu așa minune...”.
Cum sună o Mioriță în vers mai actual, mai
„postmodernist”: „Câinii-mi vomită în ploaie,/ Bezna
pute dulceag a brânză de oaie/ Deștele-mi lungi,
solzoase, mi-au înghețat pe amnar/ Și-n gât mi s-a
proptit un nod amar./ Mi-e groază și mi-e silă/ De
zerul ce picură călduț din sădilă,/ Dinții-mi toacă
mărunt, iar pe mine e leoarcă cojocul,/ Urâtul mă
mușcă, mă-nghesuie locul,/ Durerea de șale mă-
njunghie,/ Mi-a intrat o așchie neagră sub unghie…/
Nu mai poci, nu mai poci! Năuc dau stânii ocol,/
Opinca-mi rămâne înfiptă-n nămol/ Și, neică, mă
pleznește așa un dor de moarte!/ Îmi mângâi cuțâtu’,
dar nu merg mai departe”. Nici nu e cazul.
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ANTOLOGIA CURIERULUI:
ALA MÎRZA-TURBAL

IARNĂ, BINE AI VENIT! 
Lângă poartă, s-a oprit, sfioasă... 
Nu-ndrăzneşte-n curte să păşească: 
„Dacă oamenii din astă casă 
Nu sunt bucuroşi să mă primească?...” 

Suflă-n frunzele ce-au mai rămas, 
Singuratice, pe câte-un ram: 
„Dacă vor cădea, mai fac un pas, 
Timp pentru-aşteptare nu prea am...” 

Îşi îndreaptă ochii spre-o băltoacă 
Ce priveşte limpede la cer... 
„Ia să-i pun, subţiri, aşa, în joacă, 
Ochelari de gheaţă, firma – GER...” 

Se mai plimbă, multe-ar vrea să facă... 
„Doar cu bruma sora s-a jucat... 
Ia să mai adaug promoroacă... 
Ce frumos sclipeşte-ntregul sat!” 

Zboară-apoi pe deal ca să dezlege 
Sacul-nor, umplut cu fulgi zglobii, 
Şi, prinzând curaj, cu dânsul merge 
Presărându-i peste sat, câmpii... 

Se opreşte iar lângă-o portiţă: 
„Oameni, mă primiţi? Eu am sosit!” 
Curtea-i albă. Iese o fetiţă: 
Râde, sare: „Iarnă, bun venit!” 

ZBORUL PRINTRE FULGI...
Ninge magic, frumos, ca-n poveşti, 
Cad şi cad, din înalt, fulgii moi… 
Încercat-ai cândva să zăreşti 
Cine-i seamănă-aşa peste noi?

Ridicat-ai privirea spre cer 
Căutând acel tainic izvor? 
Uite! Vezi nesfârşitul mister? 
Mici steluţe coboară uşor!

Multe-s, albe, strălucitoare, 
Lent planează, înduioşător. 
Dansul lor îl admiri şi îţi pare: 
Nu cad ele, te-nalţi tu în zbor!

Crezi? Încearcă să ieşi în ninsoare. 
Hai, înalţă privirea spre cer! 
Zbori uşor şi nimic nu te doare, 
Cald e-n hora de fulgi, chiar de-i ger!

Printre ei, îţi faci drum tot mai sus, 
Spre izvorul divin şi curat, 
Ce şi-n sufletul tău a adus 
Albul iernii şi l-a luminat! 

*
CEZAR C. VIZINIUCK

AGONIE 
Tatălui meu

Inima-i singură până în vârful degetelor
În tăcerea ei se-nclină cerul
Răbdând fiecare bătaie în uşile lui
Când tăcerea strigă: oprește-mă!

Nu se mai pot scoate cuvinte pe gură
Doar prin ochi se vorbeşte
Şi noi trebuie să ştim citi
Fiecare picătură de cuvânt

Revino-ţi! Strigi. Revino-ţi!
Dar cerul se deschide treptat
Ochii îţi varsă ultimele cuvinte
Şi taci. Şi inima tace
Şi în tăcerea ei te cheamă

Noi strigăm: te vrem!
Dar şi cerul te vrea
Cine oare va avea trecere în faţa
Cuvântului rostit
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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 – TEX-
TELE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!)  şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează
şi cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor
intra în atenţia noastră, promovîndu-i la „Antologia curierului”. Manuscrisele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul
redacţiei, sau pe două e-mail-uri, nicu_sava@yahoo.com sau  convlit95@yahoo.com. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns
doar în paginile revistei.
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