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A treia revoluţie industrială are ca efect, cu
caracter de permanenţă, obsolescenţa generalizată
a tot ce a făcut şi însemnat lumea omului pînă pe la
mijlocul veacului al XX-lea.

Ea pune tuturor la dispoziţie, oferă surogatul
societăţii perfecte, una explicată pe larg şi
argumentată ca posibilă de către recunoscutul
economist John Kenneth Galbraith, în cartea:
Societatea perfectă la ordinea zilei: binele omului
(apărută în 1996 la New York şi în varianta
românească în 1997, la Eurosong & Books,
traducere de Sorin Alexandru Sontea). În realitate
societatea perfectă este lumea lucrurilor şi a
aparatelor.

Obsolescenţa lumii oamenilor (1958/ 1961) se
deschide cu: Desiderat: psihologia lucrurilor, în
care Günter Anders (Obsolescenţa omului. Despre
distrugerea vieţii în epoca celei de-a treia revoluţii
industriale, 1980, Germania, varianta în română,
2016, Editura Tact, traducere Lorin Ghiman)
constată proliferarea sălilor de jocuri, centre de
amuzament, la îndemîna oricui şi, implicit,
accesiblie financiar, unde stau aliniate unele lîngă
altele sirenele cromate. Şi nu puţini sînt cei care le
frecventează, sau încă le frecventau pînă nu demult,
prezentaţi plastic de către filosof: „Iată-i pe vânătorii
de sirene, sunt acolo, cu maneta în mână, parând
salturile şi capriciile partenerelor lor. Nu mai ştiu
nimic despre ce-i în jurul lor. Dar se poate observa
de la prima privire că nu sunt necunoscători, nu sunt
trecători care doar aruncă o privire scurtă înăuntru,
ca să-şi încerce norocul. Că ei reacţionează cu toţii
ca nişte spadasini, toţi au acea iuţeală ireală, dată,
doar rutinaţilor şi dependenţilor”.

Sînt cîteva uimiri provocate de această
observaţie:

„Ce sex appeal îi atrage în braţele sirenei
cromate? Ce forţă magnetică îi împiedică să se
desprindă de ele?”.

La care gînditorul propune un răspuns, nu doar
confirmat în actualitate, ci augmentat de
complexitatea aparatelor care ne domină viaţa:
„Cel mai la îndemână se află, evident, răspunsul:
pentru că e singur, pentru că şi el, asemeni altor
sute de mii sau milioane de locuitori ai oraşelor,
este dependent de satisfacţii-surogat, pentru că şi
aparatele sunt destul de bune ca partenere-
substitut. Dar pe martorul ocular, pe cel căruia i s-
a întipărit în minte imaginea acestui jucător, acest
răspuns nu-l satisface. Intensitatea pasiunii, gradul
de absorbire, incapacitatea de a se opri – toate
acestea vorbesc împotriva ipotezei surogatului. Şi
primul lucru pe care îl observi este tocmai faptul că
jucătorul nu se mai uită deloc după partenere în
carne şi oase, că preferă partenerele mecanice celor
vii. În fapt, ipoteza surogatului nu este doar falsă,
ci naivă, pentru că presupune ceva ce nu doar că nu
corespunde faptelor; ci le întoarce cu capul în jos:
anume că relaţiile umane ar fi în continuare, în
principal, relaţii cu oameni. Astăzi este valabil,
dimpotrivă, inversul, adică: lumea vieţii de fiecare
zi cu care au de-a face oamenii este în primul rând
o lume a lucrurilor şi a aparatelor în care există şi
semeni; nu o lume a oamenilor în care există şi
lucruri şi aparate.

Dacă psihologia ar ţine cont de această
inversiune, ea ar trebui să verifice, atunci, dacă
viaţa noastră sufletească şi cea emoţională n-au
trecut, mai mult sau mai puţin, la această
inversiune. Dacă nu cumva suntem măcar în
situaţia în care se petrece această inversiune. Cu
alte cuvinte: dacă nu cumva astăzi o mare parte a
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energiilor noastre emoţionale sunt date aparatelor
noastre. Ar fi nevoie, aşadar, de o disciplină
psihologică separată, specială, înrudită şi
corespunzătoare psihologiei sociale, ale cărei
prime sarcini ar consta în cercetarea relaţiilor
noastre cu lumea noastră a lucrurilor, mai precis
cu lumea aparatelor, de care ar ţine şi relaţiile
lucrurilor cu noi – iar prin asta se poate înţelege
doar: felul în care suntem trataţi de lucrurile
noastre”.

Şi un exemplu la îndemînă în epocă, dar şi în
prezent, pe care îl propune întru argumentarea
psihologiei lucrurilor, este relaţia dintre posesorul
unei automobil şi maşina sa, care este un raport
sui-generis, unul care afectează raportul cu
semenii, cu soţia…; relaţia este evident deviantă,
în care aparatele sînt dominante, fapt care provoacă
în plus, cum remarcă Anders, furie şi sete de
răzbunare.

Sălile de jocuri, care după ’90 au proliferat şi în
spaţiul autohton, sînt în continuă diminuare, pînă
în pragul dispariţiei, situaţie asemănătoare şi în
spaţiul european şi nord atlantic, nu mai puţin în
ţările asiatice dezvolate. Au fost eliminate de
explozia Internetului, a telefoanelor mobile tot mai
performante, a laptopurilor şi altor numeroase
aparate care ne acaparează şi ne livrează lumii
virtuale. În localuri, acasă, la birouri suntem
împreună, dar cu toţii la dispoziţia aparatelor, cu
telefonul în mînă sau laptopul în faţă; ele,
aparatele, ne sînt partenerii, amicul la îndemînă şi
suportîndu-ne toate aberaţiile comportamentale.

Spre ele ne îndreaptă resentimentul şi ura;
maşinile cu care trebuie, fiecare, să-şi petreacă
viaţa zi de zi.

Este un luddism subliminal, de care nu suntem
conştienţi, sau de la care suntem subtil deviaţi:
„Afectul îndreptat împotriva maşinilor le este
necunoscut celor care-l nutresc. Este esenţial ca el
să le rămână necunoscut. Căci dacă cei care urăsc
maşinile ar fi conştienţi de ura lor şi s-ar lăsa în
voia ei – asta ar submina bazele întregii producţii,
dacă ar căpăta forma subversiunii, a sabotajului pur
şi simplu. Cunoaşterea resentimentului trebuie deci
să fie amuţită profilactic, sabotajul trebuie
împiedicat” (Günter Anders).

Şi cum este posibilă această manipulare? „Prin

psihotehnică în sens larg, deci prin prelucrarea
sufletelor noastre. În termeni tehnici, prin aceea că
până şi gândul că ar exista un asemenea afect
stârneşte dispreţul. Sau, mai corect (întrucât şi
termenul «dispreţ» rămâne prea lipsit de forţă),
prin aceea că îl face tabu.

În realitate, acest afect este tabu atât pentru
angajaţi, cât şi pentru angajatori. Sub semnul
acestui tabu, cele două tabere sunt aliniate,
mergând braţ la braţ, la bine şi la rău…

Adică: tabuul referitor la tehnică este neutru
faţă de clasă şi sistem. El este infinit mai puternic
decât toate acele tabuuri care apar de fiecare parte
din diferitele forme de dominaţie politică sau
economică, sau din «filosofii». Este global. Este
tabuul zilelor noastre. Şi ceea ce se tabuizează nu
este nicăieri – o subliniem încă o dată – doar
eventualul act de luddism. Forţa interdictului
ajunge întotdeauna mai în profunzime: ceea ce este
interzis este deja simplul gând că ar putea exista
resentiment faţă de maşini. În acest fel, tabuul
zilelor noastre se dovedeşte a fi şi «adevărat»,
adică: un tabu ce corespunde structural tabuizărilor
pe care le cunoaştem din societăţile anterioare.
Căci şi în acestea ceea ce era reprimat era chiar
gândul: de exemplu, gândul că ar putea exista
realmente în om (fie şi doar într-unul) scopuri
libidinale sau variante libidinale care ar putea
zdruncina fundaţiile structurii familiale sau de
clasă. Aşa ceva «nu există», fiindcă «nu poate
exista ceea ce nu trebuie să existe». De aceea,
tabuizarea perfectă constă nu doar în dispreţuire,
ci în respingere, şi anume în cea mai radicală
respingere conceptibilă. Va să zică: nu doar în
refuzul înţelegerii de a recunoaşte, fapte, ci şi în
refuzul sensului de a percepe faptele pur şi simplu.

Şi aceasta este, după părerea mea, situaţia în
care ne aflăm astăzi. Tabuul epocii noastre
funcţionează perfect, adică: nu există nimeni (cum
spuneam: nici în Est, nici în Vest, nici între
angajaţi, nici între angajatori) a cărui privire să fie
suficient de liberă şi de independentă pentru a
recunoaşte resentimentul faţă de maşini”.

Şi totuşi, resentimentul, revolta față de această
dominaţie, adînc tabuizată, a maşinii se manifestă.
Se transferă în spaţiul civil, în revoltele şi
manifestările stradale, mai ales ale tinerilor.
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„Furia distructivă se transferă din orele de
lucru, în care nu se poate manifesta, în cele de
relaxare, şi, astfel, în loc să se descarce asupra
maşinilor de lucru, se descarcă asupra unora false
şi întâmplătoare, puse la dispoziţie de industria
divertismentului asupra unor obiecte-surogat cu
totul nevinovate”.

Asităm la o constantă amplificare a poftei
pozitive (cum o numeşte Anders) de distrugere,
una foarte convenabilă producţiei, care-şi potoleşte
setea de-şi vedea produsele rapid consumate,
distruse spre a fi înlocuite cu altele şi altele.
Realitate privită ca firească, fără nimic reprobabil,
ca o bună cale, profitabilă pentru cei interesaţi de
profit, de a potoli prin manifestare, cel puţin pentru
o perioadă, furia, dorinţa de răzbunare în contra
uriaşei maşinării, a angrenajului global în care
sîntem prinşi, suntem prizonieri.

Pentru gînditorul austriac, cauza, motivul ce-l
determină pe omul zilelor noastre să urască maşina
este că ea îl înşeală. Efortul fizic depus la locul de
muncă este în continuă minimizare, iar standardul
de viaţă al lucrătorului în continuă ascensiune.
Investiţia fizică în întreprinderile complet
automatizate tinde spre zero, încît devine evidentă
lipsa eforului fizic, unul în vecinătate lenevirii din
timpul loisirului. Lucrătorul în faţa fluxului
automatizat este redus la rolul de poliţist de pază al
maşinii, unul care urmăreşte, în orice clipă, să nu
apară semnalul roșu de alarmă., care ar avea ca
efect oprirea maşinăriei. Aici se află în preajma
marii înşelătorii: „i se fură ceea ce face ca atare”,
şi asta „înseamnă că ceea ce el a făcut şi face,
astăzi, pentru a trăi, deci munca sa, nu mai este un
«a face». Iar asta înseamnă, la rândul său, dacă
luăm în serios definiţia esenţială a omului ca homo
faber că i se fură ceea ce constituie esenţa sa”
(G.A.)

Avem o permanentă erodare a sensului, a
esenţei umanităţii noastre.

Asistăm la un paradox, facerea lucrătorului
tinde spre zero în timp ce producerea de bunuri
creşte exponenţial.

„Nu există nimic care să fie mai caracteristic
situaţiei actuale a producerii decât inversarea
proporţiilor economicului şi comportamentalului.
Această inversare este aproape o regulă. Cu cât

există astăzi mai multe făcute, cu atât mai puţin
este in ele ceva «făcut» în adevăratul sens al
cuvântului. Respectiv: cu cât este mai mic astăzi,
între cei activi, numărul celor care «fac» ceva, cu
atât mai mare este cantitatea rezultată de «făcute».
– De fapt, formula clasică «causa aequat effectum»
(efectul corespunde cauzei) nu a fost niciodată mai
neadevărată decât astăzi. Căci astăzi e adevărat,
dimpotrivă: effectus transcendit causam. Ce
înseamnă această sintagmă?

Ea înseamnă că efectul (produsul muncii,
respectiv performanţa acestuia) depăşeşte
presupusa «causa» (munca celui care munceşte), şi
anume nu doar ca ordin de mărime, dar şi ca tip.
«Decalajul» dintre cauză şi efect este atât de mare,
încât (de-acum în sens psihologic) cel care
cauzează (deci muncitorul) nu-şi mai recunoaşte
deloc ca propriu efectul muncii sale, deci nu se mai
identifică cu produsele «sale».

Însă această primă explicitare a afirmaţiei
«Effectus transcendit causam» nu-i suficientă.
Căci ea mai lasă deschisă posibilitatea că cel care
cauzează (deci muncitorul) ar încerca iniţial o
asemenea identificare şi că doar această încercare a
sa ar da greş. Însă nu poate fi vorba nici de aşa
ceva. Lui nu i se fură doar identificarea, ci şi eşecul
identificării sale, căci el nici măcar nu se mai
gândeşte să încerce să folosească efectul (deci
produsul final) ca imagine directoare a activităţii
sale.

Dar nici această a doua explicitare a tezei
noastre «effectus transcendit causam» nu-i
suficientă. Căci în ea pare încă să se subînţeleagă
faptul că muncitorul ar putea, dacă ar vrea, să facă
identificarea; doar că nu vrea. Însă nu poate fi
vorba nici de aşa ceva. Lui nu i se fură doar
dorinţa de a întreprinde încercarea, ci şi
capacitatea” (G.A.)

Înşelarea, furtul este generalizat, muncitorului i
se refuză nu doar dorinţa şi capacitatea, ci şi
dreptul de a realiaza identificarea cu efectul
muncii sale.

„A face, constatăm împreună cu eseistul, nu
mai este deci facere, iar a acţiona nu mai este
acţiune. Nu-i, desigur, o întâmplare că aceste două
degenerări au survenit simultan. Dimpotrivă, avem
de-a face cu un singur eveniment: ambele forme de
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activitate au căzut victime aceluiaşi duşman,
anume unei a treia forme a practicii, care, fără să-i
pese de diferenţierile anterioare, monopolizează
pentru sine întregul praxis: deservirea.

Dacă am fi fost ceva mai sensibili, ne-am fi
minunat în fiecare zi de faptul că acest cuvânt, cu
care desemnam ieri eforturile servitorilor, îl
folosim acum pentru descrierea muncii zilelor
noastre – doar că, între timp, în locul acelor
«stăpâni» cărora le revenea să fie serviţi au trecut
azi maşinile ajunse la putere. Dar tocmai că
sensibili suntem doar arareori, şi abia dacă simţim
ceva suspect pronunţând expresia «deservirea
maşinilor»”.

Sîntem sclavii aparatelor, inclusiv în marile
mall-uri unde vînzătorii au fost reduşi numeric,
înlocuiţi de automate, pe care le deservim,
prezentîndu-i marfa achiziţionată şi plătind cu
cardul. Suntem doar noi cu atutomatul care ne
dirijează cum să-l deservim. Avem parte de un
totalitarism defectiv de ideologie, rădăcina lui se
află într-o realitate tehnică, tocmai faptul că «a
face» şi « a acţiona» sînt în aceeaşi măsură
înlocuite şi abolite de «a deservi»; ba nu, au fost
deja abolite.

Cînd ne servim de un instrument, de o
şurubelniţă spre exemplu, nu înseamnă că o
deservim, ci este la dispoziţia noastră întru
împlinirea scopului nostru, la fel putem spune şi
despre producător, proprietarul înteprinderii, care
utilizează instrumentele, maşinile din dotare pentru
împlinirea scopului muncii sale, crearea diverselor
mărfuri. Există, şi numărul lor este într-o
expansiune continuă, destule întreprinderi complet
automatizate, care, totuşi, nu se pot lipsi de un
minim număr de lucrători, de care se serveşte
pentru a se putea servi căt mai eficient de maşinile
sale:

„Nu serveşte muncitorii cu maşini, ci serveşte
maşinile cu muncitori, pentru a se putea servi de
ele. Şi ar fi din nou lipsit de sens să spunem că
muncitorii se servesc de maşini. Din contră,
muncitorii slujesc sarcinii pe care o realizează
foarte bine maşinile: ele se servesc de ei. Ceea ce
au înaintea ochilor muncitorii nu este produsul, ci
mersul impecabil al maşinii. Ei pot chiar să se
servească la rîndul lor de un instrument pentru a le

ţine în mişcare” (G.A.).
Context în care sînt evidente trei lucruri.
Primul: „Munca muncitorului este lipsită de

telos”.
Nu mai există un scop al activităţii pentru

muncitor. Astfel, munca (chiar cea din punct de
vedere fizic) devine impunere, pentru că-i sunt
interzise cele două satisfacţii la care omul are
dreptul: atât satisfacţia pe care i-o dă
producătorului apariţia vizibilă a produsului, cât
şi cea pe care o aduce cu sine un act adevărat,
independent de un telos exterior. Nu-i de mirare ca
astăzi se încearcă deja în mod oficial, prin
acompaniamente muzicale şi altele asemenea, să
se facă mai palatabile aceste acte neadevărate ce
rezultă din „facerea fără cap”, deci pentru a le
transforma într-un fel de dans, pentru a le oferi
aparenţa exterioară a unei ocupaţii în mod
manifest lipsite de scop, tocmai cea a jocului
(G.A.)

Al doilea: „Munca e lipsită de efort”. Şi nu
pentru că ar fi preferabil efortul, dar bucuria
lucrului nu se limitează doar la bucuria de a asista
la apariţia produsului, ci şi în investiţia de efort
fizic. În întreprinderile complet automatizate
efortul este cu totul minimizat, rezultatul este o
degenerare exponenţială. Realitate argumentată
impecabil de către filosof: „Degradarea nu constă
doar în aceea că «a face» devine un simplu «a
acţiona», ci şi în aceea că «a acţiona» se atrofiază,
devenind un fel de «a nu face nimic». Însă doar
«un fel de». Pe cât de puţin poate fi aşezată
«facerea fără cap» în categoria adevăratului «a
face», tot pe-atât de puţin poate fi considerată
«acţiunea fără cap», de pildă cea a controlorului
din întreprinderea automatizată, ca fiind un
«adevărat loisir». Atitudinea în care cade este mai
degrabă un pseudoloisir, o atitudine mutilată, un
simplu rest. Căci în ciuda faptului că nu are nevoie
să se agite (ba chiar, în anumite situaţii, nici nu are
voie să se agite), muncitorul din întreprinderea
automatizată trebuie totuşi să fie cu totul
concentrat la qui vive – la fel cum muncitorul care
deserveşte maşini trebuie să acţioneze cu maximă
energie chiar dacă nu mai are de făcut vreun
produs. Munca, de-acum, constă în atenţie
retribuită în condiţii de imobilitate fizică. Cel care
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acţionează devine un simplu poliţist al maşinilor,
stând pe fotoliu şi sperând să nu fie nevoie să
intervină. Asta dacă nu speră, în mod secret, la o
defecţiune care să-i dea totuşi şansa să trebuiască
să intervină şi să simtă că face ceva”.

Al treilea: „Imitatio instrumenti. Trebuie să se
orienteze după maşina sa, să se facă servitorul ei”.
Muncitorul este la dispoziţia aparatului şi nu
aparatul este la comanda sa: „Deservirea va fi
perfectă doar dacă muncitorul va ţine pasul cu
maşina, doar dacă menţine această imitatio.
Modelul hegelian al «stăpînului şi sclavului» poate
fi transferat fără ezitare şi asupra relaţiei om-
maşină” (G.A.).

Consumul de masă, în pofida prezenţei
numeroase, a mulţimilor de oameni adunate sub
cupola unui mall, unde, dacă n-ar fi muzica de
fundal, am crede că vizionăm un film mut, este un
consum solistic; senzaţie cu totul diferită de
solistica în faţa televizorului, a laptopului,
telefonului mobil etc. Masele devin, au devenit
obsolete.

În exemplul de mai sus consumatorii rămîn
„solişti”, şi „asta nu e pentru că rămîn izolaţi fizic
unii de ceilalţi, ci în pofida faptului că nu sînt
izolaţi fizic unii de ceilalţi, în ciuda faptului că stau
unii lîngă ceilalţi umăr la umăr” (G.A.).

Este un nou stadiu al consumului de masă,
astăzi generalizat şi intrat în firesc.

Consum care are trei nivele diferite. 
Primul, cel normal, unde divertismentele

oferite sînt consumate împreună, în fapt, cum era şi
se perpetuează în cazul teatrului, în mare parte şi în
cazul cinematografiei.

Al doilea priveşte radioul şi televiziunea, la
care astăzi se adaugă, fireşte, calculatorul,
Internetul, telefonul mobil etc., unde produsul de
masă este produs nu doar pentru mase, ci en
masse, pentru milioane şi milioane de utilizatori.
Nu mai avem practic parte de originale, ci doar de
o infinitate de copii. „Sau dacă se vrea, propune
gînditorul: există numai originale. Oricum,
difuzarea lor este atât de larg distribuită
consumatorilor, încât virtualmente oricine poate să
consume marfa între cei patru pereţi ai săi” Sau
oriunde se întîmplă să se afle, cu mobilul sau
tableta la-ndemînă.

Acest al doilea nivel are caracteristică
„prăpastia dintre caracterul masificat al produselor
pretutindeni identice şi caracterul privat al
recepţiei, şi astfel caracterul de neadevăr întrucât
caracterul privat, respectiv izolarea recepţiei,
acoperă caracterul de masă al mărfii şi efectul de
masificare produs de acesta. Neadevărul care îi
este sugerat receptorului, respectiv milioanelor de
receptori, dacă ar fi ca ei să-l formuleze (ceea ce,
desigur, nu se întâmplă niciodată), ar suna aşa: «Tu
eşti un consumator privat al mărfii ce-ţi e livrată.
Deci unde-s masele?». Întocmai: «tu». I se
vorbeşte fiecăruia de parcă el ar fi Consumatorul”
(G.A.).

Masele îşi pierd substanţialitatea fizică, deşi
manifestarea produselor este într-o creştere
fabuloasă, înstrăinarea, singularizarea, atomizarea
este într-o continuă accentuare.

„Tehnica de reproducere a mediilor nu doar că
n-are un efect democratizant, ci, invers, unul de-a
dreptul de-democratizant, atomizant. Fireşte că
lucrul acesta este valabil deopotrivă în Est şi în
Vest. E indiferent dacă inventatorii au prevăzut sau
au planificat acest efect atomizant. Căci, oricum,
mediile sunt folosite tocmai în acest sens. Deşi
astăzi fiecare este „masificat” (şi rămâne unul doar
în sens numeric), cei masificaţi nu apar ca masă.
«Masele» au devenit de-acum, ca «mansificare», o
calitate a milioanelor de indivizi disparaţi, şi nu a
aglomerării acestora” (G.A.).

Atomizare despre care încă din 1958 vorbea
Max Picard în eseul său Atomizarea persoanei,
eseu care deschide volumul Atomizarea (publicat
în traducerea lui Ioan Milea la editura Limes,
2019). Filosoful german Max Picard nota:
„Radioul e incoerenţa însăşi. El practică incoerenţa
maşinal”. Şi peste alte cîteva rînduri, citim:
„Radioul produce lucrurile în aşa fel încât nu mai
sunt legate, din capul locului, între ele şi în aşa fel
încât, de aceea, sunt uitate unele după altele.
Radioul presupune un om al cărui lăuntru nu mai e
câtuşi de puţin în stare să cuprindă lumea în
ansamblu, el operând din capul locului pe baza
incoerenţei lăuntrice, a discontinuităţii,
confirmând-o.

Dacă omul n-ar fi incoerent, atomizat lăuntric,
el n-ar fi inventat radioul. Aşadar, nu are niciun
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rost să distrugem aparatele de radio, s-ar inventa de
îndată o altă aparatură care să corespundă
discontinuităţii lăuntrice”.

Adevăr confirmat astăzi cu asupra de măsură.
Recepţionarea cópiilor livrate de infinitatea de
aparate care ne stau la dispoziţie şi aproape ne
impun, ba chiar ne impun să o facem, nu fac
altceva decît să ne livreze „fiecăruia dintre noi
propria de-individualizare şi masificare, ci, în
acelaşi timp (dacă o fi vorba de fapt aici de o dublă
condiţionare), şi iluzia caracterului privat. Acasă,
omul se simte confortabil atunci când consumă în
cercul familial (devenit, desigur, o simplă
juxtapunere) acel program pe care îl consumă în
acelaşi timp şi alte milioane de oameni, la fel de
«privat»” (G.A.).

Ultimul nivel este încremenirea solistică în care
am fost, suntem modelaţi de pletora de aparate care
aproape, ba chiar ne sufocă cu prezenţa lor
imperativă. Şi de am fi nenumăraţi împreună, aduşi
la stadiul de fiinţe masificate, nu există acolo nicio
şansă ca ei să se alcătuiască ca masă. Niciodată
nu este mai redus pericolul unei acţiuni
revoluţionare de masă decît în acest stadiu al
înaltei industrializări, în care fiecare este adus la
stadiul de fiinţă masificată prin manipulare
mediatică de masă” (G.A.).

Nu-i cu putinţă să mai trăim în absenţa acestor
surse de comunicare şi de informaţii. Nu există
cale sau spaţiu public în care să nu-şi afirme
prezenţa aceste aparate, prin ele suntem legaţi de
lumea exterioare. Afară fiind, în spaţiul public,
apelăm la aparate să aflăm ce-i afară. Vedem cum
cade zăpada, dar ne uităm în mobil ca să ne
confimăm sau nu această realitate. Avem parte de o
permanentă schizopatie. Adică, o existenţă spaţială
dublă. Suntem aici, în casă, sau nu importă unde,
dar şi unde ne transportă emisiunea radio sau tv,
sau ce alte aparate ne deservesc, servindu-le, în caz
contrar, devenim neliniştiţi, îngrijoraţi că am putea
pierde acest al doilea spaţiu. Are loc de-
privatizarea sferei private, în aceeași măsură în
care sfera publică s-a metamorfozat într-o
prelungire a formei private. Ne aflăm „mereu
altundeva şi niciodată acasă – deci pierderea
sferei sale private; ci şi că el (cel puţin atâta vreme
cât se află pe sol american şi adăugăm noi, astăzi

mai peste tot) este pretutindeni şi mereu acasă.
Ceea ce înseamnă pierderea sentimentului lumii
exterioare, respectiv elefantiazisul sferei sale
private. La fel cum, prin intermediul emisiunilor, se
află mereu şi în altă parte (deşi de fapt stă acasă),
tot la fel el se află totuşi mereu şi acasă (indiferent
unde s-ar afla în maşina sa rulând în străinătate).
– Dacă radioul este încorporarea de-privatizării
sale, automobilul este încorporarea lui a-fi-mereu-
acasă. Cel care vede în radio şi maşină pur şi
simplu două aparate ce-au câştigat, întâmplător, o
importanţă decisivă în acelaşi timp, nu-şi dă seama
cât de strânsă este legătura dintre ele, nu observă că
sunt aparate complementare. În fapt, visul
existenţei contemporane se împlineşte doar când
cele două aparate sunt utilizate simultan, atunci
când, deşi rulăm prin străinătate, suntem totuşi
acasă, căci nu ne-am părăsit maşina: cea de-a doua
casă a noastră; iar în ea, la fel ca acasă,
recepţionăm, graţie radioului nostru, o a doua
lume. Pe jumătate suntem nomazii prezentului,
fiindcă ne aflăm în fiecare moment într-un alt loc
chiar dacă suntem acasă; şi pe jumătate suntem
sedentari căci chiar şi atunci când rulăm efectiv în
străinătate putem consuma confortul faptului de a
fi acasă, iar aceasta înseamnă, paradoxal, că avem
chiar şi atunci posibilitatea de a ne afla într-un alt
loc, anume unul transmis” (G.A.).

Masele de indivizi coagulate, capabile de a
provoca revoluţii pînă nu demult, sînt înlocuite de
masificarea indivizilor – produs al mass-media, dar
şi al Internetului, mobilului etc. Realitate care ne
îndreptăţeşte să vorbim de o obsolescenţă a
maselor. „Această înlocuire a maselor prin
masificare produsă este adevăratul rezultat
revoluţionar al secolului nostru. Sau mai corect:
contrarevoluţionar – însă şi victoria definitivă a
contrarevoluţiei este, fără dubiu, un eveniment
«revoluţionar»” (G.A.).

Masele nu mai sînt un subiect activ al istoriei:
„Epoca reproducerii este epoca esenţialmente
nerevoluţionară. Pe de altă parte, se înţelege de la
sine că acelor forţe care le livrează en masse
eremiţilor de masă opiniile, atitudinile, emoţiile, le
va fi uşor să inverseze procesul în momentele în
care li se va părea oportun, adică din motive
politice, să revrăjească simpla calitate
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«masificare» în «mase» fizice”.
Nu doar masele, inclusiv munca a devenit

obsoletă. Günter Anders se întreabă dacă
muncitorul zilelor noastre ar mai fi sau nu
proletar, unde răspunsul nu este legat de
standardul de viață, evident mult peste cel oferit de
a doua revoluție industrială și chiar de cel existent
la debutul celei de-a treia, ci de nivelul
standardului său de libertate; și acest nivel tinde
spre zero. Lucrătorul nu mai are nici un fel de
control asupra întregului relațiilor de producție,
este un simplu manipulator la dispoziția aparatelor
și s-a pierdut orice urmă de curiozitate, doar
execută. Concluzia îndreptățită este că astăzi există
proletari mai mult decît oricînd: „Neaducându-ne
nici bucuria lucrului făcut, nici pe cea ce va deveni,
munca la bandă este mult mai rea, ca să nu
spunem: mult mai blestemată decât orice altă
muncă înaintea ei. Abia ea ne face proletari”
(G.A.). Şi încă lucrul la bandă, încă părea o muncă,
muncă astăzi preluată mai peste tot de roboţi,
automatizare care ne răpeşte totalmente libertatea.
Sîntem metamorfozaţi în simpli îngrijitori, paznici
ai aparatelor, unde ne facem rondul solistic; stăm
de pază solistic. Caracterul solistic al
consumatorului contrapune, este în consonanţă cu
caracterul solistic al muncitorului de azi.

Efectul automatizării generalizate, naşte
întrebarea: Cu ce ar trebuie să ne ocupăm noi şi
semenii noștri? Să aflăm cum se fac suportabile
consecinţele nemuncii. Mijlocul şi scopul şi-au
inversat locurile: „Desigur că este şi astăzi valabil
faptul că fiecare individ îşi foloseşte munca drept
mijloc (pentru cumpărarea mijloacelor necesare
asigurării traiului în sensul cel mai larg al
termenului). Însă în vreme ce înainte scopul muncii
constase în satisfacerea nevoilor prin producerea
de bunuri, acum nevoia vizează locurile de muncă;
crearea de muncă devine sarcină, munca însăși
devine bun de produs. Scop care poate fi atins doar
prin crearea de produse intermediare. Aceste noi
produse se cheamă «noi nevoi», care pot fi create
prin intermediul unei munci numite «publicitate».
Dacă aceste noi nevoi sunt produse, atunci este
cerută şi ocazionată şi munca în calitate de produs
final” (G.A).

Prin tehnologizarea şi automatizarea galopante

în toate ramurile de producţie, muncii îi este furat
efortul de a munci, implict pofta de efort, fără de
care nu-i posibilă voluptuas laborandi. Ca să-l
parafrazăm pe Descartes: Transpir, deci exist s-a
neantizat. Dar dorul, pofta de efort sînt de neoprit,
asemănător gradului de agresivitate existent în
fiecare şi care impune ca o necesitate, o cale de
anihilare.

„Ţintele teroriştilor de poimâine, apreciază
filosoful (în parantează fie spus, cred că este deja
de azi) vor fi marile întreprinderi industriale (la fel
ca cele oficiale ale statelor beligerante), căci actele
de violenţă pe care le comit astăzi indivizii sau
grupurile conspirative din disperare faţă de «lipsa
de sens» a vieţii lor sau din speranţa de a obţine o
probă de existenţă, un ergo sumus, aceste acte de
teroare, mă tem, vor trece în mâinile maselor cu
atât mai rapid cu cât triumful automatizării va fi
mai incontestabil”.

Terorismul, mă refer la acel nemotivat de
fanatisme religioase sau ideologice, actele de
terorism sînt, adesea, reacţii împotriva lipsei de
sens, o disperată încercare de salvare a sensului
vieţii, prin gesturi aberante şi crime de nedescris.

Un succes numit fantastic de gînditor, prin care
se consumă efortul de care am fost privaţi, este
sportul, ce-şi are rădăcina, cum bine observă, în
munca prea uşoară a zilelor noastre; prin sport
este recuperată voluptas laborandi. Se naşte o nouă
şi ciudată diviziune a muncii: „Această evoluţie
este extrem de ciudată, căci aduce cu sine o dublă
libertate, sau, mai corect: aparenţa unei duble
libertăţi: pare liber 1. procesul de muncă însuşi: şi
anume liber tocmai de efort. — Însă, de asemenea,
pare liber 2. acest efort separat, căci el se
desfăşoară absolut voluntar, ca joc şi plăcere.

Dar evident că asta-i absurd. Aşa cum o arată
deja utilizarea dublă a cuvântului «pare», ne aflăm
în faţa unei duble minciuni. Căci 1. «liber de efort»
nu înseamnă eo ipso «libertate»; munca fără efort
(ca, de exemplu, lipirea pungilor sau chiar munca
într-o întreprindere automatizată) este orice altceva
decât liberă. Şi 2. loisirul nu este eo ipso o stare
liberă; dimpotrivă, tipul de divertisment este
determinat de tipul muncii care ne este impusă,
deci e, la rându-i impus. Hobby-urile care pretind a
fi activităţi de loisir alese în mod liber sunt
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determinate de obiectele hobby-ului, care sunt
oferite ca mărfuri, iar acestea sunt la rândul lor
determinate de tipul muncii zilelor noastre, ca
tipuri opuse. Nu-i clar de ce ar trebui să fie o
activitate liberă confecţionarea de unul singur a
terenurilor de minigolf (desigur, cu ajutorul
pieselor prefabricate). Dacă ne petrecem vacanţele
cu fish spearing sau cu windsurfing o facem doar
fiindcă ne aflăm sub constrângerea produselor
aruncate pe piaţă numai de dragul producătorilor.
Ca vilegiaturişti petrecându-ne timpul cu fish
spearing sau cu windsurfing, suntem angajaţi ai
fabricilor care ne ademenesc cu o activitate pe
care, ce-i drept, n-o avem niciodată ca muncitori:
de pildă, cea de a ucide sau cea de a ne asuma un
«risc extraordinar». La aceasta se adaugă faptul că,
obişnuiţi cu ceea ce numeam în urmă cu zece ani
«blânda teroare» a mărfurilor, nu mai suntem deloc
capabili să ne găsim singuri o ocupaţie. (Nu-s
deloc sigur că înaintaşii noştri ar fi fost mai
capabili să o facă. Probabil că iernile pur şi simplu
vegetau şi dormeau mult mai mult decât noi, cei
copleşiţi cu impresii). În orice caz, ecranul
televizorului este astăzi banda rulantă a loisirului.
Trebuie să ţinem pasul, consumând, cu mersul lui.
Pe scurt: loisirul. Consumul şi sportul ne sunt
impuse la fel ca munca. Experienţa pe care o facem
în muncă şi loisir nu este deci ceea ce pare la prima
vedere, o dublă libertate, ci, dimpotrivă, o dublă
nelibertate, care, apărând în forma unei duble
libertăţi, este minciuna fundamentală a epocii”.

Într-o întreprindere automatizată pe lîngă
răpirea voluptas laborandi, dispar şi şansele
competiţiei. Cine şi-ar impune sau ar încerca să
intre în concurenţă cu aparatele, astfel îi este răpită
şi voluptas concurendi. Poftă ce este deplasată,
translată în timpul liber, în sportul care reprezintă
„o competiţie izolată de adevărata competiţie. În
sport se poate, ba chiar trebuie să se câştige atât
individul, cât şi colectiv. Sportul este ventilul poftei
de concurenţă, este «concurenţă pentru popor»”
(G.A.).

Şi tot sportul oferă satisfacerea-surogat a poftei
de solidaritate. Sînt bine cunoscute galeriile de
suporteri solidare cu echipa preferată, dispuse între
ele, nu o dată, să intre în directă confruntare.
Realitate care „îi îngăduie sportivului să aibă

sentimentul, de obicei greu tolerat, al adversităţii;
mai corect îl condamnă să dezlănţuie energiile
acumulate ale urii politice asupra unor obiecte
false. Şi nu doar obiectul adversităţii este
substituit, ci şi sentimentul sublimat în cel frivol de
simplă duşmănie” (G.A.).

Inclusiv răbufnirile cu tentă politică sînt
convertite în varii confruntări pe marile stadioane.
E un proces apreciat de Anders ca avînd trei stadii:

„1. Sunt necesare sentimente politice adevărate
de solidaritate sau de adversitate.

2. Acestor sentimente le sunt insinuate noi
obiecte, sunt transformate în afecte (neautentice)
sportive. Ca atare, ele sunt cu mult mai intense
decât toate afectele sau emoţiile «naturale», niciun
om nu izbucneşte într-o furie naturală, de orice fel
ar fi, la fel de inuman cum o face la un meci de
fotbal.

3. Acestor afecte înteţite neadevărate le sunt
apoi insinuate din nou (pseudo)obiecte politice. În
loc să urle pentru echipă, suporterul de fotbal urlă
pentru războiul total; în loc să urle împotriva
echipei adverse, o face împotriva bolşevismului şi
a evreimii mondiale”.

Singura revoluţie care înaintează glorios şi fără
nici un fel de oprelişti este revoluţia tehnică. Şi
această revoluţie de neimaginat acum un deceniu
sau două are loc, cum sublinează cei doi coautori
Laurent Alexandre şi Jean-Michel Besnier (în
volumul Pot face roboţii dragoste? 12 întrebări
despre transumanism, în Franţa 2016, la
Humanitas în 2019, traducere Maria-Magdalena
Coresciuc) „datorită convergenţei a patru
discipline care până acum evoluau separat;
nanotehnologiile, care manipulează materia la
nivel atomic; biotehnologiile, care modelează ceea
ce este viu; informatica, mai ales în aspectele ei
fundamentale; şi, în sfârşit, ştiinţele cognitive, care
studiază funcţionarea creierului uman. Tocmai
explozia acestor discipline NBIC (nanotehnologii,
biotehnologii, informatică şi ştiinţe cognitive) face
posibil proiectul inedit şi prometeic și anume:
modificarea omului, ameliorarea şi augmentarea
lui. Şi, în cele din urmă, depăşirea lui”.

Este revoluţia permanentă, cea a tehnicii,
indiferentă, neutră faţă de mişcarea politică;
singură tehnica este cea care dictează: „Importanţa
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tehnicii preia controlul în aşa măsură încât, în cele
din urmă, evenimentele politice se desfăşoară în
cadrul ei. De aceea, statele provenind din trecuturi
diferite devin cu atât mai asemănătoare cu cât
durează mai mult predominanţa (acumulându-se
continuu) a tehnicii” (G.A.).

Obsolescenţa muncii este scrisă în 1977, cînd
însă existau cele două sisteme diferite: socialismul
şi capitalismul, sisteme cum remarcă filosoful, în
realitate convergente, o convergență de neoprit:
„Această convergenţă cauzată de tehnică este
revoluţia care se petrece – şi se petrece permanent.
Şi ea nu se mişcă în direcţia libertăţii oamenilor, ci
în direcţia totalitarismului aparatelor. Iar noi,
oamenii, în calitate de componente ale acestei
lumii a aparatelor, suntem în cel mai bun caz –
proletari. Dar probabil mult mai rău de-atât”.

Triumful generalizat al tehnicii este
interconectarea tuturor aparatelor, a căror
funcţionare este strict interdependentă, unde totul
se potriveşte, formînd Aparatul prin care sunt
abolite toate celelalte. Potrivire ce echivalează cu:
aparat = lume, unde fiecare component-aparat se
autodefineşte ca parte a aparatului universal în
constantă expansiune.

Astfel lumea este considerată drept „titulatura
unei zone de ocupaţie virtuală, energii, lucruri,
oameni sunt exclusiv materiale rechiziţionabile.
Pentru aparate, aceste materiale sunt în sens strict
existente abia din clipa în care le subjugă şi le
integrează, deci când sunt silite să funcţioneze
împreună. N-are nicio importanţă dacă Aparatele
îşi utilizează prada ca materie primă, piese
componente în sens restrâns sau consumatori; căci
materia primă şi consumatorul aparţin deopotrivă
procesului tehnic. În sens strict, şi ele sunt «piese
componente»” (G.A.).

În secolul XIX universul era descris ca un
Întreg ce lucrează ca o maşină. De altfel, La
Mettrie, în Omul maşină (lucrare publicată în a
doua jumătate a secolului XVIII, editată în 1961, în
traducerea lui G. Brătescu la Editura Ştiinţifică),
conchide cu curaj, în finalul lucrări, că omul este o
maşină şi că întregul univers există numai o
singură substanţă sub diferite înfăţişări. Astăzi
imperativul tehnicii este: Universul „trebuie” să
devină o maşină. Oamenii metamorfozîndu-se în

componete ale Maşinii. Dominaţia maşinii este una
de natură totalitară. Ca atare: „Aparatul a îşi
doreşte, pentru a putea să presteze optimum-ul său,
o lume care este ea însăşi aparat, aşadar un
macroaparat A, care să-i «stea» ca o matriţă, să-i
fie lucrat pe măsură, deci să reprezinte completarea
şi extinderea sa structurală şi funcţională. Desigur,
asta-i mai uşor de dorit decât de făcut; ba nu,
această dorinţă de un macroaparat aşezat ideal
trebuie chiar să rămână principialmente
neîmplinită: căci aparatele individuale (de la a la
∞) care ar putea ridica pretenţia unui monopol
asupra formării lumii în care funcţionează ca
matriţă a propriei lor imagini există tot atât de puţin
ca şi indivizii umani disparaţi care ar putea să-şi
croiască lumea ca întreg după propriile lor măsuri.
În fapt, fiecare aparat trebuie să se mulţumească să
împartă această lume cu nenumăraţi semeni (de la
a la ∞). De aceea, coordonarea între microaparat şi
macroaparat nu poate deveni cu adevărat perfectă
decât dacă toate micile aparate se unesc
autonegându-se, în comunitatea populară a
aparatelor, adică dacă ele participă la victoria unui
singur macroaparat, dacă se pun în slujba
dominaţiei unei stări monocratice în care, ulterior,
fiecare simplă piesă componentă ar trebui să
accepte degradarea, râscumpărând însă cu această
umilinţă perfecţiunea funcţionării sale. Această
luptă pentru «comunitatea populară» nu-şi
câştigată încă; dar ea se duce deja de mult (în cele
din urmă, chiar de la primul aparat), iar victoria nu
poate să se mai lase mult aşteptată” (G.A.).

Victoria s-a adjudecat. Nu altceva ne spune
Jean-Michel Besnier în cartea menţionată:

„Totalitarismul care ne ameninţă va fi
asemănător fascismului descris de semiologul
Roland Barthes: ne va îngădui nu atât să vorbim,
cât ne va obliga să acţionăm, în numele garanţiei
pe care o oferă biotehnologiile, şi va funcţiona pe
baza discreditării politicului şi a asigurării impuse
tuturor ca o evidenţă că ştiinţa şi tehnica oferă
condiţiile dezvoltării individuale şi colective –
altfel spus ale satisfacerii (sau anestezierii) dorinţei
care apare ca urmare a unei lipse. Astfel, fericirea
promisă va putea fi imaginată prin comparaţie cu
cea a insectelor care trăiesc în comunităţi, care sunt
interconectate şi produc o homeostază lipsită de
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durere (mă gândesc la inteligenţa planetară
obţinută cu ajutorul interconexiunii noastre, fiecare
om reprezentând un neuron în nenumăratele reţele
pe care le vom genera)”.

În 1969, în eseul despre obsolescenţa maşinilor
(II) propune zece teze privind esenţa tehnicii, mai
exact a maşinilor şi a aparatelor în sine.

Prima teză este: maşinile se extind; însoţită de a
doua: impulsul expansionist este insaţiabil. Sînt
realităţi pe care le trăim şi nici nu mai necesită
argumentare. La fel, a treia teză: numărul
maşinilor existente se diminuează. Pare o afirmaţie
paradoxală dar nu este. Toţi avem telefoane
mobile, aparate singulare, în realitate toate
interconectate cu alte aparate, într-o reţea
interfuncţională şi interdependentă, fiecare se
termină unde începe următoarea etc.

Maşinile „decad” e a patra teză, care
argumentează că, graţie interconenctării se
schimbă maşinile însele, se transformă în altceva,
mai exact, în ceva inferior. Mobilul în fapt este o
componentă, ultimul din lanţul trafic al
componentelor.

Maşinile devin o singură maşină (teza a
cincea), sînt interconectate la nivel planetar, prin
iteraţie: „Maşinile individuale au «decăzut», adică
au devenit părţi ale macromaşinilor, atunci acelaşi
lucru li se petrece şi macromaşinilor, deci şi ele
încep să «decadă», şi ele devin simple piese
componente, părţi ale unui complex încă şi mai
mare”.. Pînă cînd practic dispare inclusiv ideea de
maşină individuală. Există doar maşina, Aparatul
global.

Toate sînt înglobate într-o reţea și-i suficientă o
pană minoră, nu importă unde, suficientă spre a nu
mai avea semnal la mobil, să nu mai fim alimentaţi
cu curent electric, sau cu apă etc. De aici a şasea
teză: cu cît e mai mare macromaşina, cu atât mai
serios sunt periclitate părţile ei, care, înainte de a
fi incluse, funcţionaseră ca elemente individuale.
Situaţie care ar fi întreptăţit să ne îngrijoreze, ca să
nu spun înspăimînte. O maşină care funcţionează
individual şi are o problemă nu afectează bunul
mers al celorlalte, cînd sînt interconectate pericolul
unei malfuncţionări are consecinţe, uneori
catastrofale. Fapt care impune a şaptea teză: în
ciuda integrării părţilor în întreg, cât şi întregul în

părţi, trebuie protejată atât partea de întreg, cât şi
întregul de părţi – partea de malfuncţionarea
întregului, întregul de malfuncţionarea părţilor.

Într-o pană de curent electric, toate vehiculele
dependente, gen: tren electric, tramvai, troleibuz
etc. vor staţiona, nu şi automobilele care au o
relativă autonomie şi ea dependentă de suficienţa
sursei de alimentare cu combustibil. O realitate
care impune o a opta teză: „Macroaparatul de care
sunt legate aparatele individuale în aşa fel încât
ele joacă doar rolul unor piese trebuie, câtă vreme
funcţionează, să distribuie fiecăreia dintre părţile
sale o raţie de fier, o raţie de rezervă, care ar trebui
să ţină atâta vreme cât el, macroatutratul, ar
cădea. Sau altfel spus: centrala trebuie să ia
precauţii pentru potenţiala situaţie de criză a
descentralizării în care poate ajunge: ea trebuie să
funcţioneze mereu în aşa fel încât să se facă, cel
puţin temporar, dispensabilă”.

Această necesitate, raţia de fier impune şi
gradul de integare a aparatelor, dimensiunea
macroaparatului, dimensiune care cu cît este mai
cuprinzătoare, un defect oarecare, cît de mic, poate
provoca catrastrofe. Şi atunci, prin teza a noua se
reglementează această situaţie: „Una dintre
sarcinile principale ale planificării (şi asta
înseamnă, de bună seamă: a centralizării a mii de
activităţi şi aparate şi orientarea lor către un singur
scop) va consta, în viitor în dozarea mărimii
macromaşinilor”.

Abordarea tehnicii este firesc să fie diferită în
ţările dezvoltate faţă de cele înapoiate tehnic,
afirmă a zecea teză.

Perspectiva oferită de NBIC (nanotehnologii,
biotehnologii, informatică şi ştiinţe cognitive)
naşte, cum atenţionează coautorii studiului Pot
face roboţii dragoste?; întrebarea: „Ce se întîmplă
cu liberul-arbitru al unui om care este conectat la
aparate pentru totdeauna?”. Este posibil să plonjăm
într-un fel de biototalitarism comparabil cu cel
întîlnit în Minunata lume nouă, distopia lui Aldous
Huxley, publicată în 1932.
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George MOTROC: Stimată Doamnă Mariana
Sipoş, înainte de toate, felicitări pentru această
lansare şi acţiune culturală omagială pe care aţi
organizat-o şi moderat-o la Târgul de carte
Gaudeamus 2019! De ce aţi simţit nevoia apariţiei
acestui volum, despre care spuneţi încă din prima
frază, în Argumentul care deschide cartea, că
include texte esenţiale pentru a înţelege cine este şi
cum este perceput Paul Goma astăzi în România? 

Mariana SIPOŞ: Unde am greşit? este un titlu
tulburător al unui text scris la sfârşitul anului 1995,
când Paul Goma se confrunta cu mari greutăţi
materiale, rămăsese fără locuinţă, a stat cu familia
într-o cameră de hotel până i-a fost repartizat
apartamentul unde locuieşte şi acum. Dar nu grijile
materiale îl chinuiau cel mai mult pe Paul Goma în
camera aceea de hotel (de rezolvarea lor se ocupa
soţia lui, Ana-Maria), ci cum şi de ce s-a petrecut
despărţirea de prietenii săi. Într-un interviu acordat
în septembrie 1996 lui Leo Butnaru în timpul
colocviului de la Die-Drôme, în sud-estul Franţei2,
Paul Goma vorbeşte despre cei şapte prieteni buni
ai săi cărora le dedică în carte câte un capitol:
Alexandru Ivasiuc, Dumitru Ţepeneag, Virgil
Tănase, Nicolae Manolescu, Gabriel Liiceanu,
Marie-France Ionescu, Monica Lovinescu.
„Prieteni de-o viaţă. Eram prieteni înainte de a ne
cunoaşte”: Şi adaugă Paul Goma: „Eu explic şi îmi

iau toate precauţiile de a spune că poate mă înşel,
că poate argumentele mele sunt doar subiective.
Este fatal să fie aşa. Şi eu încerc să aflu care sunt
motivele rupturii şi constat, în fiecare dintre
cazuri, că eu am înţeles prietenia într-un fel şi
ceilalţi, într-un anumit moment, au început s-o
înţeleagă altfel”. Paul Goma mărturiseşte că nici o
ruptură de prietenii lui „n-a fost făcută într-o
mânie”. A fost un proces lung şi – aşa cum lasă să
se înţeleagă paginile din carte – dureros. „Eu, ca în
Biblie, am aşteptat şapte probe. Una, două... şi am
atras atenţia. Şi aşa a durat cu fiecare dintre
prieteni. Am discutat ani de zile. [...] Eu în
prietenie urmăresc adevărul şi fidelitatea. În
prietenie, eram de acord asupra unor principii.
Fidelitatea o iau în raport cu adevărul, nu cu
persoana”. 

G.M.: Parafrazând titlul cărţii, nu pot să nu mă
întreb şi să nu vă întreb: cât de mult şi cine a greşit
dintre oficialităţile responsabile de cultură ale
statului român în raport cu Paul Goma? Aş mai
adăuga, mai mult retoric, dacă, pe lângă atâtea
pensii speciale şi locuinţe de serviciu pentru tot
felul de politicieni anonimi, nu se putea face mai
mult şi pentru un simbol al rezistenţei
anticomuniste precum Paul Goma?!

M.S.: Când, în timpul vizitei mele la Paul
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„UNDE AM GREŞIT?”„UNDE AM GREŞIT?”
SE ÎNTREABĂ PAUL GOMASE ÎNTREABĂ PAUL GOMA

Dialog cu scriitoarea 
MARIANA SIPOŞ

O ştire Mediafax din 21 noiembrie 2019 prezenta sintetic evenimentele din ziua a doua a Târgului de carte Gaudeamus
astfel: „Disidenţă politică, spionaj şi efectele corupţiei”, anunţând apoi dezbaterea care avea să aibă loc cu prilejul lansării
volumului Unde am greşit? de Paul Goma, ediţie îngrijită de Mariana Sipoş1. A fost într-adevăr un eveniment la care am
participat şi am aflat ulterior că toate cele 50 de exemplare aduse la Târg s-au vândut în mai puţin de două zile. Poate ştirea
Mediafax şi-a făcut efectul, poate a stârnit interes titlul incitant, care readucea în atenţie numele lui Paul Goma după o
lungă perioadă tăcere, de învinovăţire şi marginalizare publică a sa. Mariana Sipoş face parte dintre cei care, de-a lungul
anilor, s-au străduit să reafirme adevărul despre Paul Goma, despre ceea ce reprezintă el şi despre ceea ce ar trebui să
însemne în conştiinţa românească. Este motivul pentru care i-am solicitat interviul care urmează (G.M.).



Goma din 2019 i-am cerut acordul să scoatem la
lumină acest text3, intenţia mea a fost tocmai
aceasta: dacă Paul Goma şi-a pus totuşi întrebarea
Unde am greşit?, prietenii lui, unii cu funcţii de
conducere sau de decizie după 1989, şi-o vor fi pus
oare vreodată? Şi mai mult: noi, noi toţi, societatea
românească, unde am greşit? De ce nu am avut
nevoie de Paul Goma? De ce, aşa cum arăt în
prefaţă, în primele zile de după decembrie 1989,
când Paul Goma era invitat în continuu în
studiourile de televiziune franceze şi căutat de
ziarişti şi fotografi din presa occidentală, nimeni,
nimeni din România nu şi-a adus aminte de el? Şi
nu o spun eu, nu o spune doar Paul Goma, dar o
spune chiar şi Monica Lovinescu: în jurnalul ei de
la începutul lui 1990, este la fel de contrariată şi se
întreabă şi îi întreabă şi pe cei veniţi de la
Bucureşti la Paris: de ce uită toţi de Paul Goma?
de ce numele lui nu este rostit de nimeni?
Citez: „Luni, 1 ianuarie 1990: Nimeni, dar nimeni
să nu se gândească la Goma?” (Monica
Lovinescu, Jurnal 1990-1993), pag. 6. Şi tot
Monica Lovinescu scrie pe 9 ianuarie: „în timp ce
în Cehoslovacia Havel devine preşedinte, la noi
Goma nici nu este menţionat”. Paul Goma a înţeles
destul de repede ce se întâmplă; pe 10 ianuarie
1990 notează: „Uitarea băieţilor noştri prinde, ca
să spunem aşa, nu doar contur, ci relief.” Şi
adaugă: „Ca în gura lui Ostap Bender: Ţi-ai
terminat treaba, pleacă”. În aceeaşi zi, află că
Grupul pentru Dialog Social (recent înfiinţat)
cooptase, din exil, pe Mihai Botez şi Sorin
Alexandrescu. Mai are putere să adauge cu
autoironie: „Dar noi nu. Dacă nu merităm!”. Şi el,
şi Ana, caută o explicaţie. Deocamdată îi zic
sindrom. Ce fel de sindrom? „Amnezie + prostire
+ complex-de-inferioritate-devenit-complex-de-
superioritate”. Azi ştim bine că amnezie nu a fost
sau a fost una simulată, calculată cu bună ştiinţă.
Prostire a fost, a noastră, a tuturor, care am preferat
să ne tot mirăm ani de zile: „Dar de ce este Paul
Goma aşa de pornit împotriva tuturor? De ce îşi
distruge propriul mit?” Nu, au avut grijă să i-l
distrugă alţii, picătură cu picătură, zi după zi. Şi el
a răbdat umilinţa de neiertat din partea românilor
săi, fără să spună nimic public luni de zile, până la
scrisoarea către Gabriela Adameşteanu din 1

aprilie 1990, publicată în revista 22 din 13 aprilie
1990. Am reprodus-o in Addenda cărţii pentru că
mi se pare un document fundamental pentru a
înţelege cine faţă de cine a greşit. Până atunci,
până la 13 aprilie, în România eliberată de
comunism şi de cenzură, nu apăruse decât un
singur articol despre Paul Goma, unul singur, o
pagină în România literară din 18 ianuarie,
semnată de Gabriela Adameşteanu. Luni de zile la
începutul lui 1990, lui Paul Goma i s-au cerut
nenumărate interviuri pentru televiziunile din
ţările eliberate de comunism. Ştiţi când apare
primul interviu cu Paul Goma în presa din
România? Abia în 10 august 1990! Este un
interviu realizat la Paris în 25 iunie de vechea lui
prietenă Gabriela Adameşteanu, dar şi acestuia i se
întârzie publicarea o lună şi jumătate şi apare abia
în nr. 30 din 10 august al revistei. Am vrut să nu se
uite sau să se ştie cum a fost tratat „simbolul
rezistenţei anticomuniste” – şi nu doar
dumneavoastră îl numiţi aşa – şi să nu ne mai
mirăm că Paul Goma a ajuns ce a ajuns, acuzat –
tot el – de toate relele din caracterul unui om.

G.M.: În ceea ce priveşte destinul literar, dar şi
de disident al lui Paul Goma, privind retrospectiv,
se poate spune că s-a pierdut o şansă de
onorabilizare şi de schimbare din cauza faptului că
frica de sistemul comunist a fost mai puternică în
rândul intelectualilor români decât dorinţa de
libertate? 

M.S.: Da. A existat frica. O frică indusă prin
politica diabolică a lui Ceauşescu, care a ştiut să
domine creând teama obsesivă de Securitate,
pentru că în timpul regimului lui Ceauşescu nu s-
au produs crimele, arestările abuzive, procesele
politice şi toate ororile din timpul lui Gheorghiu-
Dej. A mai existat şi altceva de care am aflat după
deschiderea arhivelor Securităţii: şantajul! Să nu
uităm că marile repere morale din lumea culturală
pentru care am fi fost în stare să ieşim în stradă în
anii de după căderea comunismului, s-au dovedit a
fi fost – mai mult sau mai puţin (în cazul unora
chiar foarte mult, oribil şi de bunăvoie, o spun şi în
calitate de cercetător acreditat la CNSAS) –
colaboratori ai Securităţii. Pe mine nu mă
interesează deformarea legii lui Ticu Dumitrescu
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(cred că tinerii trebuie să caute pe internet cine a
fost Ticu Dumitrescu!), lege de care el însuşi s-a
dezis, în forma sa finală, mutilată de tot felul de
amendamente – anume dacă a fost poliţie politică
sau nu colaborarea lui X sau Y cu Securitatea. În
anii comunismului era de ajuns să ştii tu, în sinea
ta, de această colaborare, ca să amorţească în tine
orice gest, cât de firav, de nesupunere...). Să nu
uităm însă, Paul Goma nu a reproşat niciodată
nimănui că nu a avut curaj, că nu s-a solidarizat
niciun scriitor cu el (cu excepţia lui Ion
Negoiţescu) în timpul opoziţiei lui eroice din
1977; este un alt stereotip care circulă pe seama
lui, pentru că dacă Paul Goma a reproşat ceva
cuiva, atunci a reproşat multora că şi-au revendicat
merite uriaşe pentru o disidenţă de ultimă oră sau
că şi-au remodelat imaginea, devenind peste
noapte cei mai aprigi anticomunişti „cu voie de la
Brucan”, ca să folosesc expresia des folosită de
Paul Goma. 

G.M.: ,,La începutul anilor ‘90 – vă citez din
prefaţa cărţii – Paul Goma era cel mai tradus
scriitor român, publicat la cele mai prestigioase
edituri din Franţa, Germania, Olanda, Italia,
Norvegia, Suedia, Marea Britanie, fără să
beneficieze de subvenţii de traducere de la vreun
institut cultural, fără să se bucure de sprijinul
vreunei influente agenţii literare occidentale (vezi
cazul Norman Manea) şi fără suportul mediatic de
promovare al vreunei prestigioase edituri
româneşti.” Într-un asemenea context, cum se
poate explica reticenţă postdecembristă a lumii
literare şi chiar o destul de mare tăcere a istoricilor
literari în raport cu unul dintre puţinele simboluri
anticomuniste?

M.S.: Există o replică în conversaţiile mele cu
Paul Goma, incluse în cartea mea Destinul unui
disident.: „Eu nu sunt un disident, eu sunt scriitor.
Nu disident. Scriitor. Pentru că scriitorul cuprinde
totul: şi opozant, şi disident...”. Cu toate acestea,
Bogdan Creţu spunea (la un simpozion organizat
cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la Mişcarea
Goma) că poate a sosit momentul să discutăm
despre scriitorul Paul Goma, separat de disidenţa
sa şi de reacţiile lumii literare, lume literară care,
adaug eu, are o percepţie deformată în urma

nemulţumirilor şi învrăjbirilor stârnite de
intransigenţa morală a lui Paul Goma, de după
căderea comunismului. Şi are dreptate, pentru că
zgomotul acesta de fond rezultat din împărţirea
lumii literare în prietenii şi admiratorii lui Paul
Goma, mulţi-puţini, câţi or mai fi (şi eu cred că
sunt mai mulţi de cât s-ar crede) şi neprietenii –
dacă nu chiar duşmanii săi – a dus, prin extensie, şi
la macularea valorii lui de scriitor. Dacă până la
apariţia primelor jurnale, au existat critici care au
scris foarte bine despre scriitorul Paul Goma (unul
dintre aceşti critici fiind Eugen Simion), după
aceea s-a aşternut o tăcere şi există cazul unui alt
critic (cameleonic şi şugubăţ de felul lui) care,
dacă în primii ani se întrecea în superlative despre
cărţile lui Paul Goma, după aceea nu s-a sfiit să
distrugă pur şi simplu orice calitate care ar fi putut
exista în scrisul lui. Există însă grupul „fetelor
mele” din Basarabia (cum le numeşte Paul Goma),
scriitoare, profesori universitari, membre ale
Academiei de la Chişinău, cu doctorate, cărţi şi
studii serioase de critică literară despre opera lui
Paul Goma, care vor rămâne în istoria literară,
oricât s-ar strădui unii să-l dea afară pe Paul Goma
şi din literatura română, după ce a fost alungat din
ţara lui (cea Mare, care includea şi Basarabia lui
atât de dragă, pe care a părăsit-o la vârsta de nouă
ani). Aş vrea să numesc spre luare aminte (în
ordine alfabetică) pe Nina Corcinschi, Ancuţa
Cozea, Aliona Grati, Mariana Pasincovschi, Maria
Şleahtiţchi; există şi „băieţi” la Chişinău din
aceeaşi categorie (Andrei Ţurcanu fiind unul
dintre ei, dar nu singurul) Există apoi studiile lui
Virgil Podoabă, Ioan Simuţ, Petru Ursachi (şi sunt
sigură că nedreptăţesc pe mulţi neamintindu-i aici.
Există teze de doctorat, cele semnate de Daniela
Ederan şi Ramona Jitaru fiind deja publicate la
Editura Ratio&Revelatio a admirabililor Raluca şi
Otniel Vereş de la Oradea, editura din România
care, de ani buni, a iniţiat şi publică seria de autor
Paul Goma în condiţii grafice excelente. Şi există
excepţionalele analize privind stilul lui Paul Goma
ale reputatei şi regretatei profesoare Tatiana Slama
Cazacu (licenţiată în Filologie moderna şi
Filosofie, doctor în Psihologie, doctor docent in
Ştiinţe, eminentă cercetătoare, recunoscută în plan
internaţional) de care numai dacă eşti de rea
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credinţă poţi să nu ţii cont şi să repeţi mecanic:
Goma e nul ca scriitor, Goma nu are talent (cum,
din păcate, a afirmat, nu o dată, un fost bun prieten
al meu, mare prozator şi el, căruia nu-i dau
numele, doar pentru că nu se mai află printre noi,
dar dacă se îndoieşte cineva, pot să caut şi să dau
citate întregi...).

G.M.: Am aflat din lectura cărţii, citind
completările dvs. la Bio-bibliografie, că Paul
Goma a fost propus pentru Premiul Nobel de
Academia Republicii Moldova, în anul 2013. Şi cu
voia dvs., vă citez din nou: ,,Sunt tentată să cred că
în 2009, când se împlineau douăzeci de ani de la
căderea comunismului, dacă am fi ştiut să-l
promovăm pe Paul Goma aşa cum Germania a
ştiut să o promoveze pe Herta Muller (plecată tot
din România), făcând din ea o mare scriitoare şi o
mare luptătoare împotriva comunismului (deşi
Herta Muller însăşi recunoştea, în conferinţa de la
Ateneul Român din 27 octombrie 2010, că ea nu a
fost disidentă), Paul Goma ar fi putut lua el
Premiul Nobel”. În opinia dvs., cine din lumea
noastră literară, uitând de orgoliu, îl putea ajuta în
acest sens sau ce instituţie a statului avea obligaţia
de a face acest lucru? 

M.S.: Nu de a-l ajuta pe Paul Goma e vorba şi
nici de vreo obligaţie a statului. Cărţile lui Paul
Goma erau publicate deja în limbile de circulaţie
europeană, inclusiv în suedeză, începând cu anul
1971, nu trebuia investit în traducerea şi
convingerea vreunui editor străin să îl publice. Am
acasă, fotocopiate din arhiva Paul Goma, zeci şi
zeci de articole din presa internaţională dedicate
cărţilor lui. Era nevoie doar ca Paul Goma să fie
propus (şi se uită mereu că propunerile pentru
Premiul Nobel le pot face membrii Academiei,
preşedinţii organizaţiilor de scriitori, profesori
universitari sau foşti laureaţi ai Premiului Nobel
pentru Literatură). Dar doar propunerea nu
înseamnă mare lucru, având în vedere că
Academia Suedeză primeşte anul 600-700 de
propuneri din lumea întreagă. Când mă vorbeam
de o campanie de promovare, mă refeream la o
prezenţă susţinută a lui Paul Goma prin conferinţe,
simpozioane, dezbateri la Institutele culturale
româneşti din străinătate, prin lansări de carte la

târgurile de carte europene, unde România este
prezentă începând din 1991-1992, cu delegaţii de
scriitori din ce în ce mai numeroase. Ştiţi de câte
ori a fost măcar menţionat numele lui Paul Goma
în programele participării româneşti de peste 25 de
ani la Târgul de carte numit acum Livre Paris? Vă
spun eu. Niciodată. Cu o singură excepţie: în
martie, 2016, la Salonul de Carte de la Paris, a fost
inclusă în program omagierea lui Paul Goma cu
prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani (pe 2
octombrie 2015). Meritul este în întregime al
preşedintelui ICR de atunci, domnul Radu
Boroianu căruia nu îi voi fi niciodată îndeajuns de
recunoscătoare: nu l-a impresionat nici una dintre
prejudecăţile care îi fac pe unii să se teamă fie şi de
asocierea lor cu numele lui Paul Goma... 

G.M.: Citind Addenda cărţii am găsit răspunsul
la o dilemă personală mai veche şi anume de ce a
refuzat Paul Goma să se întoarcă în ţară... În ceea
ce priveşte un prim motiv esenţial, vă rog să-mi
spuneţi dacă greşesc, aş pune pe primul loc lipsa
de moralitate din lumea literară, una dominantă în
perioada regimului comunist, dar continuată şi
după ‘89?

M.S.: Nu putem să judecăm noi, în bloc, lumea
literară şi să vorbim despre lipsa ei de moralitate.
Nici Paul Goma nu a făcut-o, aşa, la modul
general. El, când a avut de criticat ceva, a spus
concret, cu nume şi prenume, despre cine vorbea.
Şi de aici supărarea multora. Dar nu din cauza
moralităţii lumii literare sau a unor scriitori nu s-a
întors în ţară Paul Goma. Lipsa de moralitate a
foştilor săi colegi şi prieteni (unii dintre ei), l-a
afectat la fel de tare şi fără să se întoarcă în ţară,
rămânând la Paris. Vă voi mărturisi ceva, ce puţină
lume ştie: prima decizie a lui Paul Goma de a nu se
întoarce în România a fost atunci, în primele ore de
după fuga lui Ceauşescu, când l-a văzut la
televiziune pe Gelu-Voican Voiculescu, despre
care ştia foarte bine ce hram poartă, de pe la
sfârşitul anilor ‘60, când geologul GVV, se
învârtea aparent cam fără rost în cercul de prieteni
literari ai lui Paul Goma. „Ca să vezi unde şedea
revoluţionarul”, va nota ironic în jurnal pe 1
ianuarie 1990, iar mai târziu nu va ezita să-l
numească pe „omul cu barbă”, într-o conversaţie
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cu Alexandru Paleologu: „un criminal, un terchea-
berchea periculos” (Jurnal de noapte lungă, pag.
106). Şi dacă pe 31 decembrie scria: „din 22-23
decembrie am fost convins: s-a sfârşit comunismul
în România!”, pe 8 ianuarie, când întreaga familie
Goma de duce la Prefectură să-şi ridice noile
paşapoarte, observă că şi pe acestea scria „la două
săptămâni după revoluţia anticomunistă din
România” – cum subliniază Paul Goma – puteau
călători, ca şi până atunci „în toate ţările, cu
excepţia României”. Adică erau tot refugiaţi
politic. Pentru că, deduce Paul Goma, „dacă
francezii ar fi ştiut că, într-adevăr în România,
comunismul a fost abolit, nu ne-ar fi prelungit
azilul politic”. De aceea avea să-i răspundă mai
târziu preşedintelui Mircea Snegur, care îl invita în
Basarabia: „Eu în ţări comuniste nu călătoresc”. Şi
nu a călătorit. Şi are şi azi statutul de refugiat
politic. Spre deosebire de alţii, eu ştiu ce vorbesc.
Am văzut şi am fotografiat documente, cu acordul
lui Paul Goma, bineînţeles: Paul Goma este
cetăţean român, cu statut de refugiat politic – chiar
şi astăzi – în Franţa. Nu i s-a ridicat niciodată
cetăţenia română, a refuzat cetăţenia franceză
atunci când i s-a propus, lui şi lui Milan Kundera,
exilat şi el la Paris. Milan Kundera a acceptat, Paul
Goma a refuzat, chiar dacă atunci nu ştia că nu-i
fusese retrasă cetăţenia, aşa cum fusese ameninţat
de generalul de Securitate Pleşiţă, care l-a anchetat
şi torturat în închisoare, înainte de plecarea în exil,
în noiembrie 1977. 

G.M.: Dacă nu greşesc, l-aţi vizitat de mai
multe ori, în ultimii ani, în Franţa... În cea mai
recentă vizită, v-a dezvăluit ceva despre planurile
sale literare de viitor sau a renunţat la scris în
ultima perioadă? 

M.S.: De aproape 25 de ani, îl vizitez aproape
în fiecare an pe Paul Goma, uneori şi de două-trei
ori pe an, dar de dezvăluit – Paul Goma nu mai are
ce să dezvăluie. De la sfârşitul anului 2013 nu şi-a
mai publicat jurnalul pe internet la sfârşitul
fiecărei luni, aşa cum erau obişnuiţi cititorii lui
fideli, nu mai scrie şi nu mai citeşte nimic despre
România. Nu mai răspunde la mail-uri, nu are cont
de Facebook, nu a trimis la Cotidianul comentariul
la un articol despre Guvernul Cioloş (că ar fi nu

ştiu cât la sută format din securişti), o postare
citată cu mare satisfacţie în şezătorile de noapte ale
unor anumite posturi de televiziune, cu propoziţia
introductivă că dacă „marele Goma” spune aşa
ceva, înseamnă că aşa este. Cei care îl „măreau”
astfel pe Paul Goma şi-au adus brusc aminte de cât
de mare e Paul Goma, tocmai bun să fie folosit în
bătăliile lor politice. Nu s-a obosit nici măcar să-i
scrie lui Cornel Nistorescu să dezmintă impostura
celui care semnase Paul Goma şi să-i spună că,
atunci când a avut ceva de spus, el – Paul Goma –
nu s-a ascuns la subsolul vreunui articol pentru a-
şi plasa vreo opinie şi a spus clar şi răspicat ce a
avut să spună, în jurnalistica sa din presa
internaţionala – până în decembrie 1989 – şi apoi,
în presa din ţară, atunci când a fost posibil şi nu i
s-au respins brutal articolele că prea deranjau
comoditatea şi sensibilitatea multora4.

G.M.: Stimată Doamnă Mariana Sipoş vă rog
să fiţi de acord, pentru finalul acestei evocări, să ne
oferiţi un portret al omului Paul Goma, aşa cum
numai dvs. l-aţi cunoscut în întrevederile avute
(eventual şi un scurt mesaj testamentar pe care a
dorit să îl transmită cititorilor)...

M.S.: În ciuda impresiei pe care au lăsat-o
opiniile lui tranşante, în ciuda imaginii negative
care i s-a creat, de cele mai multe ori fără să i se
dea dreptul la replică sau fără ca măcar să i se
citească opiniile din cărţi şi articole, Paul Goma
este un om fascinant. Ştie să povestească
fermecător, cu umor, cu gesturi şi o mimică foarte
expresive şi mă bucur că am zeci de ore filmate cu
el, pentru că este o mare bucurie să le revăd.
Vorbeaţi de pensii speciale, de privilegii uriaşe
acordate unora, adaug decoraţii cui vrei şi cui nu
vrei timp de 30 de ani. Paul Goma a fost decorat de
statul francez şi, în 1996, de statul maghiar, cu
prilejul împlinirii a 40 de ani de la revolta de la
Budapesta cu care Paul Goma s-a solidarizat, fiind
turnat la Securitate, arestat şi condamnat la 2 ani
de închisoare (vezi romanul Gherla) urmaţi de
încă o condamnare la 3 ani de domiciliu
obligatoriu în Bărăgan. În România, Paul Goma nu
fost decorat niciodată, nicio oficialitate nu i-a
recunoscut public meritele, nici măcar acum, când
s-au împlinit 30 de ani de la căderea
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comunismului... Ştiţi ce şi-ar fi dorit Paul Goma
atunci, în primii anii de după căderea
comunismului, când unii, pentru gesturi minore de
opoziţie (nu deschise, în confruntare directă cu
Ceauşescu şi cu Securitatea, ca Paul Goma, ci doar
printr-o scrisoare adresată preşedintelui Uniunii
Scriitorilor) au fost răsplătiţi cu ambasade,
ministere... Paul Goma (o repetă în jurnalele lui)
visa doar la o editură sau o librărie, cu o cămăruţă
în care să-şi primească cititorii, să le ofere un ceai
şi să poată dialoga cu ei. Avea experienţă,
coordonase o colecţie la Editura Gallimard, îşi
ajutase colegii din România să publice în Franţa (o
recunoaşte, de exemplu Bujor Nedelcovici). Mai
visa la o grădină, oricât de mică, pe care nu a avut-
o niciodată, nici la Bucureşti, nici la Paris. Pe
balconul apartamentului avea vara câteva
panseluţe cu florile plăpânde tremurând uşor la cea
mai mică adiere. Şi tot pe balcon planta roşii
numai ca să le vadă înflorind, florile acelea micuţe,
galbene, delicate, înstelate, erau singura lui
legătură cu pământul, pământul din amintire, din
Mana natală sau din satele din Ardeal, unde
părinţii lui, învăţători refugiaţi din Basarabia, erau
mutaţi an de an. 

De ce nu mai are planuri Paul Goma? Anul
acesta, în octombrie, va împlini 85 de ani. Singur,
în apartamentul lui de la Paris, avându-l alături,
acum, doar pe Filip, probabil îşi pune de
nenumărate ori întrebările din textele pe care le-am
ales pentru coperta a patra a cărţii, din care citez:

„Se poate muri de supărare? de disperare? din
sentimentul zădărniciei? De incapacitatea de a
răspunde la întrebarea: Sunt eu a-normal – sau ei
sunt ne-normali?

Note:
1. Mariana Sipoş este autoarea volumului Destinul unui

disident: Paul Goma, apărut în 2005 la Editura Univers
Dalsi, (ediţia a doua: editura Eikon, 2014), prima carte
dedicată celebrului scriitor-disident. Este, de asemenea,
realizatoarea primei emisiuni în care românii l-au putut
vedea şi auzi pentru prima oară pe Paul Goma, în
noiembrie 1994, la puţin timp după ce şi-a început
activitatea primul post particular de televiziune din
România (Tele7abc). Până atunci, timp de aproape cinci
ani de la căderea comunismului, nimănui din televiziunea
publică nu i-a trecut prin cap să facă un interviu cu Paul
Goma la Paris. După angajarea prin concurs la TVR, în

1995, M.S: a realizat mai multe emisiuni dedicate lui Paul
Goma, precum şi filmul documentar Strict secret: Paul
Goma care include documente din arhiva Securităţii,
convorbiri cu Paul Goma realizate la Paris, imagini filmate
la Mana, satul său natal din Basarabia, precum şi în locurile
din Bucureşti legate de biografia lui Paul Goma (inclusiv
penitenciarul Rahova şi apartamentul din cartierul Drumul
Taberei în care s-a desfăşurat cel mai amplu protest
anticomunist care avea să se numească Mişcarea Goma).
Filmul a fost difuzat în noiembrie 2005 (cu numeroase
reluări) pe TVR 1, TVR 2 şi TVR Internaţional”.

2. Este vorba de colocviul organizat de municipalitatea
oraşului Die (Drôme) în 1996, având ca temă: „La
Moldavie” – adică Basarabia lui Paul Goma devenită
„republică moldovenească”. Interviul este reprodus în
volumul „Cuvântul basarabeanului răzvrătit”, apărut la
Editura Ştiinţa, Chişinău, 2019, p. 295-309.

3. La sugestia lui Dan Petrescu, editorul de la Nemira
al primelor trei volume ale Jurnalelor lui Paul Goma
(1996) textul a fost publicat ca addenda la sfârşitul celui
de-al treilea volum, dar scandalul declanşat de dezvăluirile
din Jurnale, a făcut să treacă neobservat tot zbuciumul
interior al scriitorului din acest text, conceput, după cum
mărturiseşte Paul Goma, ca o carte de sine-stătătoare. 

4. Articolele şi eseurile  lui Paul Goma au fost publicate
în trei volume cu titlul Scrisuri la aceeaşi editură
Ratio&Revelatio. (peste 1000 de pagini în total) sub
îngrijirea şi coordonarea lui Flori Bălănescu.
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Deşi fără legătură directă cu evenimentul
istoric, în contextul actual, al centenarului şi al
imediat post-centenarului marii Uniri, este o
revelaţie publicarea a două albume consacrate
pictorului Aurel Popp. Avem de-a face mai
degrabă cu o coincidenţă în timp dar
semnificativă. În cazul lor, nimic din tonul
festivist ce degradează mai toată manifestarea
spiritului românesc din acest interval. Şi totuşi
ele vorbesc despre trecutul nostru din acest secol
de unire a românilor. Mă refer la Dumitru
Păcuraru: Aurel Popp, Între două culturi,
Postfaţă: Pavel Şuşară, Documentare: Maria
Adriana Zaharia, Concepţie Grafică: Oana
Mirabela Păcurar, Pictura, Rao, 2017. Şi de
acelaşi autor Dumitru Păcuraru: În atelierul lui
Aurel Popp, Concepţie grafică: Oana Mirabela
Păcurar, Documentare: Maria-Adriana Zaharia,
Sculptură, monumente, arhitectură, arte aplicate,
design, desen, note, Editura Tracus Arte, 2019.
Reluând subtitlul primului dintre cele două
albume ne putem întreba: cât de mult şi mai ales
în ce sens este pictorul Aurel Popp situat între
două culturi? Pentru că astfel putem judeca
situaţia acestuia prin comparaţie cu destui alţii
care au avut poziţii similare, oscilând între o
patrie (mai degrabă o naţiune!) de origine şi alta
de adopţie. Dintre atâtea enorm de multe
exemple, să-l luăm imediat pe Constantin
Brâncuşi, este acesta căzut şi el între două culturi,
la mijloc între cea română şi cea franceză? Când
mai adecvat ar fi să recunoaştem că el aparţine
mai degrabă unei singure patrii, aceea a
sculpturii, dincolo de orice altă naţionalitate. Însă
în cazul acestui Aurel Popp exegetul de azi,

Dumitru Păcuraru, s-ar putea să aibă o oarecare
dreptate, nu în sensul că personajul său ar fi căzut
între două culturi, cea maghiară şi cea română, ci
că are o individualitate aparte, este complet
altceva decât cei din jur. Harnicul exeget al celor
două masive şi atât de elegante albume adună
prin cercetarea sa toate dovezile care ne ajută să
identificăm stranietatea personajului, nu o
numeşte, nu o identifică dar ne pune la dispoziţie
tot materialul necesar pentru ca cititorul său să se
pronunţe. Textele albumelor doar lasă de înţeles
care este adevărul despre personalitatea în cauză.
O pudoare, o discreţie, poate chiar solidaritatea
impusă de un patriotism local îl împing pe
autorul de azi să evite rostirea unei sentinţe,
optând mai degrabă pentru formula aceasta, a
artistului dintre două culturi. Lipseşte din cele
două ample albume o informare francă în ceea ce
priveşte cantitatea de texte rămase de la Aurel
Popp, indiferent în ce limbă au fost ele redactate,
în română sau în maghiară. În această zonă
geografică cândva intens maghiară, Căuaşul în
care s-a născut pictorul, se învecina imediat cu
Meţenţul care astăzi poartă numele de Ady
Endre, pentru că acolo s-a născut cunoscutul poet
de limbă maghiară, a cărui mamă, Dulce mamă,
ni se spune aici, dar cu ce imense precauţii!, a
fost „fată româncă”, înfiată de un preot maghiar,
căsătorită apoi cu un ungur. Ca să nu mai observ
şi că nu departe de aceste localităţi, undeva mai
înspre graniţa cu Ungaria, este şi Săuca, satul
natal al poetului Ferenc Kölcsey, autorul
versurilor acelui faimos Himnusz, ale cărui prime
strofe sunt imnul naţional al vecinilor noştri. Dar
câteva lucruri în plus pot fi deduse din chiar
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bogatul material adunat de Dumitru Păcuraru.
Aurel Popp s-a născut în anul 1879, în

localitatea Căuaş, de la sud de Satu Mare, pe
drumul din Carei spre Tăşnad, în direcţia graniţei
dintre Sătmar şi Sălaj, ca fiu al unui preot greco-
catolic, a cărui moarte timpurie o lasă pe
preoteasă văduvă cu patru băieţi. Aici intervine
primul mister al acestei biografii, toţi cei patru
vor avea parte de studii universitare, apoi şi de
remarcabile cariere. În cazul lor nu vom găsi
nimic din toată retorica persecuţiilor maghiare la
adresa românilor din regatul ungar. Şi aceasta nu
neapărat pentru că s-ar fi maghiarizat deşi au
străbătut şi ei vastul proces de deznaţionalizare
desfăşurat intens de autorităţi. Cât îl priveşte pe
pictor, acesta este în primul rând de naţionalitate
artist, toată lumea însă îi recunoaşte calitatea de
român, chiar şi în mediul maghiar, dar desigur el
este format ca intelectual exclusiv în lumea
maghiară, sunt destule semne în acest sens cu
toate că eminentul său monografist este discret
dacă nu cumva chiar pudic cu privire la acest
aspect al personalităţii celui pe care l-a cercetat şi
a cărui fiinţă o expune amplu în cele două
albume. Foloseşte denominaţia Aurel Popp deşi
în numeroasele reproduceri putem lesne descifra
că artistul îşi semna operele exclusiv cu numele
Popp Aurel, după moda consacrată a vecinilor
noştri de destin istoric comun. Şi este o
ciudăţenie de neexplicat că în Transilvania, pe
aproximativ teritoriul Ardealului de Nord care pe
durata ultimului război mondial a fost anexat
Ungariei, chiar şi azi toate firmele de notari, de
avocaţi, de medici îşi afişează cu fală mare
numele scrise după aceiaşi modă a ocupaţiei
horthiste. E un agramatism care îi pătează până şi
pe naţionaliştii români din această enclavă,
consecvenţi în a-şi scrie şi ei întâi numele de
familie şi abia apoi numele de botez. Mistere ale
istoriei!

Dumitru Păcuraru dovedeşte un atare
ataşament faţă de personalitatea evocată în cele
două albume încât îl putem suspecta de o
fidelitate dusă nu chiar până la a mistifica
informaţiile ci doar de a le lăsa oarecum în ceaţă,

pentru că în cele două ample cărţi editează texte
ale lui Aurel Pop dar şi ale altora despre acesta
fără a semnala clar în ce limbă au fost scrise
acestea, câte în maghiară, reproduse îndeosebi
prin traduceri, şi câte chiar în română. Parcă ar
încerca să mascheze, atâta cât a fost!,
maghiaritatea eroului său. Dar nu acest fapt este
cu adevărat grav, în ce limbă scrie cel evocat, căci
nu o prezumtivă maghiaritate îl izolează pe
acesta ci ceva mult mai semnificativ îl
singularizează pe artist nu doar în epoca sa ci şi
în postumitate, şi anume apartenenţa sa
ideologică. Spunând că a fost comunist, sau doar
marxist, cum el însuşi se prezintă la un moment
dat, nu vom identifica adevărul, cu atât mai mult
cu cât în comunismul propriu zis, de după al
doilea război mondial, asumându-şi primejdii
mari el se identifică în sensul unei adversităţi
ireductibile, ba chiar este supus unor persecuţii
politice, pe care le descrie cu vervă expresivă în
paginile sale de jurnal. Îi vom putea stabili
identitatea ideologică dacă îl vom numi un
umanist radical, intratabil, profund, cu maximă
sinceritate în poziţia sa, iubitor de oameni şi în
consecinţă antirăzboinic. Umanismul a fost
religia sa! Şi tocmai acest umanism de sorginte
occidentală, în acest caz budapestană, îl plasează
pe Aurel Popp în contrast cu lumea românească,
în contrasens cu ea, într-o poziţie à rebours! Pe
când românii săi, inclusiv conaţionali ai săi din
Ardeal, luptau cu disperare şi până la sacrificiul
suprem, cum se spune: îşi vărsau sângele pentru
dezrobirea fraţilor de peste munţi, el nu doar că e
neutral ci este iremediabil pacifist. Retardaţi
istoric în felul lor, românii lui luptă să-şi aibă în
sfârşit şi ei o patrie cât de cât întreagă, iar pictorul
sătmărean nu-şi maschează neaderenţa la acest
ideal naţional pentru că el este prin excelenţă un
european contemporan cu Petrograd-ul, mai ales
cu Budapesta ardeleanului Bela Kun, cu Viena
răzvrătită, cu München-ul studenţilor atunci în
grevă perpetuă, tot atâtea avanposturi în marşul
bolşevismului spre prăpastia istoriei. Prin
comparaţie cu el şi cu ceilalţi asemănători lui,
într-un anumit sens favorabili doar lor înşişi
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românii sunt depăşiţi de istorie, dar în timp ce
ardelenii pactizau mai mereu cu Budapesta, cu
Viena, eventual cu Roma, cei din vechiul regat,
mai ambiţioşi şi mai temeinici, îşi făceau drum
spre Paris, spre Berlin, spre Londra, şi îşi
recuperau o condiţie istorică de care nu au avut
parte deşi au meritat-o la egalitate cu oricare alţii.

Pentru a descrie cât mai adecvat umanismul
invocat semnalez o analogie, probabil absolut
întâmplătoare, dintre un detaliu al biografiei
artistului sătmărean şi un moment din Fastul lui
Goethe, mai exact cam de pe la începutul actului
al patrulea din partea a doua unde eroul goethean
îi dă poruncă diavolului să asaneze nişte mlaştini,
supremă faptă prin care personajul îşi ispăşeşte
păcatele pământeşti, cucerindu-şi dreptul la un
loc în cer. Fără a avea parte de un atât de radical
succes ca cel al eroului din poema germană, şi
Aurel Popp participă la un moment dat la
proiectul asanării mlaştinilor de la sud de Satu
Mare (conf. în primul dintre cele două albume,
cel cu subtitlul: Între două culturi, pag. 436, la
anul 1927). Şi fără a fi şi el un Faust, dar un
iluminist în felul său, un umanist, pictorul
vizează aşadar asanarea acelor mlaştini din
ţinutul său natal, dar o face nu din naţionalism, nu
din patriotism local, ci din umanism, ca
preşedinte al unui sindicat. Aceasta explică
formula individuală a personalităţii sale. Ceea ce
îl animă este o altă religie decât aceea comună
oamenilor de rând, el optând pentru una a
laicităţii, fiind astfel parte a unei elite
caracterizată mai degrabă de asebie. Vedem
aceasta  într-o împrejurare ca aceea când el iese
învins din competiţia pentru un monument al lui
Vasile Lucaciu, preotul care, formidabilă
coincidenţă!, i-a cununat religios pe viitorii
părinţi ai pictorului (în acelaşi loc la pag. 429).
Iar acum, cuprins de mânie, condamnă juriul
pentru faptul că a optat pentru imaginea unui
popă, pe când el le oferise pe aceea a unui zeu.
Aceasta este alternativa, dintre un zeu şi un preot
creştin, iar cel care în genealogia sa fusese
precedat de nu mai puţin de patru sau chiar cinci
preoţi, se pronunţă acum cu vădit dispreţ faţă de

preoţie, ceea ce în absolut vorbind, şi cu o
confruntare cu supranumitul: Leul din Şişeşti, nu
cred că dacă s-ar fi putut acela pronunţa nu ar fi
ales pentru sine să fie arătat întocmai aşa, ca fiind
un zeu. Fiindcă amândoi, şi eroul, înfăţişat de
Corneliu Medrea într-o capodoperă de sculptură
de for public, şi artistul învins sunt mai degrabă
dintr-un neam cu Simion Bărnuţiu care opta
pentru mitologia greco-romană în defavoarea
celei mozaice, fie şi în varianta ameliorată de
creştinism, iar el ambiţiona să fie un păgân ideal.
Mi se poate răspunde amintindu-mi-se de
numeroasele reprezentări biblice din opera
picturală a lui Aurel Popp, răspuns fals pentru că
acolo întotdeauna, dar absolut întotdeauna, este
figurată suferinţa umană iar trimiterea la Biblie
este doar pretextul şi nu substanţa operelor.
Opţiunea lui este, mai întotdeauna în lucrările
sale şi indiferent de genul lor, pentru compoziţie,
adică nu face doar artă ci şi ceva mai mult, pune
şi un mesaj umanist, vrea şi să spună nu doar să
încânte artistic, să producă nu doar un katharsis ci
şi o îndoctrinare.  

Îndeosebi în albumul al doilea, purtând titlul
În atelierul lui Aurel Popp, monografistul
documentează amplu activitatea de autor din alte
domeniile decât pictura, şi anume: sculptură,
monumente, arhitectură, arte aplicate, design,
desen şi cea de diarist în comunism, la adânca sa
bătrâneţe. Dar, ca în toată pictura sa, acesta este
aşadar un creator de compoziţii. Ca să fie mai
clar ce vreau să spun, aş porni de la nerealizata sa
propunere pentru un monument al lui Vasile
Lucaciu, iar aceasta este şi ea o compoziţie, o
desfăşurare discursivă, o naraţiune care adaugă
celui omagiat cel puţin încă un personaj figurativ.
În timp ce Corneliu Medrea s-a resemnat să facă
doar o sculptură şi şi-a adjudecat astfel comanda,
Aurel Popp face mult mai mult decât atât,
încearcă să sugereze o întreagă poveste, ca
întotdeauna în arta sa adaugă din prea plinul
personalităţii sale, transformând monumentul
într-o adevărată apoteoză. El este în felul său un
ins prometeic, şi e semnificativ că în cel mai
adecvat dintre autoportretele pictate se
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înfăţişează pe sine cu întreg trupul său dezgolit de
la brâu în sus cu toate cărnurile sale plesnind de
vigoare şi hedonism. Un Prometeu prevestind
ateismul! Pentru că, fie şi atunci când proiectează
biserici, în speţă o catedrală la proiectarea căreia
a colaborat, cavouri, cruci de morminte, mobilier
bisericesc, ancadramente, Aurel Popp o face
întotdeauna din profesionalism şi nu mânat de
credinţă. În planşele sale, în machete, în desenele
în care schiţează frontoane, porţi, uşi, simţi
voluptatea cu care o face, realizând opere cu
valoarea în sine, joc savant de simetrii,
demonstraţii de virtuozitate, încântare de sine.

Un album de artă, cum sunt şi cele două la
care mă refer, este întotdeauna şi o tentativă de
instrucţie estetică. Cât îl priveşte pe Dumitru
Păcuraru, remarcabilă este erudiţia de care dă
dovadă, faptul că a colectat şi a sistematizat în
cele două volume o cantitate considerabilă de
informaţii cu privire la subiectul abordat:
biografia şi opera pictorului sătmărean.
Expunerea urmează în principal criteriul
cronologic dar şi asocierea în grupe tematice, sau
ilustrează tehnici artistice. Totul înscris în
contextele naţionale şi internaţionale aflate în
cauză, raportarea la care luminează înţelesul şi
valoarea lucrărilor artistului sătmărean.
Urmărindu-l pe acesta în tribulaţiile lui prin
Budapesta tinereţilor sale de învăţăcel întru ale
artelor, consemnându-i pelerinajele prin
capitalele europene, îndeosebi prin muzeele şi
prin şcolile lor artistice, exegetul târziu face
risipă de cunoaştere nu doar a vieţii eroului său ci
şi a contextelor artistice pe care el le-a străbătut.
Albumele sunt până într-atât exhaustive încât
reproduc şi lucrări care nu mai există decât în
paginile unei cărţi din trecut. Un tablou, o
sculptură dintr-o expoziţie sau de pe pereţii unui
muzeu, cum este în acest caz cel din Satu Mare,
ne sunt accesibile doar până la un punct,
abordarea lor este obstrucţionată de modul în
care sunt expuse, pe când într-un album ele ne
sunt puse la îndemână, privilegiate de obiectivul
fotografic, care găseşte lumina cea mai
favorabilă, unghiul de vedere optim, operând

decupajul unor secvenţe care dezvăluie textura
operei, compunerea culorilor, intersecţiile
compoziţiilor. 

Cele două albume publicate de Dumitru
Păcuraru excelează prin toată această pedagogie
artistică. Iar autorul lor nu este doar una dintre
cele două, trei personalităţile cele mai de seamă
din nord-vestul ţării, ci şi un poet rar, subtil,
uneori livresc chiar, alteori textele îi sunt
presărate cu mici expresii licenţioase după moda
de azi a exhibiţionismului sexist cultivat de
poetesele de succes. Dincolo de expresionismul
ei locvace şi exasperant, un singur lucru aş mai
remarca despre poezia sa: prezenţa culorilor ca
altă dată la un Adrian Maniu, la care se adaugă
arabescurile în dispunerea, în poziţionarea pe
pagină a versurilor, ceva în genul caligramelor lui
Apollinaire dar şi poezie concretă ca aceea
popularizată de Matei Gavril, tot atâtea apropieri
de lumea artelor plastice. Poet, monografist din
domeniul artelor plastice, gazetar, ctitor de
trusturi culturale, de mass-media: ziar şi
televiziune, Dumitru Păcuraru este el însuşi o
adevărată instituţie publică. 
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Să fie oare cu putinţă totala detaşare a spiritului de
conjuncturalul mundan? Opinia Simonei Weil e
rezervată, în sensul că o soluţie ar fi o subtilizare a
spiritului. Aşadar un compromis aducînd a cîştig.

*
Te-ai reţinut de-a comite o greşeală, însă efortul

voliţional intervenit îţi dă o dispoziţie care te face să
crezi că ai săvîrşit-o. 

*
Senectute. Formidabilele aşteptări ale începutului nu

mai există, dar a rămas suferinţa lor, aşa cum o persoană
căreia i s-a amputat un membru simte uneori prezenţa
acestuia. 

*
Biserica Neagră din Braşov este cea mai mare

biserică gotică între Viena şi Istanbul. 
*

Excepţia: dorlotarea regulei. 
*

„Ce rosturi are critica literară este o întrebare ce
merită să fie pusă mereu şi mereu, chiar dacă nici un
răspuns nu este satisfăcător. Critica s-ar putea să fie ceea
ce spunea F. H. Bradley despre metafizică: «găsirea de
argumente şubrede pentru ceea ce credem din instinct,
aflarea acestor argumente nefiind mai puţin instinctivă»”
(T. S. Eliot). 

*
Cu cît îmi reduc (pînă la limită) relaţiile cu semenii,

cu atît – straniu – am impresia că interpretez totuşi un rol
pe scena „teatrului lumii”. N-am spectatori: e ca şi cum
m-aş privi în oglindă. Îmi spunea V. L. că ar putea fi un
excelent actor - şi el nu se juca cu vorbele – dacă n-ar fi
fost peste măsură de emotiv. Astfel încît îşi proba vocaţia
secretă cînd rămînea singur. Să fie aceasta o replică
exasperată la fatala noastră izolare? 

*
Nici o lumină nu e atît de intensă, încît să nu-i

îngăduie întunericului s-o ameninţe. Dramatismul atît de
uman al oricărei lumini.

*
O flacără neagră cum smoala.

*
„Zece sau doisprezece tineri în jurul meu, într-o

încăpere foarte mică, şezînd la diferite mese mici, în
grupuri inegale. Înghesuit de ei continui să scriu cu
îndărătnicie. Nu pot să le opun privirilor lor reci şi
dispreţuitoare decît curiozitatea şi căldura vîrstei mele.
Vor masa mea, o şi ocupă treptat, se izbesc ritmic de ea,
poate nici măcar pentru ca să mă stingherească, ci doar
pentru a simţi ritmul în fiecare obiect, a-l transmite
tuturor lucrurilor din jur – masa este un astfel de obiect
şi poate şi eu însumi. Vorbesc deasupra capului meu, îmi
ţipă în urechi. Le ţin piept, încercînd să nu las să se
observe iritarea mea. Ei se miră de răbdarea mea pentru
care nu au decît dispreţ. […] M-ar scuipa cu dragă inimă
în obraz şi dacă unul dintre ei ar face-o, ceilalţi l-ar imita.
Le ţin piept doar pentru că trag cu urechea la discuţiile
lor. Ei nu bănuiesc că există anumite lucruri izolate ce
merită să fie ascultate, le simţi aici ca un întreg, ceva
general. Fetele lor le sunt devotate” (Elias Canetti). 

*
Feriga anunţă ploaia. Înainte de a ploua, ea îşi

desface larg frunzele, iar dacă urmează o perioadă
secetoasă, frunzele ei se strîng şi se răsucesc.

*
Senectute. Te uiţi îngrozit la maldărele de însemnări

nefinisate. Oare vei mai avea răgazul spre a le da de
capăt? Sau vor rămîne un soi de suspine inaudibile după
un ajutor imposibil? 

*
Senectute. Cum va fi oare finalul? O demisie sau o

demitere? 
*

13 ianuarie 2018. Zi care nu îşi dezminte fatalitatea.
Dl. M. îmi spune cu lacrimi în ochi că a murit cîinele său
Lăbuş, călcat de o maşină. Alb, masiv, plin de energie,
martor timp de ani al preumblărilor mele cărbuneştene.

*
„Dacă v-aţi întrebat de ce e albastru cerul, răspunsul

este simplu: culoarea se datorează efectelor Tyndall, care
implică împrăştierea elastică a luminii de către
particulele de dimensiuni mai mici decît lungimea de

2121CONVORBIRI  LITERARE

„ÎI PLAC MULT COPIII”„ÎI PLAC MULT COPIII”

Gheorghe GRIGURCU



undă a radiaţiei, combinate cu lipsa receptorilor fotonilor
violeţi din retina umană” (Dilema veche, 2019).

*
Se întîmplă să cauţi febril un drum, fără a

conştientiza faptul că te afli deja pe acel drum. 
*

Impresie de scriptor. O femeie cum o frază bine
formulată. 

*
Raţiunea e interogativă. Nu şi pascaliana raţiune a

inimii care nu pune întrebări şi nu aşteaptă răspunsuri,
totuşi cea mai înaltă formă a credinţei de care putem avea
parte. „Dacă există cumva o bucurie şi o nespusă bucurie
a creştinului ea nu poate consta decît în a accepta (iar nu
a înţelege pentru că înţelegerea ar desfiinţa într-un fel
anume suferinţa) să fie aşa. Oamenii care nu se dăruiesc
lui Dumnezeu au parte – înfricoşătoare ironie – de
bucuria că Dumnezeu nu-i chinuieşte în viaţa aceasta.
Nu, doar pentru cei pe care-i iubeşte şi care i se dăruiesc
poate fi El numit, omeneşte vorbind duşmanul lor de
moarte, dar din dragoste” (Kierkegaard). 

*
O suferinţă nu vine niciodată din senin. Ea începe cu

şirul de suferinţe care au precedat-o. 
*

A. E.: „Solitudinea? O conversaţie pe stradă, de
altminteri în limitele civilităţii, îmi lasă azi o senzaţie
analoagă cu cea a nevoii de-a mă spăla pe mîini. Aşa
încît recurg la o pauză echivalentă cu un act de igienă
pentru a reintra în mine însumi”. 

*
Amintirea intensă, similară unei vocaţii, memoria

exactă, similară unui veleitarism. 
*

„Un bărbat a săpat o groapă de 14 metri fără să dea
de nici o comoară. S-a dovedit că detectorul de metale îi
indica vîrful de oţel al propriilor bocanci” (Click, 2019). 

*
Senectute. Şi ţi se năzare uneori că vei ajunge într-un

loc de unde nu se mai poate pleca, iar alteori că vei fi
nevoit să pleci în altă parte, în fiecare clipă…
Captivitatea imobilităţii, captivitatea nomadismului.

*
Lui X îi plac mult copiii pentru că evocă propria sa

vîrstă edenică. Lui Y nu-i plac copiii, gelos fiind pentru
vîrsta lor edenică ce n-ar mai putea fi şi a sa. 

*
A.E.: „Scriitura poate captiva uneori prin exactitate,

alteori prin imprecizie evocatoare. Aşa cum se întîmplă
să fie şarmantă fie o femeie brunetă, fie una blondă. 

*
„Un medic spunea acum cîtva timp că la originea

perucilor din secolul al XVII-lea, a jabourilor, a lungilor
manşete de dantelă, a fardului şi a benghiurilor cu care
femeile îşi constelau obrajii era grija de-a ascunde
semnele sifilisului, şi că din zece tineri de la curtea lui
Ludovic al XIV-lea, nouă erau atinşi de boala numită
franţuzească – sau florentină, sau napolitană după
limbajul diferitelor ţări” (Julien Green).

*
Parfumuri istovitoare. 

*
„Doamne! numai tu mi-ai mai rămas! Tu – rămăşiţă

a lumii şi eu a mea. Spumă a părăsirilor mele, în tine aş
vrea să-mi curm duhul şi să pun capăt zvîrcolirii
zadarnice. Tu eşti mormîntul pe care l-au visat ceasurile
neprielnice fiinţei şi leagănul suprem al vastelor oboseli.
(…) Seceră-mi recolta de nădejdi ca, deşert în tine, lipsit
de mine însumi, să nu mai am ţinuturi prin întinderile
tale! (Cioran). 

*
Iluminare? Dumnezeu pare a vorbi în unele dimineţi

celui ce eşti fără să ştii că eşti astfel. Unei ipostaze a
fiinţei tale necunoscute ţie însuţi. Moment în care Răul
se suspendă. Să fie beatitudinea unei halucinaţii sau
altceva, esenţial? După care te întorci umilit în făptura
bine bătătorită ce te aşteaptă cu pacienţă spre a-ţi
continua ziua. 

*
„Depărtarea e ca vîntul: stinge focurile mici şi le

înteţeşte pe cele mari” (Thomas Mann). 
*

A. E.: „În bucătăria Destinului dezagrementele se
prepară cotidian, aidoma unor bucate necesare.
Satisfacţiile au rolul unui desert din ce în ce mai frecvent
uitat”. 

*
„În multe culturi venerarea ursului se reflectă prin

purtarea, ca amulete, a colţilor şi ghearelor lui, de
asemenea aceste elemente sunt folosite ca decoraţii,
talismane cu scopul de a avea parte de putere şi curaj, în
acest sens apărînd şi în tatuaje. Şamanii şi triburile
animiste susţin că ursul este un totem puternic. Pentru
tribul Chippewa este animalul plin de putere care are
grijă de spirite, este asociat cu ferocitatea, puterile
vindecătoare şi diplomaţia, iar pentru tribul Lakota este
un simbol al înţelepciunii. Alte triburi îl asociază cu un
mare înţelept străbun, care îşi acumulează înţelepciunea
în perioada hibernării. În Siberia simbolul ursului este
folosit pentru a desemna femeia-şaman, iar în America
de Nord spiritul ursului este conectat cu aceeaşi tradiţie.
Încă din preistorie finlandezii, siberienii şi coreenii
adorau ursul, iar în cultura chineză sunt multe dovezi ale
acestei veneraţii. În hibernare reprezintă energia Yin,
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Luna, iarna, întunericul, femininul, subconştientul; cînd
iese din hibernare, reflectă energia Yang, Soarele,
primăvara, lumina, masculinul, conştientul” (Lumea
misterelor, 2019). 

*
Pe stradă, o conversaţie între două femei: „Cu cine

merge la aeroport? Cu Leana lu’ Boabă!” 
*

Existenţă. Anturat cu amabilitate de lucrurile de care
n-ai nevoie. A. E.: „Dar celelalte?” Celelalte, cum să
spun? se retrag treptat, cu discreţie. 

*
„Toţi oamenii care au fost excepţionali într-o artă

majoră au fost melancolici” (Marsilio Ficino). 
*

„Este fenomenală! De obicei cariera de fotomodel se
încheie în jurul vîrstei de 30 de ani. Pentru Alice Pang
din Hong Kong, a început la 93 de ani şi doar în trei ani
a devenit un nume consacrat pe scena modei
internaţionale, fiind comparată cu Naomi Campbell, cu
Heidi Klum, cu Kate Moss sau Cara Delavingue” (Click,
2019).

*
A trăi cu o înfricoşătoare inocenţă în imposibil. A trăi

cu un continuu simţămînt al culpei posibilului. 
*

„Pentru ca o problemă să aparţină filosofiei, trebuie
să existe ceva de neconceput în ea” (Hajime Tanabe). 

*
Îmi povesteşte amicul A. D.: „Stăteam cîndva la o

masă de local bucureştean împreună cu o femeie şi un
bărbat. Nici unul dintre noi nu-i cunoştea decît vag pe
ceilalţi. Femeia, defel atracţioasă, însă plină de asiduităţi
faţă de bărbatul cvasinecunoscut. Resimţeam o uşurare.
Chelnerul întîrzia…”.

*
Iunie 2018. Caniculă. A patra vară fără Rocky.

*
„Este o delicateţă mai înaltă care consistă în a face

contrarul de ceea ce prescrie delicateţa ordinată” (Titu
Maiorescu). 

*
„Romantismul dispare din vieţile noastre. Spiritul

pur a încetat să ne seducă: ne ridicăm privirea la
înălţimea omului. Şi vedem o lume nouă în care gîndirea
şi-a pierdut, de un secol, obiceiul de a-şi cerceta
rezistenţele. Or, lumea aceasta ne apare mărită peste
măsură, depăşind puterile noastre intelectuale. Nu mai
ştim să le vorbim vecinilor, dialogurile noastre sunt
greoaie şi naive, incerte şi adesea absurde, materialele
noastre informe şi aspre pentru mîinile noastre stîngace.

Limbajul nostru nu mai mişcă aceste obiecte, ce nu mai
trimit nici măcar un ecou” (Denis de Rougemont). 

*
Putem mai lesne transpune în imaginaţie lucrurile

care s-au petrecut decît cele care nu s-au mai petrecut.
Factor contrastant al imaginarului, realul îl cultivă dintr-
un prea posibil complex de inferioritate. 

*
Scriptor. Zi şi noapte, nu le mai distinge. Ziua

corectează paginile de jurnal, noaptea visează că le
corectează. 

*
„Socialismul înseamnă summa bunurilor pe care nu

le-am avut şi nu le vom avea niciodată” (Ion D. Sîrbu). 
*

Gafa pe care o fac unii poeţi de modestă cotă, care
adaugă atît de imprudent la textul lor abia pîlpîitor,
întrunit în volum, comentarii critice semnate de nume
prea puţin cunoscute, adesea, pentru subsemnatul,
complet necunoscute. A. E.: „Întîlnindu-le, tocmai din
această pricină nu-ţi vine să mai citeşti cartea!”. 

*
„Au fost descoperite cele mai rapide furnici din lume

în Sahara: «Zboară în aer, fără a-şi pune picioarele pe
pămînt, galopînd cu paşi mari», chiar şi la viteze relativ
mici, a declarat Sarah Pfeffer, care studiază
comportamentul animalelor la universitatea Ulm din
Germania. De acum, comparaţia «te mişti ca o furnică»
poate va trebui şi ea adaptată” (Dilema veche, 2019).

*
„A scrie înseamnă a prevedea” (Valéry). „A

prevedea” ce? Scrisul însuşi, congruent cu previziunea,
indiferent de obiectul său.

*
„Umanismul lumii de mîine. Omul va trebui să fie tot

mai interesant, căci nu se mai întîmplă lucruri
neobişnuite în jurul lui. Evenimentul, neaşteptatul,
surpriza, noutatea intră în eclipsă. Natura cu Proteus-ul
ei, istoria, strada sunt monotone şi preştiute. Anexînd
materia moartă şi înfăţişîndu-ne cu ea, avem răspunderi
pentru spectacolul lumii. Pe scenă nu mai sunt zei sau
victime de-ale lor – anecdote şi mituri. Omul trebuie să
devină o fiinţă mitologică, acum” (Noica).

*
Eşti tot mai tu însuţi prin ceea ce încă n-ai perceput,

n-ai învăţat, n-ai meditat, n-ai decis, prin rezerva încă atît
de juvenilă, a neîmplinirii tale. Paradoxala ta carte de
identitate lăuntrică. Acumularea cunoştinţelor poate lăsa
o drojdie amară, inclusiv pentru că suprimă necunoscutul
din tine. 
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Domnul Lucian Dindirică mi-a sugerat să prezint
un scurt istoric al Catedralei Sfinţilor Arhangheli.
Dată fiind importanţa extremă pentru spiritualitatea
română a acestui loc sacru, vechi de şase secole, un
astfel de istoric este desigur potrivit in contextul
manifestării noastre de astăzi, centrată pe afirmarea
identităţii naţionale. Voi prelua pentru comunicarea
mea datele prezentate într-un util articol al Părintelui
Jean Boboc1 şi în monografia lui Jean-Paul Besse2.

A existat la început o perioadă franceză. 
Capela Collège de Beauvais a fost construită în

secolul 14. Ea aparţinea la Collège de Dormans fondat
de Cardinalul Jean de Dormans, strălucit prelat
devenit cancelar al Franţei. El a fost transferat la
Beauvais în 12 iulie 1359 şi devine astfel cardinalul
Jean de Beauvais, care atribuie numele capelei. Strada
pe care se află Catedrala Sfinţilor Arhangheli poartă
numele său. La moartea cardinalului, regele Franţei
Charles V plasează colegiul sub protecţia sa şi pune el
însuşi piatra fondatoare a capelei la data de 30
ianuarie 1374, capela fiind dedicată la data de 29
aprilie 1380 Sfântului Ioan Teologul. 

Arhitectul regelui, Raymond du Temple, împreună
cu tâmplari şi sculptori care lucrase deja la Louvre şi
la Notre Dame, a fost cel care a condus lucrările de
construcţie a capelei. Raymond du Temple a luat ca
model la Sainte Chapelle. Maeştri zidari au fost Jean
de Huy şi Michelet Salmon. Vitraliile au fost
comandate lui Bauduin de Soissons, iar capela a fost
pictată de Nicolas de Vertus.

În acele timpuri, colegiile aveau o dublă vocaţie :
ele constituiau internate pentru studenţii săraci şi, în
acelaşi timp, erau un loc de studii cu profesori
prestigioşi. Printre elevii celebri ai Colegiului se află
Louis-Isaac Lemaistre de Sacy (1613-1684), teologul
de la Port Royal şi Antoine Arnauld (1612-1694),
supranumit « Marele Arnauld » de contemporanii săi,
care era preot, teolog, filosof şi matematician şi a fost
printre principalii conducători ai janseniştilor.

Printr-o extraordinară sincronicitate, oficiul
canonic public nu a fost început, conform ritului
parizian, decât doi ani după consacrare, anume la data
de 29 noiembrie 1382, care este sărbătoarea Sfântului
Arhanghel Mihail.

Dar căderea janseniştilor, urmată de cea a
iezuiţilor, interzişi în Franţa prin Decretul Regal din
1764, a avut drept consecinţă modificări statutare prin
care Collège de Dormans a fost integrat în
comunitatea studenţilor de la Louis-le-Grand.

Colegiul şi capela sa au fost până la urmă vândute,
cumpărătorul fiind Collège de Lisieux.

Revoluţia Franceză, ale cărei acte de violenţă
antireligioasă sunt binecunoscute, au lăsat capela într-
o stare deplorabilă.

Colegiul devine un loc public. El devine după
aceea, în 1807, sediul atelierelor de confecţii ale
uniformelor militare în timpul lui Napoleon. În sfârşit,
capela devine o baracă militară.

Returul monarhiei permite o ameliorare a situaţiei
colegiului între 1815 şi 1830, capela fiind afectată
unei utilizări militare.

Cumpărarea capelei în 1865 de către dominicani o
salvează de la distrugere. Dominicanii fac importante
lucrări de restaurare, instalează altare în piatră şi
înlocuiesc vitraliile graţie maestrului Léon Tournel.
Printre donatori se află prinţul-preot Lucien Louis
Bonaparte (1828-1895), care oferă marele vitraliu al
faţadei. Dar ca urmare a decretului din 29 martie
1880, impunând dispersarea tuturor congregaţiilor
neautorizate, dominicanii sunt alungaţi. 

Clădirile sunt cumpărate de doi izraeliți francezi,
Myrthil Bernard şi Ernest Bernard, care transformă
locul în depozit de mărfuri. Ei revând clădirile
Coroanei României la 5 septembrie 1882. România
salvează astfel acest sanctuar de mare preţ.

Urmează deci perioada românească a istoriei
capelei.

După cum scrie Părintele Boboc: „În 1839, s-a
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constituit la Paris «Societatea Studenţilor Români din
Paris»3, care în 1845 are ca preşedinte de onoare
Alphonse de Lamartine. După voiajul său în Orient,
Alphonse de Lamartine a devenit ferventul apărător al
creştinilor masacraţi de turci. Revoluţiile naţionale
din 1848 şi, în particular, cea la care au participat
românii, au determinat un flux din ce în ce mai
important al refugiaţilor şi intelectualilor români
veniţi la Paris. Încă din 1853 se constituie o primă
comunitate ortodoxă română sub conducerea
arhimandritului Iosafat Snagoveanu (1797-1872),
figură religioasă şi politică emblematică a acestei
epoci, care se reunea într-un apartament transformat
în loc de cult situat pe strada Racine la nr. 22. La
aceeaşi adresă apare primul ziar românesc din Franţa
« Buciumul ». În 1856, arhimandritul Iosafat a fost
unul dintre semnatarii memorandumului adresat lui
Napoleon III, alături de Nicolae Golescu, de Ioan
Filipescu, de George Cantacuzino, de Pericle Ghica şi
alţii cerând împăratului să reunească toţi românii într-
un singur stat şi sugerându-i să pună la conducerea sa
un prinţ provenind dintr-o familie suverană, prietenă a
României»”. 

Această primă capelă ortodoxă s-a dovedit a fi
prea mică pentru a primi, în sânul ei, toţi credincioşii.
Trebuia deci cumpărată o biserică. Regele Carol I a
încredinţat această sarcină ambasadorului Mihail
Pherekyde, care a semnat actul de cumpărare a capelei
Collège de Beauvais.

Transferul bisericii situate pe strada Racine la
strada Jean de Beauvais s-a făcut sub conducerea
Părintelui Ioan Severin. Lucrările de reamenajare au
loc între 1883 şi 1891, Părintele Ioan Severin fiind
ajutat de arhitectul guvernului francez şi inspector
general al monumentelor istorice Pierre Selmersheim
(1869-1941).

Sanctuarul a fost îmbogăţit printr-un iconostas
neogotic şi de icoane şi mobilier oferite de marile
familii româneşti. Consacrarea bisericii ortodoxe,
plasată sub protecţia Sfinţilor Arhangheli Mihail,
Gavriil şi Rafail avut loc la 31 mai 1892 de către
episcopul Inochentie Ploieşteanul.

Istoricul bisericii de după această dată poate fi
găsit în lucrările deja citate.

În scurta comunicare prezentă am dorit să insist pe
perioada începutului, timp de cinci secole, între 1374
şi 1892, perioadă în care putem remarca
extraordinarele interferenţe între spiritualitatea
franceză şi spiritualitatea românească.

Biserica Ortodoxă a permis cristalizarea diasporei
şi exilului românesc din Paris.

Părintele Vasile Boldeanu (1902-1992), care a
dirijat biserica Sfinţilor Arhangheli între anii 1957 şi
1985, a numit-o cu dreptate „Biserica exilului”.

Figura emblematică a diasporei şi exilului este
desigur Constantin Brâncuşi care, de la venirea sa la
Paris în 1904, s-a ataşat bisericii, fiind cântăreţ la
strană şi ajutând pe diaconi la slujbe. În starea sa
precară financiară, puţinii bani pe care îi primea de la
biserică pentru ajutorul său la oficiile liturgice l-au
ajutat să supravieţuiască. 

Permiteţi-mi să îl menţionez şi pe Eugène Ionesco.
Îmi amintesc cu emoție prezența regulată a lui Eugène
Ionesco, în ultimii ani ai vieții sale, la Biserica
Sfinţilor Arhangheli. Era aşezat pe o bancă în primul
rând al bisericii. Prezența lui, ca și a altor personalități
românești, a fost pentru noi un gaj al speranței și al
memoriei noastre colective. Veneam pentru a ne
întâlni, a domina teama noastră de brațul lung al
Securității, a ne celebra credința, a ne onora morții, a
ține intact respectul nostru pentru România eternă.

Doresc să închei citând scurta prefaţă scrisă de
Eugène Ionesco la cartea lui Jean-Paul Besse:

„Viaţa unui popor se bazează şi se perpetuează
prin spiritualitatea sa. Când acest popor este
ameninţat în libertatea sa, în însăși existenţa sa, el
subzistă şi supravieţuieşte tocmai prin spiritualitatea
sa. Biserica Sfinţilor Arhangheli este pentru România,
nu departe de Notre-Dame, acest loc spiritual, paznic
al vieţii în pofida tuturor vicisitudinilor istorice şi
personale, loc în care ele se transfigurează în
speranţă”.

Note:
* Conferinţă la colocviul «Lupta românilor pentru

afirmarea idenitităţii naţionale în lumina principiilor
wilsoniene», Catedrala Mitropolitană «Sfinţii Arhangheli
Mihail, Gavriil şi Rafail», Paris, 6 decembrie 2018.

1. Pr. Jean Boboc, «Six siècles d’histoire – De la
Chapelle Saint Jean du Collège de Dormans à la Cathédrale
des Saints Archanges de la Métropole Orthodoxe
Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale»
http://www.aeof.fr/site/486/cathedrale-des-saints-
archanges.htm accesat la data de 3 decembrie 2018.

2. Jean-Paul Besse, Au cœur du Quartier Latin –
L’église orthodoxe roumaine et l’ancien collège Jean de
Beauvais, Éditions D. U. C., Paris, 1994, préface d’Eugène
Ionesco.

3. Cu sediul la Place de la Sorbonne nr. 3.

2525CONVORBIRI  LITERARE



Principatele Dunărene, Moldova şi Ţara
Românească, avuseseră în trecutul lor domnitori ce
meritau desigur o preţuire superlativă pentru lupta
depusă în interesul independenţei naţionale, dar Cuza-
Vodă era primul domnitor al Principatelor-Unite. Fap -
tul era unic, iar destinul făptuitorului nu putea decât să
păstreze acelaşi caracter de unicitate. Ceea ce timp
îndelungat fusese doar un vis obştesc, o aspi raţie
mereu contrariată de împrejurări, s-a putut realiza la
jumătatea secolului XIX, în contextul diplomatic creat
de Războiul Crimeii, prin eforturile unei generaţii
eroice. Lui Alexandru Ioan Cuza i-a fost dat să o
reprezinte în chip strălucit, ca domnitor al Unirii, şi să
o simbolizeze în ceea ce a avut ea pozitiv şi exemplar.

Alesul de la 24 ianuarie 1859 nu era însă un
personaj obscur, ridicat de împrejurări la cea mai înaltă
demnitate, cum au putut afirma adversarii şi detractorii
săi, ci unul dintre fruntaşii eminenţi ai epocii,
inteligent, îndrăzneţ, combativ şi perseverent, dar mai
cu seamă însufleţit de via dorinţă de a-şi vedea ţara
înălţată, cu temei, în stima umanităţii.

Născut la 20 martie 18201, şi-a făcut studiile la
Paris, Pavia, Bolonia. În 1839 intra în armată, pentru
scurt timp, apoi în administraţie, ajungând director al
Mini sterului din Lăuntru. Şi-a putut însuşi astfel o
experienţă utilă în două domenii esen ţiale pentru viaţa
de stat. Făcând parte din pleiada de tineri ce militau
pentru regene rarea societăţii româneşti pe toate
planurile, Cuza s-a aliat, în 1848, printre fruntaşii
mişcării revoluţionare. Arestat, închis, brutalizat,
izbuteşte să scape, iar după ce asistă la marea
desfăşurare de mase de la Blaj, în care s-a cerut
răspicat „unirea cu ţara”, se refugiază la Viena.
Revenit în patrie, sub regimul Convenţiei de la Balta
Liman, continuă să militeze pentru soluţiile ce aveau
să aducă o schimbare radicală în istoria poporului
român: unirea şi reformele interne.

Preşedinte de tribunal, apoi pârcălab de Galaţi sub

domnia lui Gr. Al. Ghica, a fost îndepărtat din ordinul
succesorului acestuia, caimacamul Teodor Balş. Soco -
tind că-l va putea atrage în mişcarea antiunionistă,
caimacamul N. Conachi-Vogoride l-a reintegrat în
funcţiune. Fostul cadet e făcut într-o săptămână maior,
apoi colonel (1857). Ingerinţele guvernamentale în
alegerile pentru Divanul Ad-hoc, care urma să se
pronunţe asupra reorganizării Principatelor, îl fac să
demisioneze demonstrativ. Gestul a avut un ecou
formidabil, dând greutate protestului formulat de
partizanii Unirii contrar modului scandalos în care
fuseseră întocmite listele electorale şi contribuind
astfel la anularea alegerilor. Rezultatul se cunoaşte:
cauza Unirii triumfă, iar prestigiul lui Cuza − devenit
un personaj extrem de popular − spori enorm.

Sub guvernul lui Anastasie Panu, în 1858, i se
încredinţează Ministerul de Război, iar în urmă
vicepreşedinţia Adunării elective. Ascensiunea nu s-a
oprit aici. Proclamat domn al Moldovei, la 5 ianuarie
1859, el deveni curând, la 24 ianuarie, domnitorul
ambelor ţări. Misiunea lui, aşa cum o formula, cu
ocazia alegerii, M. Kogălniceanu, era aceea de a
inaugura o „epocă nouă”, întemeiată pe muncă şi pe
concordie, tinzând spre restructurarea fundamentală a
instituţiilor ţării. Propunându-i să fie „omul epocii”,
oratorul îi cerea să introducă „domnia legii”, izgo nind
arbitrariul şi nedreptatea. Să fie „bun şi blând”, mai
ales faţă de „acei pentru care mai toţi domnii din trecut
au fost nepăsători sau răi”. Un „domn-cetăţean” nu
trebuia să-şi întemeieze actele decât pe adevăr şi pe
dreptate. Iar de bizuit, nu se putea, în lupta cu
adversităţile de tot soiul, decât pe forţele interne, ca şi
ilustrul său omonim ce-l precedase la tron cu câteva
secole.

Semnificaţia votului de la 24 ianuarie o mărturisea
Cuza însuşi într-o scrisoare către C. Negri: era „reacţia
impetuoasă a instinctului naţional, pe care nici o
Adunare reprezentativă nu-l poate nesocoti”. Ceea ce
Kogălniceanu aprecia încă în 1855 ca fiind „dorinţa
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vie şi logică a marii majorităţi” se realiza prin „actul
energic al întregii naţiuni”. Protestul unora dintre
marile puteri nu l-au putut sfărâma, iar vizita
domnitorului la Constantinopol (1861) a convins
Poarta că este în interesul ei ca Principatele Dunărene
să rămână unite şi să se fortifice. Cuza putea deci să
asigure poporul că Unirea era definitivă.

În prima parte a domniei, sarcina cea mai
importantă fusese, aşadar, consolidarea Unirii. Cea de-
a doua avea să fie dedicată reorganizării ţării
reformelor. Numai astfel Unirea putea deveni reală,
efectivă, unitatea politică fiind consolidată prin
unitatea socială şi etică. Numai aşa poporul român
putea năzui la o reprezentare demnă a valorilor sale în
patrimoniul universal, „asigurându-şi fiinţa... în marea
familie a naţiilor”. De la Paris, Alecsandri se adresa
astfel „iubitului prinţ”: „Acum viitorul se deschide
înaintea noastră liber de piedicile care opreau mersul
nostru înainte; ne rămâne să ştim să profităm de
mijloacele care ne sunt oferite pentru a ajunge scopul.
Vom ajunge cu tact, energie şi patriotism, trei virtuţi
admirabile a căror trinitate a făcut miracole în favoarea
popoarelor”. Aceste virtuţi nu i-au lipsit domnitorului
Cuza, iar opera de reforme întreprinsă cu abilitate şi
îndrăzneală în cei câţiva ani de domnie aveau să aducă
ţării nu numai consolidarea internă, vitală, ci şi un
important spor de prestigiu pe plan internaţional. Cu
sprijinul lui Kogălniceanu şi al altor fruntaşi politici el
a putut realiza reforme fundamentale, înzestrând ţara
cu instituţii şi legi conforme cu cerinţele epocii: legea
electorală, secularizarea averilor mănăstireşti, reforma
agrară, legea instrucţiunii publice, organizarea
comunală, legile civile şi penale etc. Proclamând
împroprietărirea clăcaşilor, la 14 august 1864, Cuza
putea să declare: „dorinţa cea mai vie s-au îndeplinit”.
Căci era vorba de viitorul patriei, iar acesta nu putea fi
asigurat, în condiţiile economice şi social-politice de
atunci, decât prin consolidarea proprietăţii capitaliste.
Datoria sătenilor era să valorifice avutul lor cât mai
bine. „Îngrijiţi-vă asemenea de vetrele satelor voastre,
care de astăzi devin comune neatârnate şi lăcaşuri
statornice... din care nimene nu vă poate izgoni. Siliţi-
vă dar a le îmbunătăţi şi a le înfrumuseţa; faceţi-vă
case bune... înzestraţi-vă satele cu aşezăminte
folositoare vouă şi urmaşilor voştri...”. Mesajul lui
Cuza se adresa astfel nu numai colaboratorilor
anonimi din satele României Unite, ci şi urmaşilor
acestora.

Îndrăzneala politicii de reforme promovată de Al.
I. Cuza trebuia să jignească destule interese. Liberali şi

conservatori, alarmaţi de radicalismul acesteia,
constituie în vara lui 1863 „monstruoasa coaliţie”.
Emisari sunt trimişi pretutindeni pentru a influenţa
guvernele şi presa străină în favoarea unei schimbări
de regim. Lozinca prinţului străin relansată, se căuta în
ea şi o motivare de principiu, invocându-se inaderenţa
la „cezarismul” domnitorului. Un grup de conspiratori
îl sili, la 11 febru arie 1866, să abdice şi să se exileze.
„Vremea lui Cuza” − cum s-a păstrat în memoria
popo rului domnia întâiului ales al naţiunii − se încheia
astfel după şapte ani. „Şi pe urmă − observa N. Iorga
− obloanele de fier ale reacţiunii au căzut asupra
minunatului spectacol”.

Rareori o personalitate politică a avut de rezolvat
probleme atât de grave ca acelea cu care s-a confruntat
Al.I. Cuza. Unificarea administraţiei, reorgani zarea
aparatului de stat, a învăţământului, armatei,
sistemului electoral etc. şi mai cu seamă reforma
agrară, constituie realizările lui cele mai importante.

Silit să pribegească, fostul domnitor a continuat să
aducă servicii patriei sale, influenţând cercurile
diplomatice în favoarea ei. Iar atunci când Franţa i-a
oferit sprijinul pentru redobândirea tronului, el a
refuzat: alesul naţiunii române nu-şi putea închipui o
întoarcere în spatele baionetelor. Poporul nu l-a uitat şi
într-un moment caracteristic pentru mişcarea
antidinastică din ţară, în 1870, el l-a ales senator de
Mehedinţi. Peste trei ani, la 5 martie 1873, el avea să
se stingă la Heidelberg. Evocându-i memoria în faţa
mormântului proaspăt, la Ruginoasa, Kogălniceanu
ţinea să amintească tuturora meritele excepţionale de
care dăduse dovadă voievodul Unirii.

Domnia lui Cuza a fost, fără îndoială, una dintre
cele mai fructuoase şi mai populare din întreaga
noastră istorie. Situată într-un moment de hotar, când
Principatele Dunărene reclamau imperios o nouă
organizare, modernă, în contextul european al
Convenţiei de la Paris, ea este marcată de înfăptuiri
esenţiale, care conferă caracter reprezentativ
personalităţii ce o simbolizează. Domnia lui Cuza
Vodă mai are şi o altă însemnătate, relevată mai de
mult de istoricul A.D. Xenopol: ea a prilejuit „o
înălţare a întregului popor la nivelul unei mari idei”.
Nu era puţin lucru. 

Text preluat, cu unele ajustări, din Iaşul literar, XXL,
3, martie 1970, p. 76-78.

Notă:
1. Data naşterii e încă în litigiu: 1818? 1820?
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Povestea lui cu Eminescu nu sfârşeşte odată cu
publicarea volumului din 1968. În planul Istoriei
publicat în „Familia” în 1969, Eminescu era situat în
categoria poeziei „naive şi sentimentale”; inutile
explicaţiile lui Negoiţescu care trimiteau la
disocierile făcute de Schiller: „răul” fusese făcut,
valul de proteste şi de reacţii urma să curgă. Egal cu
sine, cel euphorionist, cel din Istoria de mai târziu,
Negoiţescu plasa chiar poezia lui Eminescu,
asemenea prozei lui Sadoveanu, printr-o ieşire din
clişee şi inversare de semnificaţii, în categoria
scriitorilor neestetici (un capitol se numea Direcţia
neestetică), adică angajaţi etic, moral, tragic (A se
vedea „Scrisoarea deschisă către Geo Dumitrescu”,
în NEGOIŢESCU 1975: 256-258). Planul tocmai
invocat, gândit în închisoare, tulbură şi mai mult
apele, după ce şi volumul despre plutonicul
Eminescu deranjase. În ce-l priveşte, de fapt, pe
Negoiţescu, lumea era de mult dezbinată. Valul de
proteste se născuse odată cu publicarea Manifestului
Cercului Literar din Sibiu, din 13 mai 1943, şi el s-
a perpetuat într-un fel sau altul până în zilele
noastre. De studiat şi acest lucru, fireşte. Ca
Maiorescu, ca Lovinescu mai târziu, Negoiţescu era
liberal şi monarhist; ca şi ei, a fost acuzat de
cosmopolitism, ideile fiindu-i, ca şi în cazul
precursorilor, deformate, pentru a putea fi lovit mai
eficient. Puritatea angajării (una dintre puţinele
angajări totale, fără rest, din critica românească –
Negoiţescu şi-a pus viaţa în joc, a trăit exclusiv
pentru ideile sale, lucru de asemenea de demonstrat)
s-a lovit de mecanismele de adaptare ale lumii
concrete. 

Un învins, aşadar – pentru că nu şi-a dus până la
capăt proiectele!? Doar dacă rămânem prizonierii
clişeelor deformatoare, simplificatoare, dacă nu-i
relevăm lui Negoiţescu amplitudinea angajării. În

tot cazul, povestea cu Eminescu nu se sfârşeşte în
1968 sau în anii următori. În 1990, după ce Virgil
Nemoianu publicase în „Astra” (nr. 7) un text cu
care Negoiţescu e solidar („Despărţirea de
eminescianism”), afirmă la rându-i într-un interviu
oferit Magdei Cârneci, în „Contemporanul”: „ne
simţim complet străini de ideologia lui politică
retrogradă”. Se referea la ideologia politică a lui
Eminescu. Pentru context (dar pentru context,
lucrurile ar trebui detaliate – şi interviurile lui
Negoiţescu, toate, adunate într-un volum) să citim şi
câteva afirmaţii dintr-un interviu publicat în „Vatra”
(august 1990): „faţă de Istoria lui Nicolae
Manolescu, Istoria mea e mai subiectivă, ba chiar cu
teză”. De asemenea: „Mi-am propus ca pe viitor să
nu mă mai las prins în capcana adevărului estetic”,
sau: „Mi s-a părut atunci şi acolo, între zidurile reci
de sub pământ, că nu merită să mi-o sacrific (e vorba
de propria-i viaţă n.n.) pentru artă”. Or, în acest
context, într-un interviu cu titlul „Regele este
singurul punct luminos”, publicat în săptămânalul
„Baricada” (nr. 29/23 iulie 1991), Negoiţescu spune:
„Răul este mult mai vechi la români. Începe cu
Eminescu. Un mare poet, dar un om politic
execrabil. O confuzie care se face între genialul poet
Eminescu şi omul politic Eminescu”. Numit „proto-
legionar”, ideile lui Eminescu ar sta la baza
programelor lui A.C. Cuza, Nae Ionescu, Zelea
Codreanu şi Sima. Contextul mai larg, privind
admiraţia pentru rege şi evenimentele politice
imediate, schimbă ceva din duritatea sentinţei. Să
citim mai bine afirmaţia în toată amplitudinea ei: „A
fost de neînţeles pentru mine, că Piaţa Universităţii
s-a desfăşurat sub «patronajul» portretului lui
Eminescu, agăţat în balconul Facultăţii de Geologie.
Chiar dacă şochez, este bine să se ştie că Mihai
Eminescu este un proto-legionar, ideile sale stau la
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baza ideilor politice ale lui Cuza, Nae Ionescu,
Codreanu şi Sima”. E vorba, deci, despre Eminescu,
dar şi despre „utilizarea” lui abuzivă, nu numai de
legionari (neo-legionari şi deopotrivă neo-
comunişti), ci şi de ideologii obsedantului deceniu,
în tot felul de contexte politice. Mai târziu, în
„Tomis” (nr. 1/1992), Negoiţescu spunea:
„Şovinismul său (adevărat faţă de evrei şi maghiari
îndeosebi) nu mai puţin cultul excesiv al valorilor
tradiţiei fac din marele poet totodată părintele
naţionalismului”. Sunt aceste afirmaţii
descalificante pentru Negoiţescu? Fără îndoială,
Negoiţescu ştia ce riscă: o nouă excomunicare.
Tocmai de aceea, cu atât mai de preţuit (pentru
mine) refuzul de a se proteja prin tăcere, sau prin
afirmaţii care să-i fie convenabile, generate de
instincte conformiste. În fond, cum să uiţi că acela
care face aceste afirmaţii este autorul studiului (n-ar
fi bine să-l numim îndrăgostit?) din 1968? În
virtutea acestui fapt, trebuie să-i acordăm lui
Negoiţescu dreptul a de spune exact ce gândeşte.
Mai mult, nu trebuie să-i scoatem afirmaţiile din
context (contextul textual, politic şi, mai larg,
contextul istoric). Unui om care a trăit în exil, în
luptă disperată adesea, penibilă nu o dată, cu
conjuncturile, pentru a elabora o istorie prin care
încearcă să demonstreze că civilizaţia română, care
a făcut-o posibilă, e una europeană, şi care, după ce
publică Istoria, constată cu dureroasă dezamăgire
lipsa de disponibilitate de a o înţelege din partea
celor din ţară, unui om care revine în 1990, şi nu
numai editorial în România, şi constată instalarea
agresivă şi imorală a neocomunismului şi, în plan
cultural, disputa sterilă dintre revizionişti şi
apolitici, unui om îndrăgostit de Eminescu care
constată că România nu poate urma soluţii europene
şi că, la temelia acestei situări izolaţioniste şi azi
retrograde, se află o ideologi care se revendică de la
Eminescu, care se protejează cu marele lui prestigiu,
unui astfel de om, care suferă pentru România şi
pentru Eminescu, îi putem înţelege raţiunea acestor
afirmaţii. Pentru a fi corecţi, avem obligaţia de
spune că avem aici de-a face cu revolta şi disperarea
cuiva care-l iubeşte narcisist aproape pe Eminescu.
Dacă îşi biciuieşte ţara, o face tocmai pentru că o
iubeşte. E aici ceva din mecanismul psihologic care
funcţionează şi în cazul lui Cioran, deşi poate în
sens invers. La Cioran, ura de sine se răsfrânge

asupra neamului pe care îl identifică cu propriul
sine. La Negoiţescu, iubirea de sine va fi fiind
cumva trădată, înşelată de obiectul dragostei sale:
ceilalţi, neamul, Eminescu. Pasiunea pusă în joc,
ardentă, e neiertătoare, căci e de o exigenţă
exclusivistă. O exigenţă care porneşte din propria
oglindire. E interesant că, în 1959, când descoperă
publicistica lui Eminescu, tonul e altul. Îi scrie lui
Radu Stanca: „Aici continui să stau în pustietate;
după Nae Ionescu, m-am confundat în masiva
producţie ziaristică a lui Eminescu, în care descopăr
o proză deosebit de viguroasă şi de matură (stilistic
vorbind). Ideile sunt edificatoare pentru o întreagă
poziţie şi mentalitate în cultura română. Ce
interesantă ar fi o istorie a ideologiei româneşti!”
(359) Aşadar, e contrariat, nu revoltat. Găseşte în
scrierile politice ale lui Eminescu prilej de studii, nu
de atitudine radicală. Dacă în 1990 poziţia e alta,
este pentru că între timp date din istoria personală şi
din istoria neamului produc o răbufnire în care se
ascunde nu doar revolta, ci şi neputinţa, gustul amar
al eşecului. Sigur că trebuie adusă în discuţie şi
perspectiva sintetică propusă de Negoiţescu asupra
lui Eminescu în Istoria sa, lucru pe care nu-l vom
face aici, dar care cred că poate oferi posibilitatea
unor interpretări mai nuanţate chiar.

Şi aici cred că e prilejul potrivit pentru a reveni
la Istoria lui Negoiţescu, nu doar pentru a afirma că
e vorba de altceva decât de o istorie estetică (cum,
de altfel, am demonstrat-o (A se vedea studiile
despre Negoiţescu din volumul Metacritice,
Junimea, 2018, publicate anterior în diferite reviste
literare) – la ce bun, din moment ce clişeele continuă
să funcţioneze?), ci de una militantă, politică chiar
(tocmai de aceea, intuind miza acestei cărţi, a-
politicii din anii ‘90 l-au abjurat pe Negoiţescu).
Fireşte, lucrurile pot fi detaliate, nuanţate etc.; nu le
vom prezenta aici decât succint. Aşadar, să
reconstituim aici, în schiţă, metamorfozele lui
Negoiţescu, căci, mereu acelaşi, egal cu sine, el
parcurge, totuşi, un traseu la nivelul neptunic al
existenţei şi creativităţii sale. Putem folosi cele două
concepte neptunic şi plutonic în legătură cu el nu
doar pentru că el este cel care le-a propus. Miza lui
era ca aceste concepte să devină operaţionale în
general pe terenul literaturii. Nu întâmplător, în
Engrame, de exemplu, publică o interpretare a
poeziei lui Ştefan Augustin Doinaş sub titlul „Un
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poet plutonic”. Pentru Negoiţescu, le foloseşte la un
moment dat S. Damian, care defineşte prin plutonic
scrierile lui autobiografice. Or, scrierile
autobiografice sunt realizate – ca să zic aşa – tot în
cunoştinţă de cauză; prin urmare, dacă avem în
vedere biografia deconspirată, suntem departe de a
ajunge la abisalitate a scriiturii. Cred, dimpotrivă, că
putem să vedem în plutonicul Negoiţescu zonele
care-i rămân lui însuşi neexplorate, o răsfrângere în
operă a teritoriilor sub-conştiente, pe care
Negoiţescu le parcurge (şi le ipostaziază) într-o
explorare neliniştită şi obsesivă. Altfel, rădăcinile
plutonice, ţinând cont şi de precocitatea lui, şi de
nevoia identificării a ceea ce Virgil Podoabă
numeşte „experienţa revelatoare” a unui scriitor, ar
trebui căutate mult mai devreme. Dar pentru nivelul
neptunic, de suprafaţă, raţional, ar trebui să începem
excursul nostru cu prima etapă, a cunoscutului
Manifest. Opţiunea pentru estetic, adeziunea la
paradigma lovinesciană, refuzul localismului şi
conjuncturilor imediate sunt lucruri cunoscute. Să
precizăm, totuşi, că estetica implică o politică (deşi
trecut uşor cu vederea sau deformat, fapt definitoriu
pentru Lovinescu însuşi), că Negoiţescu iese în piaţa
publică poate şi din nevoia unei livrări publice a
sinelui, dar şi dorinţa angajării într-o problemă care
ţine de societatea civilă. În contextul invaziei, sub
diferite forme, a fascismului, când liberalismul e în
pericol, chiar dacă parcă atât de nepotrivit în
context, ţinând cont de situaţia geo-politică a
Transilvaniei, Negoiţescu iese public pentru a-şi
afirma opţiunile. Nu e (numai) o identitate în criză,
ci şi o devoţiune riscantă. E aici un „echilibru” pe
care l-am putea identifică în aproape toate
momentele cheie ale existenţei sale – şi care nu-i
sunt străine nici lui Maiorescu. Erau bătăliile lui un
pariu personal sau unul pentru ceilalţi? E Maiorescu
un „Tănase Scatiu superior”, vezi opinia lui
Călinescu, sau îşi pune existenţa în joc pentru
schimbarea neamului? De altfel, nu ştiu dacă e bine
să polarizăm aceste două motivaţii, care nu se
exclud, ci se implică. În fine, nu vom putea ignora,
în cazul lui Negoiţescu, latura narcisistă (vom reveni
chiar asupra ei), care nu e însă prilej de blamare, aşa
cum nu putem exclude latura angajată, convingerea,
la cea mai înaltă tensiune modernă, că omul poate
schimba faţa lumii, că raţiunea poate genera binele,
identificat în valorile democraţiei şi ale lumii

liberale, europene, moderne. Aşadar, o primă etapă,
aceea a Manifestului, de altfel, de scurtă durată. Căci
foarte repede, opţiunea fără nume pentru autonomia
esteticului (sintagmă devenită cumva clişeu şi uşor
de manipulat împotrivă-i) se va numi euphorionism.
Or, prin acest concept, Negoiţescu pune în locul
gratuităţii tragicul, problematicul, moralul. Lui
Blaga însuşi, îi va reproşa că rămâne, prin soluţia
„transcendentului care coboară”, la marginea
marilor probleme morale. Eu însumi am rămas
multă vreme prizonierul clişeelor, până când, citind
Caietul albastru, am aflat de la Balotă de marea
schimbare. O descoperi în detaliu, în istoria şi în
argumentaţia ei, citind romanul epistolar din 1978.
Mai mult, ultimul venit în Cerc, nu un cerchist
veritabil, Balotă avea să debuteze, după anii lui de
închisoare, cu o carte numită chiar Euphorion, în
care (a se vedea şi prefaţa la ediţia a II-a, din 1999),
reluând mult din textele publicate în primii ani de
viaţă ai revistei „Familia”, profesează
euphorionismul. E de discutat, fireşte, de ce lipseşte
din tablou Negoiţescu. La drept vorbind, Istoria lui,
ca bună parte din critica pe care o practică, e una
euphorionică (o va numi la un moment dat trans-
estetică) şi corespondenţa cu Radu Stanca oferă
suficiente date în acest sens. Să reţinem acum
afirmaţia, din 26 noiembrie 1950, că râvneşte la o
„poetică […] (pe) care nu o concep(e) deloc în
sensul tehnic-estetic, ci în acel de document
spiritual”, o experienţă în care, spune Negoiţescu,
„senzualitatea, filosofia şi religia întind în mine
trunchiurile lor viabile” (NEGOIŢESCU 1978: 227-
228). Sub semnul acesta, cu câţiva ani de închisoare
politică, cu o tentativă de sinucidere, proiectase
Istoria, începuse studiul despre Eminescu şi despre
poezia românească, concepuse o antologie a poeziei
româneşti, fusese total izolat şi încerca să revină în
viaţa literară. Devine o voce publică, şi dacă
scandalizează, o face şi pentru că trăieşte cu
disperare izolarea, singurătatea, imposibilitatea de
a-şi pune talantul la lucru. Lumea se schimbase
radical, generaţia ‘60 avea deja alte repere, altă
istorie, alte rădăcini, sentimentul eşecului şi
neputinţei, al ratării va fi fost foarte puternic. Şi
deodată luarea de atitudine în cazul Goma, intrarea
în bătălie cu scopul de a apăra drepturile scriitorului
din România ceauşistă. Au urmat şantajul,
închisoare pe motive de moralitate, retractarea,
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plecarea în exil şi aici, o altă descoperire:
precaritatea temei pe care o slujise. Căci în discuţie,
descoperă târziu, nu sunt drepturile scriitorului, ci
drepturile omului. Schimbare radicală, generatoare
frustrări, de revoltă împotriva lui însuşi – şi e de
văzut cum anume Istoria, pe care o slujeşte acum,
revista Dialog, pentru care se luptă în ultimele luni
de viaţă, aparţin într-o manieră relevantă acestei noi
valori. O reconstituire a vieţii concrete şi ideatice a
lui Negoiţescu din ultimii săi ani, tocmai de aceea, e
de maximă importanţă. Cert este că, asemenea unui
fir roşu, ideea călăuzitoare a vieţii sale intelectuale
şi nu numai este dorinţa de a releva dimensiunea
europeană a civilizaţiei şi implicit a literaturii
române. Iar lupta sa este cu cei care se poziţionează
în opoziţie cu acest ţel, considerat decisiv pentru
salvarea neamului. 

Iată aici, succint, traiectul vizibil, la nivelul
opţiunilor explicite, al creativităţii şi sensibilităţii lui
Negoiţescu. Fără înţelegerea mutaţiilor, rupturilor
chiar, petrecute pe acest traseu, situarea lui corectă e
o iluzie. Există însă şi o zonă abisală, care asigură
unitatea germinativă a scrisului lui Negoiţescu. Şi
aici trebuie să precizăm explicit că neptunicul şi
plutonicul, concepte folosite pentru explorarea
imaginarului eminescian, pot fi de mare folos în
înţelegerea lui Negoiţescu însuşi. La el, biografia nu
e niciodată pură biografie – ruptă adică de scris, de
idee, de angajare morală; latura publică se lasă ea
însăşi atinsă de zonele abisale, psihanalizabile, care
trebuie măcar problematizate. Or, acest plutonic
Negoiţescu, care ne va face să găsim argumente
pentru manieristul Negoiţescu, se deconspiră cumva
în marturii, pagini de jurnal, memorii. Narcisismul,
alteritatea, singurătatea – deopotrivă ca salvare şi
alternativ ca anxietate, sinuciderea chiar, iată teme
de cercetare pe care le-am putea explora studiindu-l
pe Negoiţescu, identitatea lui în criză. Altfel, îi
judecăm verdictele, îi tratăm afirmaţiile şi
intervenţiile publice ca „derapaje” şi le sancţionăm
ca atare, ne cocoloşim în complexele noastre şi
refuzăm o ieşire din local, din obsesii confortabile şi
periferice. 
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Într-o altă literatură, memoria este unul dintre
spaţiile de siguranţă ale fiinţei interioare. În cărţile
de proză-document ale lui Vasile Iancu, memoria
este sursa tuturor neliniştilor şi insecurităţii pentru
că ea prezentifică istoria bietului om sub vremile
din România ultimelor decenii ale secolului trecut.
Cu cît ar vrea să uite o istorie pe care parcă nici n-a
trăit-o el („deseori, mă gîndesc că nici n-am trăit eu
o astfel de istorie“, spune personajul-narator, la un
moment dat), cu atît protagonistul lui Vasile Iancu
(ziarist la „România Liberă“, cunoscut astfel, mai
ales, prozator „recuperat“ tîrziu de promoţia din
care face parte) o trăieşte mai intens în instanţa
amintirii şi confesiunii. Fuga în memorie (2003),
Prizonierul. Infernul din imperiul sovietic (1999) şi
Cînd vii din mlaştini (2005) sunt, deopotrivă, cărţile
unui jurnalist adevărat, iar memoria lui este o parte,
poate cea mai importantă, din memoria colec tivă.
Vasile Iancu scrie aici despre ceea ce tratatele de
istorie nu pot scrie: ţinta lui o constituie simpla
viaţă, speranţa şi surparea ei, oameni care au
trăit/murit, visînd libertatea şi timpul cînd vor putea
(re)deveni ei înşişi.

Memoria, în cărţile lui Vasile Iancu, este oglinda
care reflectă şi aceea care înşală; autorul semnează
ceea ce se cheamă pactul autobiografic; iată prima
pagină din Fuga în memorie: „Coroana imensă,
păduroasă a părului bătrîn mă învăluia din toate
părţile. Nu te puteai urca în el decît cu o scară înaltă,
rezemată de trunchiul arborelui pînă ce se terminau
perele. Călare pe o creangă groasă ca pe crupa unui
cal sănătos, mestecînd voluptuos fructul zemos, cu
aromă de busuioc, mă simţeam nu numai ocrotit de
toate relele pămîntului, ci şi un fel de rege peste acel
colţ de livadă. Livada bunicului Tudorache,
mărginită pe hotare de cireşi uriaşi, precum plopii
canadieni. Adăpostit în cel mai fastuos pom pe care

l-am văzut vreodată – şi-n vise a apărut de cîteva ori
–, nu auzeam nici foşnetul frunzelor. În acea după-
amiază de august, aproape de chindie, mi se părea
că tot universul încremenise. Dacă aş ciuli mai bine
urechile, îmi ziceam, aş prinde clipocitul din fîntînă.
Pentru că, în dricul amiezii, vedeam mişcarea lină a
apei în adînc. Dintr-o dată, aerul a fost spart de un
urlet animalic. Au urmat ţipete înspăimîntătoare,
blesteme urcate la cer, amestecate într-un torent
asurzitor care îmi dădea senzaţia de ameţeală. Tot
acest vacarm venea dinspre cele cîteva case
ţigăneşti din Dealul Ciorii. Nu puteam pierde
spectacolul bătăliei dintre cele două mari familii
ţigăneşti, Avroian şi Pandurac, adevărate clanuri în
lumea lor, aflate de mulţi ani în duşmănie
necurmată“.

Prin găurile cepurilor căzute din scîndurile
gardului, la bunicul Tudorache, se vede prezentul –
războiul (în varianta sa veselă/tristă: o „cafteală“
sîngeroasă între ţiganii unei mahalale) – şi trecutul,
întîmplările din războaie „auzite de la unii de la
alţii“, poveştile abia desluşite din cărţi. Vasile Iancu
scrie în cărţile sale o frescă a ultimei jumătăţi din
secolul trecut; timpul naraţiunii, aici? 6 decembrie
195… În Prizonierul? Prizonieratul în Rusia anilor
de război. În cartea din 1999 sunt lagărele de
prizonieri; în Fuga în memorie e o localitate – Valea
Moldovei – „tolănită“ la confluenţa unor dealuri
blînde. Autorul caută referenţi foarte exacţi; vremea
din urma războiului, adică, spune el, „nebunia
ateistă“, cînd, în primele zile de şcoală, copiii sunt
puşi să rupă primele două pagini din cartea de
învăţătură (acelea cu foto grafiile Regelui şi Reginei
Mamă), cînd se întrerupe brutal, pentru mult timp,
sărbătoarea hramului în sat: toată drama unei lumi
intrată pentru mulţi ani (două generaţii: bunicul şi
părinţii celui ce se confesează) sub zodia pedepselor
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de tot felul, a fricii şi, iată, parcă pentru a se ascunde
sau a recupera ceva, sub semnul literaturii de
călătorii: primele lecturi ale naratorului (din Jules
Verne) cultivă ficţiunea evadării, mirajul călătoriei,
al plecării, al eliberării, în fapt. Pe scurt, n-a fost să
fie. Colectivizarea, destinul hain hărăzit cărţilor şi
intelectualilor, moartea lui Dej care nu rezolvă
nimic şi venirea celui de-al doilea „tătuc“,
dărîmarea unor simboluri identitare, peisajele
dezolante ale anilor ’60, condiţia ziaristului într-un
obscur oraş de provincie (la Botoşani, poate) –
„terenul şi documentele de partid sunt singurele
surse de documentare pentru ziarist“, se spune
răspicat într-o redacţie a vremii –, ascen siunea
grotescă a lumpen proletariatului şi predarea tuturor
segmentelor societăţii în braţele unei ideologii
demolatoare; şi încă: anii ’80, cu atîţia Grobei
multiplicaţi, cu era suspiciunii sau, cu vorbele lui
Marin Preda, era ticăloşilor, istorii şi istoria de
atunci şi de după 1990 (mai ales, Basarabia şi
Bucovina de Nord), cîte şi mai cîte…

Cărţile lui Vasile Iancu au, la vedere, o „morală“
care aparţine ziaristului şi prozatorului: nimic nu s-
a schimbat de la răfuiala clanurilor ţigăneşti din
copilărie pînă la 11 septembrie 2001. Sigur,
diferenţa e enormă; sensul, însă, e acelaşi: oamenii
se ucid între ei foarte repede şi uşor, iar sentimentul
de insecuritate e singura certitudine care ne rămîne.
Amar, nu? Şi încă: memoria care nu mai apără pe
nimeni de nimic. Fuga în memorie e, în fond,
pedeapsa ei sau – dacă n-ar fi fost Caragiale –
fatalitatea ei: ici, aux Portes de l’Orient, où tout est
pris à la légère. Cu totul frapantă şi, de aceea, greu
de încadrat este Prizonierul. Infernul din Imperiul
sovietic. Reportaj? Nu, n-a fost acolo şi n-a relatat
de la faţa locului. Roman? Nu, pentru că nu
funcţionează nici pactul ficţional, nici acela al
verosimilităţii. Jurnal intim, autobiografie literară,
confesiuni, amintiri, memorii? Nu, pentru că
personajul-narator nu are legătură, de biografie, cu
autorul de pe coperta cărţii. Şi totuşi. Cartea e
prefaţată de un cunoscut istoric, Gheorghe I.
Florescu. Un document, s-ar zice, atunci. Înainte, se
află Un temei pus chiar de autor, în care se explică,
fără a desluşi însă „caseta“ din istoria literaturii
unde va fi plasată tulburătoarea sa carte:
„Personajul central al acestei cărţi este, pur şi
simplu, Prizonierul. El poate purta numele oricărui

ostaş român, german, maghiar, finlandez etc., ce a
traversat uniunea lagărelor sovietice. În destinul
său am încercat să coagulăm suferinţele şi
speranţele, mizeriile inimaginabile şi visările
acestor oameni încarceraţi în bordeie, barăci şi între
ziduri, înconjurate cu multe rînduri de sîrmă
ghimpată, trataţi ca nişte animale de povară“.
Aşadar, în istoria Prizonierului se (re)găsesc
mărturiile unor foşti prizonieri în lagărele de război
sovietice, peste douăzeci se pare, coagulate – spune
Vasile Iancu – într-un personaj şi într-o istorie cu
totul exemplare. În fond, e istoria universului
concentraţionar; scrisă cu alte unelte, cu o altă
finalitate, într-o altă lume şi pentru alt public decît
vor fi făcut-o, de exemplu, Orwell, Soljeniţîn,
Goma, asiaticii, central (sud) americanii… Se
vorbeşte despre „reîncarnare“ sau, la rigoare,
despre (re)trăirea unor biografii anterioare; dacă e
ceva adevărat aici, atunci Prizonierul lui Vasile
Iancu e o dovadă. Cartea e un roman-document sau,
altfel, un roman-colaj. Speciile nu sunt deloc
reprezentate în proza de azi; ceea ce s-a (în)scris
aici – între 1970 şi 1990 – e fals sau constituie
diversiuni menite să acopere un plagiat, o
dezinformare, să lanseze un zvon.

Vasile Iancu oferă primul roman-document din
proza noastră contemporană; el uneşte reportajul,
interviul, ancheta cu opera de ficţiune, povestind
viaţa adevărată a altora, ca şi cum ar fi a sa: eul care
povesteşte e un „eu generic“, un Prizonier –
realitate şi ficţiune, în aceeaşi măsură –, şi el
răspunde cum nu se poate mai tranşant şi
semnificativ la eterna întrebare: viaţa imită
literatura, literatura imită viaţa? Greu de spus, după
lectura acestei cărţi unde se explorează, în fapt,
limitele (psihice, fizice) ale fiinţei. Efectul de real
este deplin; totul pare (pentru că vine) de la faţa
locului. Nu sunt metafore obsedante, ci realităţi
obsedante („Nimeni nu scapă din Uniune“, iată una
dintre acestea, atunci, în anii ’40 şi atîtea decenii
după); e loc însă şi pentru dragoste şi vis, visuri şi
visări – se zice – care să conteste, atunci şi acolo,
realitatea de infern al lagărului: o masă poate fi, nu-
i aşa?, visarea foamei crunte: „De cîteva ori, în
lagărele pe unde am trecut, visam că mama îmi
pregăteşte masa. Şi ce îmi punea în faţă? Ciorbă de
cucoş, sarmale cu mămăligă, tocană din carne de
gîscă cu multă ceapă, plăcintă cu brînză de oi. O
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vedeam cum scoate şi pîinea din cuptor, pe urmă
colăcei împletiţi, presăraţi cu mac, eram ameţit de
aromele copturii, de aburul borşului, de mirosul
sarmalelor. Punea toate bunătăţile pe o masă lungă,
în curtea din spatele casei, toată acoperită cu iarbă
şi troscot moale sub tălpi, iar la masă eram mulţi
oameni necunoscuţi, eu stăteam între ei, în faţa
farfuriilor pline, din care ieşeau aburii mîncărurilor.
Dar nu puteam mînca. Numai mă aplecam deasupra
farfuriilor şi sorbeam aburii. Mă sculam din aceste
vise sătul, sătul, cu mirosurile acelea ameţitoare în
nări“: praznic, vis, visare, halucinaţie?

Cînd vii din mlaştini este un roman realist, după
toate regulile (cu planuri epice bine trasate, cu
personaje solide, ferm construite) şi un roman
epistolar; conceput ca un sistem de oglinzi paralele,
romanul lui Vasile Iancu rezolvă prin confesiune
(scrisorile personajelor-pivot Sebastian Modreanu
şi Demetra Bozaru) intriga pe care o formulează
naraţiunea realistă: o concepţie şi o arhitectură care
au dat rezultate remarcabile şi în cărţile anterioare
ale prozatorului ieşean. Opţiunea de tehnică
narativă nu este, în cazul lui Vasile Iancu, un
artificiu, mecanismul nu se aplică mecanic pe o
lume vie care, din principiu (şi tocmai pentru că e
vie) nu acceptă şablonul; însăşi lumea evocată şi
radiografiată în roman avea nevoie de aceste oglinzi
paralele, de focarul lor: „Deşi am ieşit dintre ziduri
şi din mlaştini, nu ştiu dacă sunt stăpînul libertăţii
mele. Vei înţelege, probabil, pe parcurs, de ce spun
acest lucru. După cum, e foarte posibil ca aceste
gînduri nici să nu ajungă la tine vreodată. Le
încredinţez totuşi hîrtiei pentru a scăpa, într-o
oarecare măsură, de presiunea lor. Poate că,
mărturisite unui prieten, fie el de demult şi, cine
ştie, chiar alt om decît cel pe care îl ştiam – pentru
că timpurile bolnave îi schimbă pe unii radical –
cuvintele, întemniţate şi ele atîţia ani, odată
eliberate, ar putea avea un efect taumaturgic“: în
această confesiune a protagonistului romanului se
află nu doar „dezlegarea“ titlului, ci şi motivaţia
alegerii modalităţii narative. Planurile epice
corespund, şi ele, celor două ţinte; în Cînd vii din
mlaştini, Vasile Iancu umblă cu bisturiul prin
trecutul nostru recent.

Discursul realist vizează sistemul şi biografia
personajului, în vreme ce mărturisirea, confesiunea
din epistole au în vedere fiinţa interioară, felul cum

încearcă să se recupereze din cioburile în care a fost
risipită de o istorie mereu potrivnică. Sistemul e o
lume esenţial coruptă; medicul Matei Dobrotescu
care mituieşte „partidul şi poporul“ pentru a fi lăsat
să fure pe mai departe (să primească „şpagă“, cum
se zice azi, ca şi ieri) este semnificativ; comic şi
grotesc, „exotic“ şi tragic, în aceeaşi măsură: un
escroc „titrat şi cu cap“, îi spune cineva. Ceilalţi –
„opoziţia“ (re-prezentată prin Demetra care
hotărăşte să nu mai trăiască în minciună şi eroare,
emigrînd în Franţa, apoi, în S.U.A.) – trăiesc
„sentimentul sufocării în regimul ţării“ lor. Între
aceste categorii, navetînd pentru a-i ajuta pe primii
(în folosul propriu şi dintr-un sentiment de castă) şi
pentru a-i turna pe ceilalţi (cu sentimentul datoriei
împlinite), se află activiştii de partid; selectaţi dintre
cei care lucrau în redacţia unui ziar al vremii,
aceştia sunt fie exponenţii unei gîndiri iluzorii,
lăsîndu-se păcăliţi de gestul din 1968 al dictatorului
(„În vîltoarea entuziasmantă din acel sfîrşit de
august 1968, cînd auzea grohăitul ameninţător al
tancurilor sovietice ce patrulau ostentativ dincolo
de Prut, pe malul basarabean, a făcut cerere de
intrare în partid, împreună cu cîţiva amici. Frenezia
care ne cuprinde cînd ne lăsăm copleşiţi de energia
instinctuală a turmei, şi individul devine o coajă de
nucă pe marea năvalnică. Că, foarte curînd, şi-a dat
seama că fusese luat de val şi se pripise, că
Ceauşescu şi-a topit vocea imediat ce a fost chemat
la ordine de Moscova, prin emisarul de la Bucureşti,
ambasadorul Basov, că, de fapt, curajul dictatorului
român nu era decît un foc de paie, speculat la sînge
în folosul propriei imagini, ce a înşelat pre mulţi,
este o altă istorie. Care nu se va putea judeca
niciodată cu ce-ar fi fost dacă… Pentru că am intra
în utopii penibile. Deşi, foarte multă lume preferă,
cu voluptate, acest gen de gîndire iluzorie“), fie
definitiv îndoctrinaţi, profitori grobieni ai vremii
care îi urcă pe val („pe tărîmul colectivizării, am
adus cereri semnate şi cu nasul, cînd vreun ţăran
îndărătnic refuza să semneze ori să pună degetul, îi
îndesam faţa în hîrtie pînă ce nasul atingea cererea,
şi gata, mai aveam un colectivist, cu toate că nu
eram decît tînăr activist uteme de raion, dar aveam
curaj, nu glumă. Ei, dacă mă năşteam cu vreo cîţiva
ani înainte, să fi prins oleacă de stagiu de ilegalist,
alta era socoteala, poate că, să ştiţi, ici-şa la mine,
am vocaţie politică…“, se confesează tovarăşul
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Mitrache amicilor de pahar). Ne aflăm la începutul
anilor ’70, în epoca faimoaselor Teze de inspiraţie
asiatică: un timp care fură identitatea oamenilor
(Demetra e „salvată“ prin adoptarea sa de către
medicul Dobrotescu: tatăl său, deţinut politic şi
mama, refugiată în Occident nu erau, în epocă, ceea
ce se chema „origine sănătoasă“) şi care se sprijină
pe oameni fără identitate: astfel: „Vă plac proletarii-
căpuşă, beţivanii, slugile care-şi scuipă stăpînii pe la
spate, puturoşii care fură din agoniseala altora,
linguşitorii. Plebea cu mîna întinsă, asta vă este
masa, adică, turma de rezistenţă şi manevră.
Aplauzele şi admiraţia ei fanatică ţin loc de drog,
drogul unei puteri mizerabile“.

Vasile Iancu este în romanul Cînd vii din
mlaştini ceea ce se numeşte un narator implicat;
peste tot se simte comentariul său, fixînd, în
insectarul propriu, inter na ţio na liştii, prin francezul
Philippe Potiron care intervine, pentru a se căsători
cu o româncă, „la un membru marcant al partidului
comunist din Franţa“ şi grecul Nikos Sakelaride
care, refugiat din Grecia anilor ’50, mai pleacă o
dată, în Occident, luînd-o cu sine pe soţia
deţinutului politic Sebastian Modreanu. Ce-i
uneşte? Utopia, spune naratorul implicat şi frăţia:
„Comunistul la comunist trage, indiferent de unde o
fi unul şi celălalt, doar toţi bolşevicii, fie proletari,
fie îmburgheziţi, sunt călăuziţi, zice-se, de
internaţionalism, că ei sunt mondialişti (nu visează,
de mai bine de un secol, să pună de-o revoluţie
mondială?), adică, globalişti avant la lettre“. Ce
face sistemul din aceşti oameni fără identitate,
figuri ale unui timp-epocă în care dosarele iau locul
oamenilor înşişi? Le cultivă suspiciunea – „o
maladivă neîncredere în oameni“, spune fostul
deţinut politic –, îi angajează în competiţia derizorie
de a găsi „o chestie de adaptare a uneltelor“, un „fel
de a trece Styxul“.

Vasile Iancu excelează în ceea ce se numeşte
povestirea biografiei, fapt esenţial într-o arhitectură
narativă ca aceea din romanul Cînd vii din mlaştini;
mai mult, intriga se ţese la punctul de intersecţie al
acestor biografii. Iată. Sunt, în roman, români
plecaţi în Occident, ducîndu-şi necazul (Demetra)
sau găsindu-l acolo Ecaterina); sunt români rămaşi
acasă, cu biografii care comunică (şi, în acest fel,
creează substanţă narativă), prin filtre subtile, cu
vieţile celorlalţi. Aici, în acest punct de intersecţie,

îşi conturează Vasile Iancu tipologiile romanului:
ratarea totală (Ecaterina Potiron), activistul bolşevic
(Mitrache), intelectualul păcălit (Iuliu Barcan) etc.
Toate acestea se adună şi se explică în confesiunile
din partea a patra a romanului, Tăvălugul utopiei,
un jurnal penitenciar, cu o apăsată dimensiune a
analizei psihologice: aici se exprimă liber – în
sfîrşit, liber – lăuntrul omului, singurul care îl
personalizează în lumea de dosare şi numere de
temniţă; astfel, de exemplu: „Eram fericit cînd ne
scoteau la plimbare în rond, în curtea interioară a
temniţei. De regulă, noaptea. Schimbam impresii,
cu vorbe şoptite celui din faţă şi celui din spate,
deseori, chiar şi numai din priviri, mă dezmorţeam
în aer curat, dar mai cu seamă priveam cerul. Cînd
prindeam lună plină, era ca o sărbătoare. Cerul
senin cu stele mă îmbăta. Alunecam în copilărie,
amintindu-mi ieşirile cu caii la păscut, în vacanţe,
cum îmi puneam mîinile sub cap şi priveam
pîlpîirea misterioasă, fascinantă a stelelor, pînă
ameţeam. N-auzeam decît cîntecul greierilor şi
păscutul molcom al cailor. În rest, eu şi bolta
punctată de lumini jucăuşe, unele, căzătoare, pe
care le urmăream pînă intram într-un fel de dulce
beţie“, spune Sebastian Modreanu într-o scrisoare
către Davit Gregorian, coleg de studenţie şi prieten,
mai „descurcăreţ“ – un om cu „mirosul timpului“,
cum spune un personaj.

Sebastian Modreanu şi, într-o altă ordine,
Demetra Bozaru ori Ecaterina Potiron, reprezintă
omul epocii: protagoniştii din romanul lui Vasile
Iancu sunt oameni cu zilele furate, purtînd în
memorie, ca pe nişte „efigii definitive“, caracterele
(re) descoperite între ziduri şi în mlaştini. Stilul
direct, adesea jurnalistic, al prozatorului trimite
mereu către o întrebare adresată cititorului, fratelui,
seamănului: tu cu ce te-ai întors dintre ziduri, din
mlaştini?, pare a întreba naratorul din Cînd vii din
mlaştini. Şi ştim să răspundem la această întrebare?

Vasile Iancu a venit în proza „de ficțiune” din
publicistică; ziarist cunoscut încă din anii ʼ60 în
cotidianele din Botoșani și Vaslui, apoi, din
București și Iași, cu un stagiu important la
„România liberă”, Vasile Iancu nu scrie proză, mă
grăbesc să observ, în cheia unui pact ficțional,
abordînd o formulă narativă ingenioasă, în care
publicistul și prozatorul se simt foarte bine. În
Viclenia anilor (2015), Vasile Iancu iscodește
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realul, îl explorează într-o dimensiune strict
determinată, căutînd mereu o reconstituire a
secolului trecut în ceea ce părea să fi fost
Apocalipsa însăși: cele două războaie mondiale și
cangrena bolșevică din România anilor 1948 –
1989. Modalitatea prozei e una originală, Vasile
Iancu structurînd arhitectura cărților pe o relație „de
sinceritate”, în orizontul „adevărului” și nu al
verosimilului sau al ficțiunii, între narator și
martor; altfel spus, prozatorul caută martori și/sau
urmași ai acestora care să depună mărturie despre
ceea ce a fost interzis să se vorbească/ să se scrie în
România jumătății veacului trecut. Se grăbește pen-
tru că și martorii sunt din ce în ce mai puțini, iar
urmașii lor, credibili încă, mai pot trimite faptul
istoric în aburul ficțiunii, al invenției, al romanescu-
lui în înțelesul construcției sale din imaginar; cu
vorbele lui Freud, între amintirile – ecran, cele
induse de alții: „Tot ceea ce întîlnim în așa-zisele
amintiri din prima copilărie – scrie întemeietorul
psihanalizei – nu sunt vestigii ale unor evenimente
reale, ci o elaborare ulterioară a acestor vestigii,
care a trebuit să se efectueze sub influența
diferitelor forțe psihice intervenite după aceea. În
acest fel amintirile din copilărie dobîndesc, în
genere, semnificația de amintiri – ecran și în același
timp evidențiază o remarcabilă analogie cu amintir-
ile din copilăria popoarelor, așa cum figurează ele în
mituri și legende”. Vasile Iancu se ferește de
amintirile – ecran și de tot ceea ce ar putea părea
improbabil, greu de crezut, documentînd fiecare
pagină a cărților sale. 

În Viclenia anilor, Vasile Iancu își caută
martorii, bunăoară, în Valea Doamnei, o comunitate
încă rezistentă la comunism, acroșînd sistemul
impus cu mijloace de apărare subtile, fixînd, iată,
identitatea celor veniți, după port : căciulă și pălărie
poartă doar oamenii locului care vin într-o altă
poiană a lui Iocan, ceilalți, „covrigarii”, poartă
șapcă, semn al noii orînduiri. Pe tăpșanul de pe
malul pîrîului Ciprianca se manifestă, ca și în
Moromeții lui Preda, rezistența tăcută a lumii satului
în fața agresiunii sistemului: „Pe un tăpșan de pe
malul pîrîului Ciprianca, la întretăierea a trei
drumuri, unul, dinspre Siliște, altul, dinspre țigănie,
celălalt, dinspre centru, în fiecare duminică, pe la
orele zece, de dimineață, cîțiva bărbați se adună
ciotcă. Cu excepția zilelor cu ploi îndesate ori cu

viscol năprasnic. Bărbieriți, în cămăși albe, cu haine
curate, încălțări văcsuite și pălării sau căciuli, după
vremuială, ca de sărbători. Cine se încumetă să-și
pună pe scăfîrlie o șapcă e covrigar, trenchea –
flenchea, de trei lei perechea (...) Străinii care tot
veneau prin Valea Doamnei, în ultima vreme, ba, să
facă o organizație, un comitet, o comisie, ba, să
strîngă cote pentru Uniune, ba, să înjghebeze un fel
de colhoz, numit întovărășire, toți aveau șapcă pe
capetele bine tunse. Dar ăștia nu făceau parte din
lumea lor. Puteau să poarte și turbane, și comănace,
că tot cioflingari li se zicea”. 

Vasile Iancu își deleagă vocea unui personaj –
narator, Iustin Vălureanu, care, din depozițiile
martorilor și din expertiza ochiului și simțului său
de observație a realului, va reconstitui fresca
veacului; mai întîi e pierderea vîrstei de aur și
surparea spațiului de identificare a ființei interioare:
Iustin Vălureanu nu mai are unde să se întoarcă și în
fluxul acestui complex afectiv se va fixa pe vîrsta
de fier prin care trec locurile copilăriei și oamenii
supuși timpurilor: „Din  an în Paști, poate, și mai rar
în ultima vreme, din păcate, dă prin satul pe care l-
a părăsit de mult. Ar vrea să treacă din nou prin
pădurea deasă de stejari, dar pădurea e ciuruită și
pustie. Ar vrea să urce coasta lină a Muncelului,
printre vii și căpițe, ca apoi să coboare în valea largă
cu multe livezi de pruni și peri înalți, să rîvnească la
merele aromate din livada boierească, mă rog,
încorporată colectivului, însă, păstrată întreagă, de
unde se mai înfruptau și copiii, ar vrea să-și răcore-
ască trupul în șuvoiul Moldovei, iar la întoarcere,
să-și potolească arșița la budăile cu apă rece din
Dealul Bourului, apă de o transparență nemaiîntîl-
nită de-atunci, curgînd în căușul palmelor ca o
mîngîiere de vis frumos. Ar vrea să traverseze pîrîul
limpede  ce taie așezarea în două cu picioarele goale
și să-și odihnească ființa pe tăpșanul Ceriului, unde
se albeau lungi fîșii de pînzeturi, ca niște pîrtii de
omăt neatins. Ar vrea să vadă casele acelea simple,
învelite cu draniță, cu prispe largi, mărginite de
deregi și înfundate cu scînduri traforate. Ar dori să
audă cum își dau binețe oamenii, de se cunoșteau,
de nu se cunoșteau. La fel, ar mai pofti aromele cop-
turilor, în preajma marilor sărbători religioase, bal-
samul inefabil al toamnelor senine, de nuci strivite,
de struguri storși în teascuri, de prune și pere uscate
în loznițe, de porumb copt în spuză. Toate nu mai

3636 CONVORBIRI  LITERARE



sunt”. Anii vicleni au călcat multe destine și bune
rînduieli.  Nimic nu mai e în Valea Doamnei din
ceea ce va fi fost vîrsta de aur. Au mai rămas, însă,
poveștile unor oameni, pe care personajul – narator
le adună într-un „sipet miraculos”: acolo se află nu
atît personaje, cît niște caractere pentru că, iată,
Iustin Vălureanu reține nu atît figuri, cît imaginea
unui personaj colectiv structurat mai ales din
fizionomii semnificative în orizontul unei umanități
pe care sistemul bolșevic o năruie încet, dar sigur.
Unele fizionomii restituie, în povestea lor, eveni-
mente din cele două războaie mondiale; astfel, prin
Tudor Buraga, invalid din primul război mondial,
prizonier la austrieci și unul dintre puținii martori
„care putea istorisi cum au fost luptele”, Iustin
Vălureanu recompune ziua de 12 iulie 1917, pe
frontul dintre Ploiești și Cîmpina, pentru ca, intrat
întîmplător în echipa care face un film documentar
despre venirea armatei roșii „eliberatoare” în
Bucovina, personajul – narator să refacă, din
istorisirile sătenilor, episodul dramatic al rezistenței
țăranilor din Bosanci împotriva unei unități a
armatei sovietice și, tot astfel, un fost ofițer cu ter-
men redus relatează întîmplări petrecute pe frontul
de Vest, „într-un orășel de lîngă Banska – Bistrica”,
iar unchiul Lazăr povestește un episod de pe frontul
de Est, undeva, între sudul Ucrainei și Stepa
Calmucă, în vara anului 1942. 

O altă categorie de martori o reprezintă foștii
deținuți politici, dintre care se rețin unchiul N., fost
legionar, întemnițat în urma unui proces „pus la cale
de Securitate și Miliție”, eșuat apoi într-un azil din
Ardeal, din istorisirea căruia se conturează imag-
inea adevărată a mișcării legionare; sau vărul
George, fost ofițer de grăniceri pe frontiera cu
Ungaria, care a făcut „șapte ani de pușcărie
politică”; în aceeși categorie înscrie Iustin
Vălureanu povestea unor deportați în Bărăgan, după
ce au trecut pe la Sighet și Gherla, greva minerilor
din Valea Jiului, în 1977, relatată de un fost miner
care păstrează o fotografie „samizdat” cu Ceaușescu
și Verdeț, precum și propria mărturie de la granița
amenințată de invazia sovieticilor, la 21 august
1968. În sfîrșit, galeria cu cele mai numeroase
chipuri e a acelora prin care s-a fixat în România
jumătății de veac XX ceea ce Marin Preda numea
„era ticăloșilor”; Nelu Brumărel care a trecut
repede și firesc de la legionari la comuniști,

tovarășa secretară Catrina care interzice „panarama
religioasă” a înmormîntărilor în timpul săptămînii,
căpitanul de Miliție din orașul B. care hărțuiește o
doctoriță, mecanismul manipulării țăranilor în ved-
erea colectivizării și efectele sale devastatoare
(„Din ce ne dă colectivul, am muri de foame. Și noi,
și animalele. Mai stai și cu frica-n sîn că te înhață
milițianul pentru o traistă de grăunțe de pe ogorul
tău, cu munca ta. Mare blestem pe capul nostru”,
spune un personaj), suspiciunea, vînzarea de frate
(„Frate să-și trădeze fratele, fiul să-și vîndă tatăl,
nevasta să-și trădeze bărbatul. Au fost de cînd
lumea asemenea mîrșăvenii, dar în ultimii ani ne
copleșesc, încep să devină regulă. Încotro ne îndrep-
tăm? Și cît ne mai rabdă pămîntul?”, se întreabă un
alt personaj), ipochimeni de tot felul, Nică al lui
Bolohan, tîlhar, apoi, colector de cote, primar și
director de gostat – un studiu de caz antologic,
primul secretar dintr-un orășel din Moldova, „un
ipochimen complexat și cu apucături autoritariste”,
rinocerul- șef , adică, redactorul – șef al ziarului
unde lucrează Iustin Vălureanu – aceste fizionomii
re- prezintă tipologia ticăloșilor stupizi, vicleni,
grobieni; lîngă aceștia sunt „victimele”, artiști pre-
cum violonistul Ambrozie, oameni de altădată –
Cleopatra și Romeo Zaharescu, doamnele Bratu de
la cofetăria „Garofița”, maica Eupraxia de la o
mănăstire din Nord, profesorul Erwin Hrabal sau
Erzsebet, fiica unor grofi din Transilvania, „pauper-
izați prin naționalizările din 1948”. Personajul-nara-
tor sondează în multe pagini, cu mijloace narative
specifice stilului său, adesea, amar-ironic, „tristețile
provinciale”, din acea măruntă provincie, strivitoare
de ființe, bune sau rele, scoțînd din om mizerii
neștiute, periferie existențială care a suportat – și
mai suportă încă – nu numai sufocanta, paralizanta
lipsă de orizont a trăitorilor de-acolo, dar e apăsată
și de nesimțirea, cinismul unor obscuri satrapi
locali, care se simt în aceste mici provincii ca
peștele-n apă. În lanțul poveștilor acestor martori
crește istoria însăși, cu întîmplările și oamenii ei
așa cum au fost: Iustin Vălureanu caută, în primul
rînd, combatanții din cele două războaie mondiale,
deținuții politici ai regimului bolșevic, pe opozanții
acestuia (chiar și într-o discuție cu Danuta, publi-
cistă la un cotidian din Varșovia, tot despre opozanți
– cei polonezi – va fi vorba) – ultimii martori ai unei
istorii recente încă nu pe deplin deslușită și,
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deopotrivă, ai prezentului nostru problematic. 
Personajul-narator sondează în multe pagini, cu

mijloace narative specifice stilului său, adesea,
amar-ironic, „tristeţile provinciale”, din acea
măruntă provincie, strivitoare de fiinţe, bune sau
rele, scoţînd din om mizerii neştiute, periferie
existenţială care a suportat - şi mai suportă încă - nu
numai sufocanta, paralizanta lipsă de orizont a
trăitorilor de-acolo, dar e apăsată şi de nesimţirea,
cinismul unor obscuri satrapi locali, care se simt în
aceste mici provincii ca peştele-n apă.

Dacă în Viclenia anilor jurnalistul era Iustin
Vălureanu, martorii săi fiind oamenii din comuna
Valea Doamnei şi foşti deţinuţi politici, în Amurg
ireversibil (2017), jurnalistul e Voicu Moroşan, iar
martorii sînt foşti activişti „de mîna a treia, a patra”,
birocraţi, mărunţi trepă duşi din preajma Puterii,
niciodată în miezul ei. Acestea sînt perso najele
cărţilor lui Vasile Iancu. Modalitatea narativă e
căutată în cîmpul larg al literaturii personale, cum
o definea Philippe Lejeune, teoreticianul ei
incontestabil, al literaturii subiective, cum îi spune
Tudor Vianu; Amurg ireversibil, ca şi cărţile
precedente, se circumscrie acestei paradigme.
Jurnal intim? Memorii? Confesiuni? Memorial de
familie? Romanele lui Vasile Iancu, fără a se fixa
într-o „casetă” anume, aparţin literaturii
mărturisirilor, structurîndu-se pe un pact al
verosimilităţii, al autenticităţii şi nu al ficţiunii.

Ziaristul şi martorul, reportajul şi confesiunea
sînt protagoniştii și modalitățile narative ale tuturor
romanelor lui Vasile Iancu; fireşte, Amurg
ireversibil nu face excep ţie de la regulă, reporterul
Voicu Moroşan şi măruntul activist Anton Dobromir
depunînd mărturie despre o întreagă epocă şi,
deopotrivă, despre textura socială şi umană din
România celei de-a doua jumătăţi a secolului trecut.
Reporterul consemnează, mai întîi, un fapt din
actualitatea imediată, pregătind adevăratul
eveniment, cel al intrării în povestea lui Anton
Dobromir; scris la persoana a treia, a obiectivităţii,
reportajul lui Voicu Moroşan e alert, fixează ca drul
„acţiunii” şi aduce repede în scenă personajul care
va povesti epoca; într-un tramvai, întîlneşte pe Ion
Toporan, un trepăduş de pe lîngă fostele „organe”,
un nomenklaturist mărunt, metamorfozat într-un
„domn onorabil”, şic („un bărbat între două vîrste,
elegant îmbrăcat, palton din stofă neagră, reiată, de

calitate, cu guler de miel karakul, fular din caşmir
mătăsos, pălărie din fetru, tot neagră”), probă a
ierarhiilor piramidale din „descurcăreala
postdecembristă”, acesta îl introduce în casa lui
Anton Dobromir, fost activist, acum, patron al
editurii „Propatria”, care îi încredinţează spre
lectură „un fel de jurnal”. Din acest punct, romanul
lui Vasile Iancu trece în formu la literaturii
confesive, adoptă persoana întîi, a autenticităţii,
textul fostului director din ministerul metalurgiei,
apoi, mazilit activist mă runt în provincie
constituind miezul cărţii, pivotul acesteia.
Memorialul lui Anton Dobromir este, în fapt, o
radiografie a epocii de după instalarea dictaturii
bolşevice în România și, în aceeaşi măsu ră, o istorie
a unor familii venite aici de aiurea, făcîndu-şi un
rost, pentru ca războiul şi sovieticii să-i disloce
dintr-un destin ce părea ferm trasat. Anton
Dobromir e fiul unui meșter metalurg ceh, plecat
din locurile natale, stabilit la Kiev, în Ucraina, apoi,
fu gind din calea sovieticilor, la Cernăuţi şi mai
departe, într-un oraş din nordul Moldovei, în sfîrşit,
la Iaşi; atelierul „Dobromir tatăl & fiul”, firmă
respectată este naţionalizată, familia se surpă, fiul se
insinuează, pentru a supravieţui, pe lîngă noile
autorităţi şi parvine la statutul unui funcţionar al
partidului comunist. Soţia sa , Anuş, profesoară la
Drept, în Iaşi e din neamul armeanului Aram
Sangrian, doborît, şi el, în malaxorul unei istorii
mereu duşmănoase cu armenii: prin Dobromir şi
farmacistul Iacob Deneş, apoi, prin fa milia
Sangrian, memorialul de familie al fostului activist
reface destinul unor cehi şi armeni, al unor oamenii
care şi-au pierdut, în mai multe rînduri, rădăcinile,
iar în traiectul lor existenţial, pro zatorul citeşte
istoria însăşi a spaţiului central şi est european;
Cehia, Ucraina, Bucovina, Basarabia, Crimeea,
România se năruie, oda tă cu oamehii lor, sub
tăvălugul sovietic. Într-o altă ordine, cehii, despre
care s-a scris foarte puţin, armenii şi evreii, evocaţi
în drama progromurilor, dau imaginea exactă a unui
Iaşi multicultural pe care aceeaşi istorie l-a
deformat pînă la caricatură în anii ‘50.

Jurnalul-confesiune-memorial dă seama, înainte
de toate, despre evoluţia protagonistului, în desti nul
căruia se adună, în fond, sensul multor existenţe din
epocă: „Eu, fecior de lucrător în metalurgie, mă rog,
ajuns, la o etapă a vie ţii, şi patron, eu, purces dintr-
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o familie modestă, căzut sub influ enţa unui militant
socialisto-comunist, la vîrsta cînd credeam că tot ce
zboară se mănîncă, inflamat de efuziuni
revoluţionare radica le, sper că aş putea fi înţeles.
Măcar după ce se vor mai potoli pa timile şi istoria
se va aşeza într-o matcă firească. Mai ales că
radicalismul meu s-a estompat destul de repede şi
am devenit – ca să fiu sincer cu posibilii mei cititori
– doar un funcţionar discipli nat al partidului.
Convins că pun umărul la refacerea ţării. Pe urmă,
încet, încet, am îmbrăcat pielea unui oportunist,
măcinat de tot mai multe îndoieli privind
durabilitatea sistemului”. Activistul An ton
Dobromir e produsul unei lumi buimăcite, cu
oameni „în afara tim pului”, într-o duplicitate
generalizată şi într-o vreme cînd se dis trug elitele,
se instaurează teroarea şi cînd se cultivă perfid spe -
ranţa dintr-o propoziţie lansată de personajele
politice ale Româ niei de atunci, Ana Pauker,
Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Chivu Stoica, după
care, în ascultare pînă la orbire, „barem, fiului să-i
fie mai bine”; din generaţie în generaţie, aceeaşi
propoziţie, din 1950 pînă în zilele noastre.
Dobromir e prototipul activistului; fostul metalurg
devine, în nomenklatura partidului, „un om fără
profesie”, ilus trează, totuşi, activistul acomodat,
lecuit de patima şi orbirea pe care le-a produs
„rîşnița de iluzii” a profesorului de utopii Nă dejde,
socialist de la începutul veacului trecut („Activistul
pătimaş, militantul cu ochelari de cal, de dreapta, de
stînga, nu contează - ferească sfîntul să fie şi fanatic
- acţionează exclusiv la comanda șefului. Atît şi
nimic mai mult. Pe creieraşul lui se aşterne cenuşa.
Și orice gîndeşte şi face, gîndeşte şi face încorsetat
de o ideologie parşivă, manipulatoare de conştiinţe.
M-am lecuit, treptat, de aceas tă plagă mentală”,
consemnează Anton Dobromir în confesiunile sale):
Dobromir e un eșuat care se salvează în notaţiile
jurnalului („scriu ceea ce gîndesc, eliberîndu-mă
cumva de poverile mele”, spune prota gonistul) şi
supravieţuieşte în genunchi, scriind un memorial
care îl scoate din neantul unei existenţe ratate şi îi
conferă un stil peste nivelul modest al unui
funcţionar obscur.

Trei sînt punctele tari ale romanului lui Vasile
Iancu. Prozatorul excelează în arta povestirii; textul
confesiv se desfăşoară în fraze largi, cu o cadenţă
bine construită, cu o intrigă strînsă şi descrieri

scurte, percutante, fără ornamente inu tile. Arta
portretului e ceea ce se numeşte „la qualité
maîtresse”; romanul e (şi) o galerie de portrete care
structurează tipologiile vremii; birocratul etalon al
anilor ‘50, de exemplu: „muncitor subme diocru, cu
o calificare sumară, la o fabrică de cherestea din
Munţii Neamţului, ieşit dintr-un mediu de o sărăcie
lucie şi mizeră, limbut şi obraznic, deprins iute cu
lozinci, lustruit numai în şcoli scurte de partid, urcat
în coate şi genunchi prin voinţa unor şefi sensibili la
linguşiri, animal şiret, rîndaş umil cu mahării şi
executant crud în cercul lui de subordonaţi”; sau
portretul activistului generic pe care naratorul-
personaj îl supune unei analize reci, utilă pentru
sociologii perioadei: „Un activist zelos execută şi
nu discută. Compor tamentul meu, nici vorbă,
ambiguu, e adulmecat de cadrişti, de şefi
conformişti pînă la fanatism, implicit, de securiştii
la vedere şi de colaboratorii lor. Am, cred, statutul
unui slujbaş de partid nici în căruţă, nici în teleguţă.
În felul ăsta rezistă zeci de mii în sis tem, chiar şi pe
ultimele rotiţe din angrenajul birocratic. E bun şi
oportunismul la ceva. Germenii se moştenesc,
probabil, de generaţii. Și nu numai la acest neam,
bătut de atîtea vînturi necruţătoare. Pe acest
oportunism se bazează şi puterea. Mi-l asum. Sunt,
cum s-ar spune, un oportunist clasic. Stofă de erou,
oricum nu am. Nici măcar de disident. Că mă simt
prost în această haină, şi asta e clar pen tru mine. Să
mă judece lumea deşteaptă şi înţeleaptă, mai tîrziu,
poate şi fiul meu...”; sau portretele în mişcare ale
unor personaje memorabile, cum sînt Aram
Sangrian şi doamna Ilinca: „Această ginga şă şi,
aparent, paradoxal de puternică fiinţă, de neam
ţărănesc no bil, n-a voit să locuiască la noi. I-a zis
fiicei sale Anuş că nu vrea să ne încurce. Nici vorbă
să ne incomodeze în vreun fel, să ne fie o povară
această femeie care toată viaţa a muncit şi a trăit
într-o discreţie şi cuminţenie exemplare. A avut
grijă de educaţia fe tei, de buna sa creştere, de starea
bărbatului. Şi simpla ei prezen ţă în casa noastră ar fi
fost reconfortantă. Și-a închiriat locuinţa, mai bine
zis, restul de imobil ce le rămăsese după
naţionalizare, şi a plecat la o bătrînă mănăstire,
înconjurată de păduri. Avea acolo nişte măicuţe
apropiate, rubedenii din a doua spiţă, unde se
retrăgea tot mai des după moartea armeanului ei.
Atît ne-a cercat: să ne interesăm noi de casă, de
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încasarea chiriei şi, dacă ne lasă inima, să-i trimitem
o dată la două-trei luni, ceva bănuţi, să aibă de
doctorii. Că nouă ne va rămîne casa şi tot avutul ei,
dacă vor vrea autorităţile, a adăugat cu sfiiciune. Îi
făcusem în cîteva rînduri vizite. La ultima, ne-a
rugat stăruitor, să ne vedem de vieţile noastre şi pe
ea s-o lăsăm în voia Domnului. Să fim siguri că se
va ruga pentru liniştea şi sănătatea noastră pînă în
ultima clipă. Îşi are osemintele în cimitirul
monahicesc. Am petrecut-o pe drumul fără
întoarcere. Vorbiserăm cu stareţa să ne anunţe, cînd
va fi nevoie, pentru a o mai prinde în viaţă. Să nu
mă uitaţi, ne-a şoptit în clipele de după
împărtăşanie. Nici eu nu vă voi uita vreodată. Să fiţi
cuminţi, copiii mei. S-a dus cu credinţa că pleacă la
Dom nul”. În sfîrșit, Vasile Iancu este un fin analist
şi un foarte bun cunoscător, din interior, al
tipologiilor şi psihologiei acestora, acelea care
fixează o frescă a României comuniste.

Vasile Iancu a venit din jurnalisti că în proza de
ficţiune destul de tîrziu, la sfîrşitul anilor 2000, cu
un proiect ferm articulat, în care arhitectura
romanescă, investi gaţiile ziaristului, confesiunile
martorilor, memoria colectivă, documentele
acesteia, propriile convingeri de nezdruncinat adună
în fo carul unor oglinzi paralele epoca şi oamenii săi,
sistemul şi biogra fiile unor personaje cu nume,
poate, inventate, dar cu vieţi adevăra te, în romanele
sale, de la Prizonierul. Infernul din Imperiul sovie -
tic, Fuga în memorie, Cînd vii din mlaştini, pînă la
cel mai recent, În patru zări (2018), mizînd pe ceea
ce se numeşte efect de real: sînt romanele-document
ale celei de-a doua jumătăţi din veacul trecut,
războiul, lagărele bolşevice, mutilarea morală,
distrugerea programatică a comunităţilor identitare,
frica, teroarea, nivelarea în sărăcie şi spălarea
creierelor fiind nu doar teme li terare, ci, în primul
rînd, realităţi pe care prozatorul le documen tează în
amănunt, evocînd evenimente supuse cenzurii în
vechiul re gim, prin interdicţii explicite, dar, iată, şi
după 1990, prin omi siune (intenţionată?), odată cu
reconstituirea profilului psihologic, a condiţiei
umane din România dictaturii comuniste.

Prefaţate, uneori, de istorici care validează
veridicitatea faptelor relatate, cum e Prizonierul.
Infer nul din Imperiul sovietic, „însoţit” de cuvîntul-
înainte al lui Gheorghe I.Florescu, romanele lui
Vasile Iancu încep prin a rechema în instanţa

narativă, în cunoscuta formulă sadoveniană, locuri
şi oame ni care au fost, comunităţi tradiţionale,
identitare, din Nord (poa te Ciohoreniul natal, centru
comunal în fostul judeţ Baia?), purtînd o patină
patriarhală, cum e „urbea veche, reşedinţă de ocol”
din În patru zări şi oamenii săi „vechi”, avînd grijă
de matca familiei, a neamului, asemeni lui Ioanid
Păstoreanu, combatant în primul război mondial, un
„artist al lemnului”, coborîtor din Văsălie,
„străbunicul oier în Țara Maramureşului”, venit cu
turma, în transhumanţă, într-o aşezare de pe Valea
Siretului: Ioanid Păstoreanu e depozitarul istoriei
unui neam şi, prin aceasta, al istoriei înseşi
(„Întoarcerile în trecut sunt încărcate şi cu
închipuiri, cu presupuneri, cu izvodi ri din capete de
adevăruri, multe din ele învăluite în cenuşa
timpului. Cine cu cine s-a însurat, de unde venea
cutare şi cutare, a cui fată fusese nevasta vărului
primar cutare dar feciorii străbunului unde s-au dus
şi cu cine s-au însoţit în viaţă, ce copii au avut, cine
i-a cununat pe bunici, cine au fost străbunicii lui pe
linia maternă, dar din spiţa paternă cine au fost şi
cum s-au aşezat la oraş şi în ce împrejurare au
părăsit ei locurile de obîrșie. Și alte asemenea
întrebări îi vin în minte. Unele, mai frecvent, altele
la răstimpuri, într-o stare inexplicabilă, altele,
ţîşnind din vis. Care este matca familiei Păstoreanu
şi de unde îi vine numele, asta ţine minte cu de-
amănuntul”), dar şi instanţa morală a unei lumi
dispărute, păstrînd rînduieli precum milostenia,
grija de aproape, botezarea copiilor cu numele
sfinţilor din calendar, dar şi înţelepciunea omului
care ştie că „recunoştinţa e o abatere de la re gulă”,
că „e mare lucru să păstrezi măsura fiinţei tale
muritoare”, pămîntul nu (te) trădează şi, mai ales, că
viaţa trebuie trăită în demnitate: „Să nu ne batem
joc de scurta noastră viaţă, s-o trăim cu fruntea sus
şi cu sufletul curat”, spune bunicul Ioanid
Păstoreanu nepotului Luca, la vremea cînd se
deapănă poveştile.

Vasile Iancu excelează, am spus-o şi altădată, în
ceea ce se numeşte povestirea biografiei, fapt esen -
ţial în construcţia narativă a romanelor sale; prin
biografiile Demetrei Bozaru, Ecaterinei Potiron,
Mitrache, Iuliu Barcan, Sebastian Modreanu, David
Gregorian – exilatul, ratatul, activistul bolşevic,
intelectualul manipulat, omul cu „mirosul timpului”
– erau personaje le care fixau tipologiile romanului
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Cînd vii din mlaştini, de exem plu; Ioanid şi Saveta
Păstoreanu, fiii plecaţi în patru zări, Grigore, Alecu,
Emanoil şi Raluca, înstrăinată de familie, nepotul
Luca, martorul poveştilor lui Ioanid, Veniamin
Stamati, Ion Tighineanu, Tudor Bălăceanu, Tit
Botnaru, protagoniştii şi personajele secundare, „de
susţinere”, însă, a arhitecturii epice din În patru
zări, isto risesc epoca prin biografiile lor. Romanul
e, din această perspecti vă, povestea unei familii
risipite de întîmplările unei istorii po trivnice,
agresivă, sumbră şi a unor fiinţe cu lăuntrul
definitiv fracturat prin frică, teroare şi manipulare.
Grigore Păstoreanu intră între bolşevici, citeşte doar
Manifestul partidului comunist al lui Marx şi Engels
şi Biblia, mai cu seamă, Vechiul Testament,
încercînd, într-un bizar efort, să găsească
similitudini între ficţiunile marxiste şi creştinismul
adamic, iar tovarăşii săi îl şi numesc Mar xistul
Grigore Teologul, Alecu Păstoreanu dispare, în
august 1943, cu o unitate germană în retragere,
rămîne în Germania de Vest şi îşi schimbă numele
în Otto Tischler, Raluca, uitîndu-şi familia e o
„doamnă Bovary” dintr-un oraş din sudul
Moldovei, „coborîtă parcă dintr-un romantic film
franţuzesc”, Veniamin Stamati care trece prin
încercări ca „pentru o sută de ani”, Ion
Tighineanu,cu poves tea sa despre ofiţerul rus „alb”,
stabilit în Moldova, departe de privirea cruntă a
„roşilor” lui Lenin, Tudor Bălăceanu din Brăila,
făcînd portretul „în oglindă” lui Grigore Păstoreanu,
pe care îl regăseşte „într-un fel de” Panait Istrati, cel
din Spovedania unui învins, bibliotecarul unui lagăr
comunist, avocatul Dan Robescu, evocînd, pentru
uzul aceluiaşi „fiu risipitor”, manipulat de
bolşevici, pe Rakovski, un individ fără patrie, fugit
din Uniunea Sovie tică, punînd la cale asasinarea
regelui Ferdinand, la Iaşi, după ce va fi provocat
răscoala comunistă de la Tatar-Bunar, în sudul
Basarabiei, bucovineanul Tit Botnaru, cu istoria
Bucovinei de Nord tero rizată de ocupaţia sovietică.

Personajele din În patru zări se află în anotimpul
morţilor, pe front sau în lagărul comunist (sovietic
şi român), iar romanul creşte din ceea ce aş numi un
timp al poveş tilor pe care Vasile Iancu ştie să le
rostogolească într-o impecabi lă logică narativă, într-
o construcţie fără cusur, pe mai multe ni vele. Mai
întîi, frontul de Est şi lagărele sovietice, despre care
abia acum se scriu cărţi, nu multe, însă; sînt de

amintit, în imediata vecinătate a romanului lui
Vasile Iancu, Ceață roșie în Crimeea de Gabriel
Chiriac şi Decalog de Paul G.Munteanu; centrat pe
biogra fia lui Grigore Păstoreanu, romanul
„urmează” armata română în lup tele de la Fălciu,
Ţiganca şi Stoeneşti, pentru recucerirea Basara biei,
a pămîntului furat, personajele rezumînd istoria
ocupării te ritoriului din estul României, încă de la
Regulamentele organice din secolul XIX, cu pilda
bursucului („Aţi auzit ce face bursucul cînd vrea să
pună stăpînire pe un bîrlog gata făcut? Îl spurcă de
nu mai intră nimeni în el. Rusnacul devine stăpînul,
iar tu, băşti naşul, slugă prea plecată”) sau
întrebîndu-se obsedant, ca şi ostașii români din
romanele amintite mai înainte, ce să caute soldatul
român dincolo de Nistru („Ce căutăm noi la
Odessa? Și pe urmă, ce mai pofteşte mareşalul? Să
ne ducă în Caucaz? Și dincolo de Don? Poate vrea
să-i bată pe rusnaci în ţinuturile lor veşnic
îngheţate? Chiar ne ducem unde vor nemţii? Care-i
rostul acestui război peste Nistru? Ăsta nu mai este
războiul nostru, cugeta cu îngrijorare soldatul
român cu scaun la cap şi cu oleacă de ştiinţă a
istoriei”), apoi, prizonieratul lui Grigore Păstoreanu
şi drumul spre lagă rul bolşevic, unde va fi rămas
pînă în 1950. Cel de-al doilea ni vel narativ fixează
„grozăviile” pe care le-au făcut „ilegaliştii” ajunşi la
putere prin fraudă, transformînd o Românie
prosperă în silnicia de ev mediu, instaurată de o
„sectă”, aceea a „bolşevicilor internaţionalişti”, cu
utopici incurabili şi criminali odioşi.

Vasile Iancu este un povestitor rafinat care
documentează foarte atent epoca (iar descrierile
lagă relor de la Jilava şi Tîrgu-Jiu sînt antologice),
un fin psiholog, cunoscător al tipologiilor vremii,
dar şi un portretist cu totul remarcabil, folosind o
limbă bine strunită, cu alcătuiri vechi, acroşante
prin farmecul arhaicităţii lor, într-un timp al
poveştilor, emoţionant (şi) prin ceea ce aş numi
vremea surpării unei lumi şi a oamenilor care vor fi
vieţuit în cuprinsul ei.
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Sâmbătă 15 / 27 mai 1899. După ceva ploaie, joi
sara, ieri vânt cald, pâclă! Azi sculat la 5½, cer senin,
ceva vânt, termometrul la această oră matinală, 11° R.
Ieri pledat, în absența adversarului, procesul Sturdza,
pentru cei 250.000 franci la Tribunalul Ilfov, sectorul I.

A fost zilele trecute profesorul Bejan de la Ploiești și
și-a arătat mirarea de cinismul politic al lui Take Ionescu
în materie de scoală. Era vorba să se numească director
la liceul din Ploiești un profesor cumsecade, dar Take
Ionescu, ministru de Culte, a răspuns: pentru Ploiești
înțelegeți-vă cu Christu Negoescu și Bucur Spirescu,
doi nedemni agenți electorali ai lor.

Vârnav, întors ieri de la Focșani, mi-a zis ca să nu
mai merg Duminecă acolo. S-a întors plouat. Cotescu
supărat de ce telegrafiase venirea lui numai lui Ienibase:
Profesorul C. Lupu țâfnos și pretențios, că nu e el
candidat etc. Boala, mortală, a bătrânului. Varnav ne-a
slăbit acolo. Uimită lumea de purtarea scandaloasă a lui
Săveanu1 tatăl și fiu, care se căciulesc acum la
conservatori pentru a fi aleși și de purtarea
conservatorilor (sfatul lui Nicu Negri!), care îi primesc.

Sâmbătă 22 mai / 3 iunie. Zilele trecute tot timp
frumos, dar destul de răcoare, dimineața pe la 8 ore,
numai 12 sau 13° R. Azi la 6 ore dimineața, 14° R, apoi
foarte cald peste zi.

Dumineca trecută, sara 9½ – 11, asistat la conferența
lui Pompiliu Eliade la Ateneu, Îndoielile lui Pascal.
Tema falsă, problema religioasă nu se putea pune
înaintea publicului nostru, apropiat de jansenismul
ultimilor 9 ani ai vieței lui Pascal, în care probabil era ¾
alienat, ca și Auguste Comte la sfârșitul vieței. 

Apoi tevături electorale, supărarea violentă a lui
Jacques Negruzzi, că a fost șters de pe lista candidaților
noștri de la Iași, când a fost necesitatea să se șteargă al
6-lea candidat. Scrisoarea violentă a Mariei Negruzzi de
la Lacul Sărat, unde scoate pe nas ce a făcut Jacques
pentru noi la căsătorie și la alegerile mele, pornind de la
premisa falsă că eu aș fi știut de mai nainte sau aș fi
colaborat la ștergerea lui Jacques, de care habar n-am

avut. 
Frecvuente veniri la mine a lui Barbu Stirbey și Nicu

Săulescu.
Slabul discurs program al lui G. Gr. Cantacuzin la

banchetul de la Iași de vineri, 14 mai. Ridicula și
îngâmfata lui călătorie prin Moldova à la Royauté. 

Turburările antisemite în Iași, Duminecă 16 / 28 mai
1899. Vina inconsistentă a ministrului Istrate,
prefectului ieșan Greceanu, care, împreună cu N.
Filipescu (și ofițeri), formaseră o societate anti-semită.

Carp sosește de la Tzibănești joi 20 mai sara și
hotărâm că nici el la Craiova, nici eu la Brăila să nu
vorbim în vreo întrunire publică, nefiind momentul
oportun de a ataca astfel și acum discursul-program al
lui Cantacuzin de la Iași.

Vineri 21 mai, vine tânărul Bombacilă2 cu o
scrisoare a lui Sculescu din Craiova pentru a fixa o
întrunire acolo cu Carp.

Telegramă
Principe Barbu Stirbey,

Craiova.
Bombacila sosește astăzi vineri la 11½ Craiova cu

instrucții. Rog amânați orice decizie până la sosirea lui .
Maiorescu

În această vineri (ieri), Bombacila la dejun la mine,
sara, la masă, Carp la mine cu Gr. Buiucliu (care pleacă
mâine în străinătate pentru căutarea sănătății), vin și
Blanc cu Irinița, pe la 10½ ore, și Marghiloman.

Carp a plecat ieri,  11° 40’ sara, la Craiova,
Marghiloman azi 5 ore dimineața, cu Costică Lecca la
Urziceni, pentru alegerile din Ialomitza.

Eu era să plec azi la 11° 40’ la Brăila, dar pe la 9½
vine Fotin pe la mine și ne înțelegem să nu plec decât
luni sara, dacă primesc o telegramă de la el și dacă e
speranță de înțelegere cu Cocians.

Trimet astăzi lui Laurianu telegrama primită din
Galați și de la Tomescu, Filitti, general Cotrutz,
Racovitză, Nebuelli, prin care e chemat acolo, fiindu-i
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pusă candidatura împreună cu a generalului Cotrutz. 
Am primit acum 3 zile decretul pentru conferirea

medaliei clasa I (aur) „Răsplată a muncei pentru
învățământul primar”.

Buiucliu (curios nepolitic) zice să o trimit
ministrului înapoi. Eu însă nu îmi iau dreptul să nu
onorez panglicile regelui deopotrivă, voi depune o cartă
de vizită ministrului Take Ioenscu și cer audiență de
mulțumire la rege chiar astăzi.

„D-lui general Vlădescu,
Șeful Casei militare a majestății sale regelui,

la palat.
„D-le general,
am onoare avăĕ ruga să binevoiți a solicita în

favoarea mea o audiență de la majestatea sa regele, care
a avut multa bunăvoință de a-mi conferi medalia
„Răsplată muncei pentru învățământul primar”.

Primiți, vă rog, d-le general, încredințarea înaltei
mele stime. 

T. M. 
București
22 mai / 3 iunie
Str. Mercur 1.

Sara la masă la Blanc, cu generalul și Marie
Berendei, B. Bossy cu nevasta, Lilly Florescu cu idem.
După masă, a venit și arhitectul Mandrea, celistul și s-a
făcut muzică prima-vista. Plăcută sară, dar ne-am culcat
la miezul nopții.

La club am aflat de la Nicu Cerkez că de la 10 mai
se ceruse de guvern lui Jean Lahovary să decoreze pe
toți coconașii: toți fii lui G. Gr. Cantacuzin, fiul lui
Alecu Catargi etc. și anume cu Steaua României, nu cu
coroană, din cauza panglicei roșii.

Jean Lahovary a refuzat. De aici nemulțumiri în
contra lui, că e pedant prost etc.

Luni 24 mai / 5 Iunie. Am câștigat la Casație în
sfârșit procesul fostului minor Mihail Dimitrie Sturdza,
pentru nedreptul milion de condamnare în solidar cu
prințesa Gorciacof, în contra unchiului  său, beizade
Grigorie.

Azi dela 2½ – 5½, la rege. Iar m-a ținut 3 ore și a
vorbit iar nemțește.3

Așadar4, vechea prietenie și aceeași intimitate.
Împăratul nostru austriac Franz Josef este desigur

cam limitat, în Viena este foarte orgolios-aristocratic iar
în Budapesta democratic. Ungurii vor deveni iarăși cei

mai puternici, să primească acum graniță vamală,
armată și apoi doar uniune a personalului, printr-un
cancelar imperial comun. Atunci nu se va duce lipsă de
conflicte și le vor stinge, împreună cu vienezii.
Precauție pertinentă.

Ar fi fost mai bine dacă Sturdza ar fi plecat abia la
toamnă, căci Ionel Brătianu oricum ar fi trebuit să plece
din cauza istoriei sale (prințesa Cuza – divorțul de
Moruzi), idem Pherekyde etc.5

Eu6 contra, fiindcă se facea mișcarea în contra
regelui. Și prin urmare trebuia să cadă Sturdza.

Că a făcut rău Carp că n-a primit să intre acum în
minister.

Eu, ba foarte bine.
Că e grozav de grea situația, că foametea în 20

districte o să facă mișcări țărănești etc.
Eu vorbit în favoarea lui Panu și pregătit pe rege la

un viitor minister al lui cu noi. 
N.B.  Panu devenit mai pe urmă imposibil prin

slugărnicie  plătită pentru Cantacuzin, apoi idem pentru
Cantacuzin și pentru Sturdza.

Mercuri 28 mai / 7 iunie. La 7½ ore dimineața, +16°
R în umbră.

Telegramă
Dobrescu, proprietarul moșiei Tăcuta,

Codăești.
Ești așteptat vineri dimineața la locul știut.

Maiorescu.

Telegramă
Petru Carp, Vaslui.
Rog trimite joi pe Matake la locul știut. E relevant

pentru vineri.
Maiorescu.

Telegramă
Toma Cămărășescu

Târgu-Jiului
Cred Moldova sigură.

Maiorescu.

Telegramă
Lupu Kostaki, Bârlad.

Trimis trei certificate acum pe numele d-tale Barlad
în scrisoare recomandată.

Vineri 28 mai / 9 iunie. Ieri începusem cu Anicutza
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să bem Kissingen și efectul a fost bun, în primul
moment; dar peste zi aflăm că Lizeta Juchii are
Difterites, Zozo cu bona ei Nelly (catolică) s-a mutat la
noi (în odaia-remiză), Mimi la generalul Poenaru; sara
până după 11, așteptat depeși asupra alegerilor
colegiului I, cari s-au făcut ieri ... în asemenea
împrejurări am hotărât să întrerupem Kissingen până la
zile mai liniștite.

S-au ales ieri la colegiile I: Carp la Vaslui (cu
guvernul), C. Stroici la Dorohoi (idem). T. Cămărășescu
cu Ionel Brătianu, la Târgul-Jiul, în opoziție Lupu
Kostake la Barlad, idem Gr. Constantinescu, Guță Manu
la T. Severin cu guvernul. Al. Marghiloman, C. C. Arion
la Buzău cu guvernul. Dimitropolu, Târgoviște, idem. C.
G. Vernescu (junimist?), la Suceava, idem. A căzut
Germani la Râmnicul-Sărat contra parșivului liberal
Gheorghiceanu, susținut de guvern în scandaloasa unire
cu Ionaș Grădișteanu.

A căzut C. Teliman la Huși. A rămas prințul Barbu
Stirbey la Craiova, în balotaj cu Guran. A căzut Jean
Micleascu la Botoșani și Maridescu la Focșani.

Duminecă 30 mai / 11 iunie. A murit ieri aici, în
București, bătrânul D. Voinov, se înmormântează mâine
la Focșani.

Azi dimineață, între 11 și 12½, la mine prințul Barbu
Stirbei, Teordor Rosetti, C. C. Arion, Menelas Germani,
Scarlat Vârnav și Teodoru (al lui Marghiloman, fostul
nostru prefect de Buzău). Discuție asupra balotajului de
joi din Craiova și candidaturei lui Germani la senat.

Telegramă
Mișu Săulescu,
Craiova

Înainte din toate puterile, candidatul sosește mâine
dimineață Craiova.

Prezidentul.

Pe la 6¼, vine iarăși Menelas Germani la mine și mă
găsește jucând șah cu Costache Negruzzi, apoi vine și
Marghiloman, cu notițe de la balotajul din Craiova.
Germani îmi spune, că adineaori, pe la 4½ spre 5, a fost
ministrul Fleva la el, calea Văcărești 138, a stat la el vro
¾ ore (i-a văzut și excelintul portret, făcut de Angely la
Viena) și i-a exprimat părerea de rău că a căzut la
alegerea colegiului I cameră de la Râmnicul Sărat, că el
– Fleva – a constatat cu aceeași părere de rău ingerințele
și presiunile prefectorale de acolo și că le-a povestit cu

supărare ministrului prezident G. Gr. Cantacuzin.
Ce înseamnă această vizită și această vorbă a lui

Fleva? Nu cumva la caz de remaniere ministerială??
Eu greutate la cap toată seara, parcă aș avea friguri.

Aud mult mai rău. – Sara și noaptea ploaie.

Luni 31 mai / 12 iunie. Sculat la 7, de abia a încetat
ploaia, termometrul +7½° R. Dar apoi iese soarele.

Am luat 26 centigrame chinină. Îmi tremură mâna la
scris. Scriu articolul Balotajul la Craiova contra lui
Take Ionescu, cum a fost convenit ieri cu Al.
Marghiloman și Barbu Știrbei.

Primesc o scrisoare de la Matache Dobrescu din
Târgu-Jiului, care îmi cere următoarea depeșe, pe care o
și expediem la amiazi: 

Telegramă
Toma Cămărășescu

Târgu-Jiul
Puteți să primiți.

Maiorescu.

Stratagemă electorală!

Telegramă
Prof. Dimitrie Voinov

Focșani
Rog primiți expresia adâncei dureri pentru pierderea

ilustrului d-voastră părinte și bunului nostru prieten.
Maiorescu.

Note:
1. N.N. Săveanu – Nicolae N. Săveanu (1866-1952),

profesor de filozofie și om politic liberal, prefect al
județelor Putna și Prahova, senator, ministru al Sănătății
publice, președinte al Camerei Deputaților.

2. Ioan Bombăcilă.
3. Aici se încheie textul în limba română în manuscris.
4. De aici, textul continuă în limba germană în

manuscris.
5. Aici se încheie textul în limba germană în manuscris.
6. De aici, textul continuă în limba română în

manuscris.
7. Notă scrisă ulterior cu creionul, la o relectură a

jurnalului. 
8. Maiorescu lasă puncte de suspensie în manuscris.
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*
București, 7 august 1932

Iubite domnule Torouțiu,
Mi-a făcut nespusă bucurie cartea poștală

trimisă și-mi place să mi te-nchipui odihnindu-te
cât de cât și plimbându-ți privirile peste colinele
împădurite.

Eu, ce să fac, ca sărăntocii, mă plimb pe Calea
Victoriei, mai beau un țap la Corso și discut cu
Bagdasar despre mijloacele de-a câștiga ceva și
de-a plăti datoriile.

Dar suntem sănătoși și nu luăm lucrurile în
tragic, iar asta-i și tăria noastră.

Ca de obicei, trec pe la tipografie mai în fiece
zi. Ca Farfuridi: „Am, n-am treabă la tribunal, eu

la 12 trecute fix... etc.“
Am făcut corectura în pagini la mai bine de

jumătate din Făt-Frumos1. Domnului Leca
Morariu îi trimitem lucru gata făcut!

De asemenea, am căpătat câteva șpalturi din
Buletinul Eminescu2. Le voi citi astăzi.

Am început cercetarea mai de-aproape a
Omagiului3. Am găsit unele lucruri pentru care
am să-l necăjesc pe fratele Nicolae4.

Din lucrarea5 dumitale am recitit introducerea
și, cum ți-am mai spus la prima citire, e frumoasă
și face o excelentă impresie.

Scrisorile nu le-am citit încă, mi-am aruncat
deocamdată privirea printre ele, dar le vine
rândul, n-ai grijă.

Acum mă căznesc să strâng cap la cap câte
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DUMITRU MURĂRAŞUDUMITRU MURĂRAŞU

Nicolae SCURTU

R E S T I T U I R I

Biografia și bibliografia istoricului literar, profesorului, publicistului și traducătorului Dumitru Murărașu (1896–1984)
conține unele necunoscute ce se impun a fi cercetate, cu minuțiozitate, spre a completa profilul de autentic cărturar al celui
mai meticulos editor al poeziei lui Mihai Eminescu.

O sursă, indispensabilă, în acest sens, o constituie literatura sa epistolară, care însumează note, știri, informații,
precizări, rectificări și acolade critice de o reală valoare.

E necesar să amintim epistolele trimise lui Nicolae Iorga, Mihail Dragomirescu, Perpessicius, Șerban Cioculescu,
Vladimir Streinu, Pompiliu Constantinescu, I.E. Torouțiu, George Tutoveanu și, firește, altora.

Revelatoare mi se par epistolele trimise lui I.E. Torouțiu, excelent istoric literar, în a cărui oficină tipografică
„Bucovina“ Dumitru Murărașu și-a publicat unele dintre cărțile sale.

Relațiile dintre cei doi, așa cum rezultă și din epistolele pe care le public acum, erau de o rară cordialitate și, implicit,
încredere.

Istoricul literar I.E. Torouțiu îi încredințează confratelui său, în lunile de vacanță, corectarea revistelor Făt-Frumos și
a Buletinul Mihai Eminescu, precum și a altor cărți aflate în diferite stadii de imprimare în Tipografia „Bucovina“.

Dumitru Murărașu, instruit în Franța, excepțional profesor de emoții estetice în învățământul preuniversitar,
cunoscător al limbii latine și franceze, citește și recitește unele articole dificile, pe care, în final, le restituie cu o fidelitate
și rigoare ce ne trimit la experiențele, unice, ale benedictinilor.

Tot aici am restituit și o epistolă trimisă poetului George Tutoveanu, care îi încredințase unele note biografice despre
sine și delicata scriitoare Zoe G. Tutoveanu, spre a le folosi într-o nouă ediție a Istoriei literaturii române.

L-am cunoscut pe Dumitru Murărașu în anii senectuții și pot mărturisi că era un domn, un cărturar excepțional și un
dascăl cum nu mi s-a dat să mai întâlnesc.

Deși profund marcat de atitudinea lui G. Călinescu față de contribuțiile sale în domeniul eminescologiei, nu-i purta
ranchiună și nu am constatat nici un resentiment față de marele critic și istoric literar.



ceva bani ca să-mi pornesc baba spre Paris, a
apucat-o dorul de neamuri.

Rămân holtei, Nicolae holtei și el, lui Răcoasa
de asemenea nevastă-sa i-a dat un concediu de
care... avea nevoie, închipuie-ți ce bine va fi.

Dar să închei palavrele. Îți urez sănătate și
voie bună și doresc din tot sufletul aceleași
doamnei dumitale.

Să trăiești,
D. Murărașu

*
București, 12 august 1932

Iubite domnule Torouțiu,
Îți sunt dator un răspuns precis și scrisoarea

mea destinată să-mplinească acest rol, ar putea
avea ca motto cuvintele: „Calule vrei ovăz?“

M-a impresionat profund propunerea
dumitale și n-am răspuns imediat, fiindcă voiam
mai întâi să-mi fac un examen de conștiință.

Iată acum sfatul meu. Știu că lucrezi de mult
timp la un studiu despre Goethe și nu mă-ndoiesc
că vei aduce la cunoștința publicului lucruri utile
și-n bună parte necunoscute cercetătorilor literari,
în special.

Goethe în România6 e un subiect care deși nu-
i virgin, este extrem de interesant, mai cu seamă
bogat, așa cum desigur va fi, pe material inedit și
bine organizat.

Din acest punct de vedere deci, aș lucra cu
plăcere la traducerea în limba franceză a unui
studiu de-a cărui însemnătate sunt convins.

Rămâne chestiunea numai fixată de
dumneata. Iată și părerea mea cinstită ~ suma
fixată e prea mare, exagerat de mare. Chiar de-ar
fi să fac tot eu și corecturile necesare până la
bunul de imprimat, și tot mi se pare suma cam
pipărată.

Afară numai dacă banul are pentru dumneata
altă valoare decât pentru mine. Totul e relativ pe
lumea asta.

Oricum, despre chestia aceasta vom mai
vorbi, lucrarea însă primesc să o fac și-ți promit
să fac lucru cinstit și serios.

Nu pot decât să-ți mulțumesc că te-ai gândit la
mine și să mă bucur că cu toată critica...
călinesciană, tot mă mai cred oamenii bun de
ceva!

Acum să trecem la chestia revistelor Făt-
Frumos, l-am corectat în întregime, a fost trimis
și domnului Leca Morariu. Se așteaptă, însă,
bunul de imprimat.

Domnul Morariu e de părere că Eminescu și
clasicismul7 să apară în Buletinul Eminescu, dar
probabil că nu știe că și pentru Buletin îi rezerv o
surpriză.

M[anu]s[crisul] Cultură și știință8 l-am
corectat în șpalturi, în întregime, de asemenea și
introducerea mea.

Am corectat și articolele lui Bogdan-Duică9,
Colonelul Manolache10 și Șoimescu11.

După cum vezi, până la înapoierea dumitale
cred că voi corecta în șpalturi întregul Buletin.

Și așa trece viața. Mâine dimineață nevastă-
mea pleacă cu Ghiță al meu la Paris. I-am făcut
rost de ceva bani... pe credit.

Vreau să te văd întors sănătos, odihnit și cu
sete de muncă. Doamnei dumitale sărutări de
mâini și urări de sănătate deplină.

Curând, curând și iarăși ne vom vedea. Până
atunci, calde salutări și mulțumiri de la

D. Murărașu

*
București, 13 mai 1933

Iubite domnule Torouțiu,
Subsemnatul, membru al Asociației

Publiciștilor Români, neputând lua parte la
adunarea generală a asociației, vin cu rugămintea
ca-n caz de luare a diferitelor hotărâri în legătură
cu bunul mers al instituției, să mă reprezentați și
pe mine, știind bine că-n toate chestiunile de
interes național suntem de aceeași părere.

Cu toată dragostea,
D. Murărașu

*
Paris, 15 august 1937

După o lungă plimbare prin sudul Italiei, am
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ajuns la Paris și revăd cu plăcere locurile
cunoscute în tinerețe.

N-am uitat de Goethe en France, dar până
acum n-am avut norocul să găsesc această
lucrare. Un librar s-a oferit să întrebe la diferite
alte librării din Paris și-mi va da răspunsul
curând.

Suntem sănătoși cu toții. Ne întoarcem tot
prin Italia, unde rămânem o săptămână.

Multe urări de bine doamnei, iar dumitale,
domnule Torouțiu, o caldă și prietenească
îmbrățișare.

D. Murărașu

[Monsieur I.E. Torouțiu, Strada Grigore
Alexandrescu, nr. 4, Bucarest ~ Roumanie].
Carte poștală ilustrată ~ Paris en flanant. Église
de la Madeleine.

*
București, 23 aprilie 1946

Scumpe domnule Tutoveanu,
Am trecut pe la Iulius și am primit

interesantele note pe care mi le-ați lăsat. Dacă
vreodată vor veni vremuri prielnice și voi putea
duce la capăt Istoria literaturii mai dezvoltată
decât cea de astăzi, notele îmi vor fi folositoare și
voi merge la ele. Dar cine mai știe.

Sunt acum sărbătorile noastre creștinești și
Sf[ântul] Gheorghe. Îmi veți permite să-mi
îndrept cu dragoste gândul spre dumneavoastră și
să vă urez sănătate deplină ca să apucați o epocă
de aur ca aceea pe care ați cunoscut-o în tinerețe
și să retrăiți într-o primăvară a țării noastre.

Cu cele mai bune sentimente,
D. Murărașu

[Domnului G. Tutoveanu, Strada G2, Parcul
Vatra Luminoasă, Loco; Dumitru Murărașu,
Strada Roma, nr. 59A, București, III].

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

Biblioteca Academiei Române. Cota S/64 (1-2, 4-5) și S/49
(1).

1. Făt-Frumos. Revistă de literatură și folclor. Suceava
(1926–1933). Redactor și editor ~ Leca Morariu. Din 1930
Leca Morariu este directorul acestei publicații.

2. Mihai Eminescu. Lămuriri pentru viața și opere lui
Eminescu. Sub conducerea lui Gh. Bogdan-Duică și Leca
Morariu. Se referă la anul 3, fascicola 9, 1932, 183 pagini.

3. Omagiul lui Ion Petrovici care se imprima în
Tipografia „Bucovina“.

4. Nicolae Bagdasar (1896–1971), profesor universitar
și filosof. Membru al Academiei Române.

5. I.E. Torouţiu ~ Studii şi documente literare. Volumul
III. „Junimea“. Bucureşti, Institutul de Arte Grafice
„Bucovina“, 1932, 480 pagini.

6. Un proiect care nu s-a realizat.
7. Nu s-a publicat în Buletinul Mihai Eminescu ci în

Tipografia „Bucovina“.
8. În Buletinul Eminescu Dumitru Murărașu publică

articolul lui Mihai Eminescu – Cultură și știință, p. 74–97.
9. Gh. Bogdan-Duică publică articolele Burăh și

Eminescu, Notiță despre Fany Tardini (1865) și Eufrosina
Popescu și Eminescu.

10. Constantin Manolache publică articolele: Un
„eminoscolog“ autentic: d. G. Călinescu și Statuia lui
Eminescu la Iași.

11. Ștefan Șoimescu publică articolul În marginea unor
critici.
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Printre grozăviile care, în satul hunedorean
Densuş, au făcut ca trecerea anului 1848 să fie foarte
greu de uitat, se află şi urgia abătută atunci asupra
preotului greco-catolic Vizantie Pop (1798-1857) şi a
soţiei sale, Sofia Pop (1809-1882). Am numit astfel
pe cei doi „întîi-stătători” sau „întîi-născători” ai
spiţei lor, care au fost pomeniţi prin ani cu nobilul
titlu de „tatăl şi mama Densuşienilor”. Familia lor se
întemeiase-n Densuş de aproape două decenii, printr-
o căsătorie urmată de hirotonire şi o la fel de
emoţionantă ceremonie de instalare în parohie. Cu
studii urmate la Haţeg şi în Blaj, tînărul cleric venise
de la Măceu (era fiul preotului Nicolae Pop, paroh în
satul aflat pe Valea Streiului), iar mireasa din Boş
(astăzi, parte componentă a municipiului
Hunedoara), născută fiind în familia preotului
ortodox Ioan Popoviciu1. 

Din prima generaţie a demnilor de amintire
vlăstare ridicate din bătătura casei parohiale
însufleţite astfel de Vizantie şi Sofia Pop, au făcut
parte Beniamin, George, Aron, Iulia şi Nicolae2

(mezina Elisabeta s-a stins timpuriu). Chiar şi numai
cu o sumară privire, acestora li se pot adăuga de
îndată încă vreo 15-16 destoinici urmaşi, între care:
Ovid (1873-1938, fiul lui Aron; filolog, lingvist,
istoric literar, poet, folclorist, universitar şi
academician), Romul şi Alexandru (fii ai lui George,
ambii cu carieră didactică), Septimiu şi Pompei (fii ai
Iuliei, primul fiind jurnalist şi al doilea învăţător),
Eliza D. şi Elena Puşcariu-Densuşianu (fiice ale lui
Aron, prima devenind profesoară, iar a doua – cea
dintîi femeie medic din România).

Revenind în punctul de pornire al rîndurilor
noastre, să spunem şi că întreg supliciul paşoptist la
care făceam referire îl găsim evocat într-o scrisoare
deschisă a preotesei Sofia, publicată – în vremuri de
noi încercări pentru familia Densuşienilor – pe prima
pagină a militantului ziar românesc Federaţiunea din

Pesta (Diurnalu politicu, literariu, commercialu
şi economicu. Annulu allu siesselea.
MDCCCLXXIII. Nr. 70, dominecă, 9 nov./28
oct. 1873). Reproducem această epistolă
actualizîndu-i în parte grafia latinizantă,
corectînd tacit erorile tipografice şi precizînd că
patronimicul Densuşianu le-a fost atribuit
vlăstarelor celor doi vrednici părinţi începînd
cu anii şcolarizării, din raţiuni ţinînd de cerinţa
diferenţierii, cel mai adesea potrivit baştinei lor,
a progeniturilor cu nume foarte frecvente,
precum şi cel de Pop…

Densuş, 30 octo[m]b[rie] 1873.
D[omnu]le Red[actor]!
Astăzi mă încunoscienţai că fiul meu Aron

Densuşianu, avocat în Făgăraş, e încarcerat în
Tîrgu-Mureşiului de cătră stăpînii patrioţi maghiari
[aici, cu vechiul sens de: locuitor din aceeaşi
patrie/regiune], pentru că ar fi apărat dreptatea şi
sacrele interese ale naţiunii noastre.

Repauzatul meu soţ, Vizantiu, paroh în Densuş, fu
la an 1848 despoiat de toată averea şi legat de
loitrele carului şi astfel transportat spre a fi împuşcat
de către patrioţii maghiari – însă provedinţia divină
şi dreptele lui fapte l-a[u] eliberat din mînile
sceleraţilor.

Primgenitul [prim-născutul] meu fiu Beniamin
Densuşianu, actualminte protopop în Săcărîmb, la an
1848, împins de ascuţîtele [ascuţîşurile] baionetelor
patrioţilor maghiari şi transportat în oppidul
[reşedinţa de ţinut] Haţeg, unde i se preparase
furcele unguresci, după ce i se constatară umanele-i
fapte, pronia divină îl eliberă asemenea.

Al doilea fiu al meu, George Densuşianu, paroh în
Densuş şi asesor consistorial [membru al organului
administrativ-disciplinar al unei episcopii sau
mitropolii], la 1848, acuzat de cătră un ministru ca
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agitator prin presă, documentînd el dreptele sale
aserţiuni întru interesul bisericei şi a poporului, fu
asemene eliberat.

Al treilea fiu al meu, Aron Densuşianu, avocat în
Făgăraş, astăzi de cătră patriotismul maghiar
încarcerat în Tîrgu-Mureşiului, suferă pentru că a
luptat întru interesul dreptăţii şi al naţiunii.

Eu, dară, apelînd la naţiune, nu pentru a-l
elibera, ci pentru a-l imita, căci sum convinsă că şi
acest fiu al meu, după dreptele lui fapte, dacă de
tribunalul şi patriotismul maghiar nu va fi eliberat,
va fi eliberat de acel tribunal sânt, unde se vor
încorona meritele fiilor acelei naţiuni, cari au luptat
pentru dreptate şi libertate.

Mai am încă al patrule fiu, Nicolau Densuşianu,
avocat în Braşeu, şi dacă providenţia preste mine
pînă în adînce bătrîneţe atîtea tentaţiuni au adus, rog
pre părintele ceresc şi pentru el, ca să nu-şi pregete
cu orişice preţ a suferi pentru naţiune, de l-aş şi
vedea asemene tractat [tratat] – apoi să mor.

Sofia.
Mama Densuşianilor.

Epistola acestei veritabile „mame a Gracchilor”
era însoţită prompt, în semn de solidaritate, de o
virulentă notă a redacţiei:

Venerabilă Matroană! Calea pe care au purces
preademnii fii ai D[umnea]voastră, devotaţi cauzei
poporului român, este calea durerilor seculare pre
care din vechime au purces mai mulţi fii ai naţiunei
noastre, iară la an 1848 plecase cu miile, plecase
aşa-dzicînd naţiunea întreagă, lăsîndu-ne
următorilor essemplu de imitat. Sublimă misiune!
Mai sublim însă este essemplul ce Dv. daţi mamelor,
pentru că mai rare sunt la noi Corneliile decît
Gracchii3. De trei ori binevenit este dară apelul Dv.
în acest timp de amorţire şi de indiferentism, în care
credinţa pare a slăbi. 

Cînd numărul matroanelor române, cari să înveţe
pre fiii lor a se devota cu totul cauzei naţionale, va
creşce, va deveni mare, atunci casa noastră va
triumfa desigur. Bine observaţi că fiului Dv. i se va
restitui acuşi libertatea; aceasta este şi credinţa
noastră, pentru că judecătorii îl puseră la închisoare
preventivă numai pentru că prevedeau că nu-l vor
putea condamna, neci chiar după legile lor. Tristă
situaţiune în care se află la noi justiţia, dar nu poate
fi altmintrea, căci însăşi baza libertăţilor, libertatea
personală, nu este garantată încă cetăţianilor [...]

Mai avem a observa că înseşi legile în vigoare se
aplică în moduri diferite; pre cînd adică maghiarii
din opoziţiune se află în deplin esserciţiul drepturilor
constituţionale, pre atunci românii, vrînd a le
essercita şi ei, sunt traşi în judecată, sub pretestul
futile d-a fi comis crima de less-majestate! Cu cît
maghiarii vor merge tot aşa mai departe, cu atît mai
departe vor sta de inima românilor, în care, prin
procedura cea nedreaptă, în loc de încredere şi
apropiare, se va incuiba dispreţu[l] şi ura
ireconciliabilă.

Red[acţia] „Fed[eraţiunea]”. 

Ce anume o împinsese pe preoteasă la acest
protest public? 

Suntem în anii urmînd revoluţionarului ’48,
perioadă în care, încrezători în noile şi relaxantele
politici liberale ale Curţii de la Viena, românii
transilvăneni îşi revendicau autonomia politică sub
utopica flamură a unui propriu ducat, proteguit prin
generoasa înţelepciune a „luminatului Împărat”. Anul
1867 va aduce însă o radicală schimbare a politicii
imperiale, monarhia habsburgică abandonînd
strategiile federaliste şi căutîndu-şi consolidarea
printr-un regim dualist austro-ungar. Şi astfel, prin
alipirea Transilvaniei la Ungaria, interesele naţionale,
politice şi culturale ale românilor vor fi mult
ignorate, iar drepturile lor mereu încălcate. 

Stabilit din 1864 în Făgăraş, unde foarte curînd se
va şi căsători, avocatul şi publicistul Aron
Densuşianu se afirmă şi prin combaterea perfidelor
politici antiromâneşti, fiind onorat cu calitatea de
consilier municipal. În toamna anului 1873, aflat în
vîltoarea viguroaselor acţiuni de apărare a
autonomiei municipale, de stopare a unor abuzuri
fiscale în sate şi de susţinere a dreptului de liberă
folosire a limbii române în administraţie, e acuzat de
„conturbarea liniştei publice”, chemat în faţa
Tribunalului regesc din Tîrgu Mureş, ba chiar şi
reţinut pentru o lună în arest preventiv (21 oct. – 20
nov.). Va fi eliberat prin hotărîrea Curiei Regale4 din
Pesta, iar nedreapta opresiune îi va conferi o aură de
jertfelnic erou al rezistenţei româneşti, elogiată prin
numeroase mesaje, ce-i parvin nu doar din
Transilvania, ci şi din Buda, Viena, Graz. Pe potrivă
vor fi şi răspunsurile sale: „Voi fi totdeauna neclătit
[neclintit] şi rezolvat [decis] acolo unde mă vor
chema interesele patriei, ale naţiunii noastre. Eu nu
ţin aceasta de un merit, ci din contră, de o datorie
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strînsă şi sfîntă. Vai de acel popor ai cărui luptători
vor pretinde recompensă pentru că au împlinit ce ei
erau datori a face” (cf. Georgeta Antonescu, Aron
Densuşianu. Cluj, Dacia, 1974, p. 28). 

Epistolele inedite ce reproducem în continuare nu
doar ne familiarizează cu un viu şi tensionat context
social-politic, ci, prin faptul că aparţin unui viitor
fruntaş al Bisericii Ortodoxe Române, şi cu
păguboasa neîncredere confesională ce submina
acţiunea românilor. Nepot al protopopului din
Zărneşti-Braşov, absolvent al Institutului Teologic
din Sibiu (1850), hirotonit peste cîţiva ani la Rîşnov
şi, din 1857, instalat întru preoţie în satul natal, Ioan
Meţianu (1828-1916) era din 1865 deputat al Dietei
transilvane din Cluj, iar din vara lui 1873, după
moartea mitropolitului Andrei Şaguna, ca membru al
Congresului Naţional Bisericesc, făcuse parte din
comisia de scrutin pentru noul mitropolit, conducînd
apoi, ca preşedinte al Congresului, ceremonia
instalării celui ales (sîrbo-românul Procopie
Ivacicovici, 1873-1874).

În intim acord cu frămîntările acelor ani, sunt şi
cîteva dintre scrisorile adresate pe atunci de I.M. lui
Aron Densuşianu5: 

1
Zărneşti, în 6 noiemvrie 1872.

Mult stimate Domnule!
Văzînd că timpul alegerilor dietali pentru

districtul nostru [Bran] se apropie, că cei 2 candidaţi
maghiari, Benedek şi Brust, au ajuns pînă şi prin
cercul nostru cu cortesiile [prezentările] lor şi că noi
– pre cît sciu eu – n[-]am stabilit nici o programă
faţă de toate acestea; neputînd eu veni în persoană
acolo [la Făgăraş], precum aş dori, iar de altă parte
voind a păstra solidaritatea în asemenea cauze
naţionale; [î]mi iau voie prin aceasta a întreba pre
Domnia Ta că stabilit[-]aţi D-voastră cei de acolo
vreo programă privitoare la atitudinea noastră faţă
de alegeri?

Dacă da, aveţi bunătate a o împărtăşi şi nouă
celor de aici, ieară, dacă nu aţi stabilit, n-aţi avea
plăcere a convoca intelighinţia la o consultare
prealabilă în privinţa aceasta, pentru ca să scim de
avem a merge sau nu la urnă? – şi dacă mergem, să
scim[:] avem a votisa, sau a protesta acolo?

După care cu toată Onoarea am rămas Al
D[omniei] Tale,

Stimătoriu,
I. Metianu

P[roto]p[o]p 
2

Zărneşti, 5 iulie [1]873.
Prea Onorate Domnule!
La preţioasa epistola D[omniei] Tale, prin care

mă inviţi la anteconsultarea intelighintiei noastre de
acolo, ţinînd[-]o mîne, în 6 ale curentei, am onoare
a[-]Ţi răspunde că, precît de tare doresc a participa
la aceea, pe atît de mari sunt pedecile ce mă opresc.
Voi veni însă luni, tare de dimineaţă, să ne mai
înţelegem amîndoi, iear pîn’ atunci dechiar [declar]
că eu mă supun concluselor majorităţii.

După care pre lăngă salutare cordială am rămas
al D-Tale Stimătoriu,

I. Metianu
P[roto]p[o]p*

* [Nota destinatarului:] După aceea episcop la Arad, în
urmă Mitropolit la Sibiiu. A.D.

Note:
1. Vezi Densuşienii: corespondenţă, [volum editat de]

Ioachim Lazăr şi Adela Herban, Cluj-Napoca, Argonaut,
2011, pp. 14-24. 

2. Beniamin Densuşianu (1829-1915) – tribun
(comandant de formaţiune militară) în cursul revoluţiei
române de la 1848, din Transilvania; profesor de şcoală
preparandală, preot în Săcărâmb, protopop al Bobâlnei,
vicar al Haţegului.

George Densuşianu (1833-1887) – preot paroh în
Densuş şi, totodată, ctitor şi director al şcolii din satul
natal; publicist, deputat în comitatul Hunedoara.

Aron Densuşianu (1837-1900) – filolog latinist şi
istoric literar; din 1881, profesor universitar în Iaşi, poet,
folclorist; membru corespondent al Academiei Române.

Iulia Densuşianu (1840-1894, căs. Dariu) – preoteasă
îndoliată de moartea prematură a câtorva copii şi a soţului;
a generat constituirea unei ramuri densuşiene în Rachitova,
unde era stabilită prin căsătorie. 

Nicolae Densuşianu (1846-1911) – istoric (a publicat o
bogată colecţie de documente privind istoria românilor şi
o importantă monografie a Revoluţiei lui Horea), jurist;
membru corespondent al Academiei Române.

3. Cornelia, fiică a împăratului roman Cornelius Scipio
Africanus şi mamă a fraţilor Tiberius şi Caius Gracchus,
cărora le-a acordat, cu devoţiune, o educaţie cât mai aleasă.

4. Curia Regală – suprema autoritate juridică a
Ungariei.

5. Astăzi, scrisorile se află în colecţiile B.A.R.
Bucureşti (S 29/DXXXI).
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Zilele de 22-30 august au fost pentru mine cele
mai norocite zile din anul acesta, căci am avut
prilejul să văd o parte din neamul nostru subjugat,
pe basarabeni, precum şi pe ruşi, stăpânii lor, de la
care neamul nostru a avut multe de îndurat.

Trimes de o persoană cu sentimente adevărat
româneşti într-o comună Saharna, pe malul
Nistrului, nici n-am ştiut când mi-am scos
paşaportul şi, cu gândul de a ajunge mai repede, am
uitat aproape să-mi ieu cele trebuincioase pentru un
drum aşa de lung.

La Iaşi, vizai paşaportul la consulatul rusesc, ai
cărui funcţionari te spionează cu fel de fel de
întrebări, ca: „Unde te duci? De ce te duci? Ce să
faci acolo?” etc, şi peste o oră, cu trenul, sunt la
Ungheni-Ruşi, pe malul Prutului. Îndată ce ajungi
aici, se schimbă portul la oameni. Nu vezi
îmoprejuru-ţi decât numai şăpci, cizme mari şi
bărbi lungi. Toţi călătorii sunt trecuţi printr-un
cordon de jandarmi ruşi, în sala Vămii, unde se
cerceteaz bagajele şi paşapoartele. Aici o mulţime
de jidani te întreabă dacă ai bani de schimbat:
ceteşti în faţa lor numai gândul după câştig
nelegiuit. Eu mă îngrijisem de bani ruseşti din Iaşi.
Luasem carboave (ruble) a 2,68 lei una. Trecem la
Casa de bilete, unde casierul, se vede om fără
exerciţiu, abia socotea nişte copeici, şi iau un bilet
pentru gara Râbniţa. Lângă casierul de bilete, şi
apoi prin toate locurile unde se fac sooteli, sunt
maşini de socotit, de acelea pe care le întrebuinţăm
noi în şcolile primare. Nişte bile, în rânduri de câte
zece, înşirate pe sârme. Ei bine, ruşii au dobândit o
abilitate fără samăn în facerea scotelilor, adunări şi
scăderi cu această maşină. La început nu credeam,
în satul Saharna, unde am stat vreo câteva zile, am
avut ocazia să mă încredinţez că prin această
maşină cine este exercitat poate face socoteli mai

repede decât cu condeiul. Am înşirat vreo 15
numere şi m-am luat cu întrecere cu Mihail
Andrievici, grădinarul moşiei. El socotea cu maşina
şi eu condeiul şi m-a întrecut. Mi-a spus deci suma
exactă după acele bile mai iute ca mine, care
făceam socoteala cu condeiul.

De la Ungheni urcă în tren numai jidani, şi ei cu
şăpci, doar ca să nu se cunoască din ruşi, cu fel de
fel de bagaje, cu copii mici, păsări etc. Unde s-or fi
dus şi ce-or fi avut de făcut? Nu ştiu! Dar spun drept
că m-au îngrozit ca număr. Cât am călătorit eu, n-
am văzut în tren decât jidani, foarte rar săteni şi
ruşi. Ajunsesem să cred că statul a făcut aici trenul
numai pentru a primbla jidani.

Trenul rusesc se deosebeşte de al nostru.
Vagoanele mai spaţioase, fiecare călător îşi are
locul lui şi stă foarte comod în cele 4 clase, căci la
tren ei au încă patru clase. Toate vagoanele au locuri
pentru dormit, seara la gări trebuie să iei „plaţcart”
în schimbul a 10 copeici. Dacă în tren nu mai sunt
locuri pentru dormit, de la gară nu-ţi dă bilet şi deci
rămâi acolo. Îndată ce se înserează, fiecare călător
îşi ridică patul, un fel de oblon ce stă atârnat în jos
pe păretele vagonului. De fiecare parte se fac astfel
trei paturi. Unul este banca pe care au stat călătorii,
al doilea la mijloc, care se ridică şi se lasă după
voinţă, şi altul sus, unde se pun bagajele, aşa că poţi
dormi în bună regulă, nesupărat de nimeni.

În gară la Călăraşi se vinde brânza domnească
„Dicescu”.

Cât am mers până la Chişinău, am stat de vorbă
cu nişte români basarabeni, ţărani îmbrăcaţi ruseşte,
cu cizme, şapcă şi cămaşa pe deasupra pantalonilor,
până la genunchi. Îmi spuneau că se duc la Chişinău
pentru o judecată. Am început să-i întreb despre
felul lor de trai, cum o duc ei cu ruşii, ce obiceiuri
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au, şi au rămas foarte miraţi când auzeau că şi la noi
în ţară sunt aceleaşi obiceiuri ca şi la ei. Se văitau
de lipsă de pământ.

Până la Chişinău, de o parte şi de alta a liniei
ferate nu vezi decât nişte dealuri foarte mari,
acoperite cu porumburi şi cu vii.

Aproape de Chişinău se începe o câmpie
frumoasă, cu iarbă verde, unde pasc mulţime de
vite, iar în dreapta se vede panorama Chişinăului,
oraş vechi, reşedinţa guvernatorului Basarabiei. La
Bender am trecut Nistrul, pe un pod de fier, în Rusia
cea adevărată. De remarcat este că gările în Rusia
aceasta sunt foarte mari şi înzestrate cu tot ce
trebuie unui călător. Restaurante bune, unde găseşti
tot felul de mâncări, precum şi vestitele „piroşti”,
„chiroştele” moldoveneşti, un fel de mici
brânzoaice foarte gustoase şi în pregătitul cărora
ruşii sut vestiţi. Sunt săli de toaletă cu bărbier, care
în schimbul a 20-30 de copeici te rade, tunde şi
frizează. Samovarele fierb şi sunt gata în orice
moment a-ţi servi un ceai gustos, pe care ruşii îl
beau cu desfătare. Am văzut pe unii care nu aveau
răbdare de la o „stanţie” – cum zic ei – până la altă
„stanţie” să nu bea ceai, ci îşi pregăteau ceaiul în
vagon, la mescioarele de la ferestre.

După o noapte de mers prin Rusia, unde am
schimbat trenul de două ori, la Razdelnaia şi
Slobodca, am ajuns dimineaţa la acel orăşel
Râbniţa, pe malul Nistrului, cam în dreptul oraşului
nostru Dorohoi.

Cât am mers de la Bender la Râbniţa, grai
românesc n-am mai auzit, şi o cam sfeclisem, căci
nu ştiam o boabă ruseşte. Mare mi-a fost mirarea, şi
bucuria, în acelaşi timp, când în gară la Râbniţa, pe
când mă gândam cum să întreb căruţaşii dacă mă
pot duce la Saharna, văd pe unul că se apropie de
mine şi mă întreabă, ruseşte probabil, unde merg?
Eu i-am răspuns româneşte că nu ştiu ruseşte.

Atunci el numaidecât mă întreabă:
— Mata eşti moldovan. Tare bine-mi pare. Apoi

pofteşte de grăieşte cu mine cum voieşti mata, că şi
eu îs moldovan. Am rămas uimit în faţa acestor
oameni, pe care-i credeam curat ruşi şi acum îi aud
vorbind româneşte.

I-am spus unde merg, l-am tocmit cu o carboavă
şi 60 de copeici (o carboavă are 100 copeici). M-am
suit în brişca lui şi, după ce am trecut Nistrul pe o

plută, proprietatea rusului Petre Cuzmovici, care
vorbea bine moldoveneşte, dându-ne în vorbă de
luarea Basarabiei de la români, el ne-a spus că turcii
au fost stăpânia ici. I-a spus lui maică-sa că turcii îşi
aveau întărituri pe malul drept al Nistrului.

După ce am trecut Nistrul, am dat prin Pozina,
oraş românesc, unde este un pristav, un fel de
poliţai. Am mers ca vreo şase kilometri pe malul
drept al Nistrului la vale, pe un drum foarte
accidentat, prin nişte stânci şi maluri, şi am ajuns la
Saharna.

Aici am tras la Curte. Proprietăreasa moşiei
este o doamnă foarte nobilă şi iubitoare de popor;
ştie bine româneşte, atât doamna, cât şi economul
moşiei, d. Andrei Dragoiev, foarte bun inginer şi
arhitect. Cât timp am stat aici, m-a uimit bunătatea
acestor oameni faţă de sătenii de pe moşia lor, cât
şi de prin toate satele dimprejur. Zilnic îi ajută cu
doctorii, bani şi cu tot ce au nevoie.

Pe această moşie, proprietara a făcut o şcoală
de viticultură pentru viţa americană, ai cărei
„şcoleri”, cum le zice aici, sunt băieţi din sat, pe
care-i întreţine interni, cu tot ce le trebuie, fără nici
o cheltuială. Au o uniformă foarte frumoasă, pe cap
cu nişte berete roşii; la lucru pe câmp parcă sunt
nişte maci mari roşii.

În sat este o şcoală a statului rusesc, „Ucitelni
Norod” (Şcoala poporului), unde se găseşte ca
învăţătoare o domnişoar româncă, animată de cea
mai mare dragoste pentru luminarea neamului său.
Singură la şcoală, fără nici un tovarăş de muncă şi
din iniţiativa sa proprie, toată ziua – şi era în
vacanţă – nu făcea decât să povăţuiască sătenii şi
sătencele la lucruri bune.

Face şezători cu femeile, fetele şi sătenii. Chiar
de curând, cu ajutorul unui tânăr, Chişleanu,
cântăreţ de biserică, a dat o mică serbare cu băieţii
din sat, pe care i-a învăţat vreo câteva cântece
româneşti, ca „De-ar fi mândra-n deal la cruce” şi
„Hai leliţo-n deal la vie”.

Am fost cu d-sa la vreo câteva gospodării în sat.
Ei bine, m-a uimit prin curajul, felul de a se
introduce şi modul prietenesc de vorbire. Căuta prin
orice mijloc să fie înţeleasă de sătenii din satul său.
Mi-a povestit multe despre câte le dă soarta. Ar voi
să cetească gazete româneşti, şi mai ales „Neamul
românesc”, pe care l-a văzut la mine, însă cu greu

5252 CONVORBIRI  LITERARE



pot pătrunde până aici aceste foi, căci abia scapă de
cenzura de la Chişinău.

Elevii din şcoala sa învaţă carte românească şi
rusească. Învăţătoarea a făcut ca gustul cetitului să
fie dezvoltat în popor şi tare m-am minunat când am
auzit-o întrebând pe un băiat dacă i-a plăcut cutare
poveste de Ion Creangă. Băiatul i-a răspuns:

— Da, duducă, şi tare mi-ar plăcea dacă mata
mi-ai da vreo carte cu poveşti frumoase.

I-a făgăduit, mie însă mi-a spus că tare e
mâhnită că n-are de unde să şi le procure. Aici ar fi
rolul Casei Şcoalelor, precum şi al oricărui bun
român: să ajute pe acei ce doresc într-adevăr
redeşteptarea conştiinţei naţionale.

I-am spus şi eu că o să apelez la Casa Şcoalelor
şi la profesorul Iorga, despre a cărui mişcare avea
cunoştinţă şi o preţuia foarte mult, ca să binevoiască
a trimite cărţi pentru popor.

Am mers cu d-sa la un schit de călugări, care era
la marginea satului. Peste tot locul şi prin toate
casele numărul icoanelor m-a mirat. Nu e loc mai
ferit, nu-i fântână, nu-i cişmea, casă, odaie, să nu fie
câte două, trei icoane. La o săteancă am văzut tot
păretele despre răsărit plin cu icoane.

Felul de trai al românilor basarabeni, chipul cum
am fost primit, precum şi graiul cel frumos
moldovenesc, mă făceau să nu mai părăsesc aceste
locuri, dacă alte treburi, pe care nu le puteam
amâna, nu mă chemau în ţară. Mă găseam aşa de
bine acolo şi parcă nimic, afară de şăpcile ruseşti,
nu-mi spunea că sunt pe malul Nistrului, într-o
provincie stăpânită de o sută de ani de ruşi.

Veneau la curtea din sat oameni de peste Nistru,
din Podolia, să cumpere oale (ţiglă): grăiau aşa de
bine moldoveneşte, de te cruceai. Din întrebările
puse, am aflat că dincolo de Nistru sunt multe sate
locuite de români şi ei, când trec Nistrul în
Basarabia, zic că au trecut în Moldova. Acum câţiva
ani, am cetit o descriere a unei călătorii în Podolia,
în revista „Arhiva” (a d-lui T. Burada – N.R.) de la
Iaşi, şi nu-mi venea să cred, când ceteam, că sunt
sate întregi de români dincolo de Nistru, în Rusia.
Acum am văzut şi am crezut. Judecând după cele ce
am observat în acest sătuleţ de graniţă al Basarabiei,
unde toţi locuitorii se găteau de praznic, hramul
bisericii (7 septembrie), după tot obiceiul românesc,
nu greşesc dacă zic că Basarabia nu e aşa de
pierdută după cât credeau şi cred mulţi de la noi.

Eu, din ceea ce cetisem, îmi închipuiam că în
Basarabia nu se mai vorbeşte bine româneşte şi pe
locuitori îi credeam pe jumătate rusificaţi.

Ei bine, acum m-am încredinţat că, încă o sută
de ani să mai steie Basarabia sub stăpânirea
rusească şi graiul şi obiceiurile n-au să şi le piardă.
Portul însă şi l-au pierdut şi aici iar am văzut o mare
dorinţă a d-nei proprietărese şi a d-şoarei
învăţătoare de a introduce portul naţional românesc.
M-au rugat chiar să trimet câte un costum naţional
şi nu ştiu zău de unde să aleg să trimet: din Oltenia,
din Muscel, ori din Moldova.

M-a mirat iarăşi plăcerea şi dragostea doamnei
proprietare pentru lucruri şi ţesături naţionale
româneşti. Avea un adevărat muzeu de artă:
costume din Basarabia, de peste Nistru, fel de fel de
coroane, de aşternuturi, de ţesături cu motive
româneşti, ouă încondeiate de toată frumuseţea, şi
de care n-am văzut decât în Oltenia, deşi mi-a spus
că le are de la o româncă dintr-un sat de peste
Nistru. Notaţi că astfel de ouă încondeiate nu sunt
decât acolo peste Nistru, la cei români, şi în Oltenia.
În Muntenia, Moldova şi Basarabia nu se află. Cum
se explică aceasta? Oale vechi, fusuri, suluri, piuă
de pisat sarea în vremea veche, furci şi alte multe
obiecte vechi româneşti erau păstrate cu îngrijire.
Are şi o colecţie de icoane vechi. D-sa voieşte ca, în
anul viitor, să-şi facă un paraclis de rugăciune în
casă.

De asemenea şi d. econom Andrei Dragoiev,
administratorul moşiei, arhitect şi bun agricultor, nu
caută a face clădirile de pe moşie decât în stil
românesc. Poporul îl iubeşte foarte mult, numindu-l
„coconu Andrei”. Pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele,
d-sa a făgăduit că are să viziteze România, mai ales
vreo câteva ferme şi sate româneşti. Aş fi foarte
fericit dacă aş putea să-l ajut şi eu puţin în ceea ce
voieşte d-sa să facă pentru binele poporului în
mijlocul căruia trăieşte.

Cu părere de rău am părăsit aceste frumoase
locuri româneşti, cu nişte oameni aşa de buni, şi,
spre cunoştinţa tuturor, am scris cele de mai sus, ca
să se ştie de toţi că în Basarabia mai trăiesc încă
mulţi români tocmai ca ai noştri şi se găsesc încă
mulţi oameni iubitori de neamul românesc.

[„Neamul românesc literar” (Vălenii de Munte), An.
III, nr. 38-39, 9 oct. 1911, p. 618-623]
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Sfinx
Speriaţi, noi suntem cei de neoprit 
din goană, pe caii istoriei noi ducem bătălia
până la piramide, purei figuri a sfinxului 
noi i-am adăugat, piezişe, urmele de sabie, 
i-am săpat, apocaliptic, brazdele de pe chip 
şi le-am numit mister, destin şi câte şi mai câte. 
Nimic nu era decât faţă luminoasă şi clară, 
i-am pus din partea noastră patimile şi-am aşteptat 
de la el dezlegările tainelor. Cu arme năvăleam, 
în hohot, în penumbra încruntărilor lui, sub rictusul 
feţei ciobite chiar de noi ca de-un secret duşman 
de care ne temeam. Tăcere însă – 

oricât l-am provocat, 
el nu vorbea. Braţe cu săbii se-avântau la cer, 
vânând cucerirea ori sensul şi-n pulbere 

de artificii stinse 
cădeau la loc, fără cuvânt, uimite. Nu mai credeam 
în imperiu, chiar şi prezenţi în gloria lui. Victoria 
se juca la cărţi în dunele pustiului. 
Pe firul spaimei coborâţi, 
ideea, rugămintea descifrării dispăru 
şi doar cu noi ne reîntâlnirăm, 
cât altceva necunoscut nu se-njgheba, 
deschis şi-nflăcărat era deşertul întocmai ca înainte, 
iar sfinxul nemişcat şi tot cu-obrazul rupt.

Mângâiere
Pătrundem trupul gelatinos al evului netrebnic, 
până-n miez, acolo unde inima aşteaptă
după munţi grei, opaci, într-o pietroasă ciută,
parcă neclintită, până când cade,
străpunsă de săgeata care suntem!
Infernali bolizi, cu suflete căscate sinucigaş
spre a descoperi iubire, ne-am avântat nedomoliţi,
fără să credem în izbândă.
Imboldul însă nu ne-a fost zadarnic,
căci tresărim în primăvara brusc ivită,
boboci de trandafir, deschişi.
Ne dăm abia acuma seama

că adierea blândă ne mângâie
pe creasta aspră. De mult călătorea cu noi
şi ne-ndrăgea de când eram copii.

Poemul
Se întruniră-n comitet de lucru, pregăteau 
evenimentul liric cu mulţi oameni. Vorbiră 
despre poem, îl lăudară, făcând cu ochiul, 
în cuvinte astfel învălmăşite: 
el era vasul de alabastru din vechime 

şi se lăsa mângâiat 
ca o coapsă, el are un glas în stare să schimbe lumea, 
el ne va ridica în fine deasupra altora, ne va depune 
pe locul cuvenit. La trei instrumente îngânară 
sunete pentru acompaniamentul lui, savurau deja 
vedenia femeilor ce aveau să onoreze serata, 
târziu se despărţiră, agitaţi, în staţia de tramvai, 
cu înaltul optimism al puterii poemului în glas, 
chiar dacă se îndreptau, icnind, de spate, 
ţepeni deja, cu ochii scurşi, dar mândri mai strigau, 
iar braţele pătrunse de emoţie li se înlănţuiau 

în tremur: 
neîndoielnic, va şti s-aducă prestigiu ţărişoarei 
şi astfel s-o mântuiască, pe toţi să ne salveze! 
Numai ceva lipsea, şi-anume că niciunul nu-l citise. 

Rună
Fiindcă nu ia în seamă nimeni neînarmata spusă 
a înţelepciunii, runa unei puteri aurifere, 
ea se preschimbă în copil îmbujorat şi sare 
fără griji în râu, dedată solitarului înot al bucuriei. 
Dar nici acum ei nu-nţeleg legea senină, 
îmblânzitoare a nisipului în sticlă, a stâncii în nisip, 
acea şoptire ce molcom dă ocol caselor noastre, 
spre-a ne trezi la melodia eterului plin ochi de păsări 
şi ghirlande înflorite. Niciunul dintre noi sau ei 
nu ne putem feri la nesfârşit de afirmaţia muzicală, 
şi-ntr-un târziu se dumireşte cineva şi-aude, 
dar, ce păcat, pe fondul ropotului de mortiere, 
după ce pier atâtea vieţi. Căzuţi pe gânduri, 
cu amforele pline-alături, restul simte, simţim
cum trec prin apropiere, neobservate, viaţa, moartea. 
Chiar dacă-i soare, indiferenţa aceasta nebuloasă 
ne face, vai, nefericiţi. Şi chiar atunci, 

din unda râului 
saltă deodată-un peşte mare şi înghite 
mâzga depusă pe cuvinte, emoţia inutilă 
şi-apoi înseşi cuvintele neclare, 
precum înceţoşaţii, triştii noi şi ei. 
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Încă liberă
Împiedică-te de mine
cazi peste mine, aplatizează-mă
inundă-mă, îneacă-mă
croieşte din mine jivine
acvatice şi atavice
monstruoase, misterioase
vino, pe uscat, pe mare, pe aer
dinamitează-mă, dizolvă-mă
fă din mine o Hiroşima, un Nagasaki
nu mă tem de nimic
cînd îţi simt apropierea
cînd îţi adulmec mireasma, paloarea
cînd îţi simt cutremurul
pleoapelor de granit
sub care scapără lacuri albastre, fierbinţi
fulgeră-mă, fluieră-mă
pe trotuar, pe centură, pe podurile 

dintre noapte şi zi 
sub fereastra cu buchetul de nuntă
cutreieră-mă, coseşte-mă
cu lama privirii de foc
zideşte-mă în turnurile de apă
aruncă-mă de pe zid
apoi ridică pămîntul să mă primească
uşor şi fără mustrare
cu pîine şi sare
înmoaie aerul în vin
păsările să mă poarte pînă
dincolo de cîmpia narciselor galbene
nu-mi pasă că nu mai există loc pe pămînt
să mă ascund de tine, iubire...

II
Nimeni nu mă va opri să te urmez
pînă în bolgiile iadului
pînă dincolo de fiinţă şi nefiinţă
nu vreau să ştiu cine eşti, doar
să merg pe urmele tale pînă
în piscurile celeste
deşi nu te înţeleg uneori
gîndirea, logica distrug tot
am încă timp, merg 

cu făcliile la purtător
străzile mă cheamă cu florile de castan
ca săbiile scoase din teacă
sfidînd gravitaţia terestră
ţinîndu-ne robi ai ierbii, ai granulelor de nisip
păsările ştiu că le înţeleg graiul
cascadele lumii îmi vor sîngele tenebros 
trec peste dealurile şi văile contopindu-se 
să-mi stea împotrivă cu animale totem
trec peste păduri tăiate de monştri de fier
las din loc în loc bucăţi din mine 
nimeni nu mă va opri să te urmez, poezie...

Dar cînd eşti femeie
Altfel se pune problema
mersului pe apă
mai ales dacă
se defectează
sistemul de alimentare
şi apa din baie
se inundă de vinul
din cupele ochilor unui lup de mare
trecînd peste toate piedicile
dintre baie şi calea lactee

Dar cînd eşti femeie
te sperie fulgerele
căzînd 
ba la picior, ba la tîmplă
neînţelegînd că este doar
un antrenament
o repetiţie
a unui spectacol pirotehnic
de ziua de naştere a cerului
ce copil mare, cerul
supărat uneori
din motive care, deocamdată
ne scapă
cînd ne strigă din capul scării
şi se fac ţăndări. 

Dar cînd eşti femeie
în oraşul care urlă noaptea pe străzi
sari din pat 
blochezi ferestrele
tragi pereţii, sticleţii
să-i ai la-ndemînă
dacă trebuie
să arunci cu ei după 
urletul din ce în ce mai supărat 
pe acustica străzii
ea nu se întoarce pe partea cealaltă
cu una cu două
pînă dimineaţă.
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Nenumirea
„La început a fost Cuvântul
şi cuvântul era la Dumnezei”.

La început am fost doar noi
fără Cuvânt
iar între noi trona Dorinţa.
Roze în răsărit pluteau
pe marea îngăduinţă a universului de a ne fi ivit.
Cînd intri singură în apă, la ora 5 dimineaţa
nu ştiu dacă vrei să te îneci, sunt pregătit să sar,
dar irişii tăi proiectează insultele pieririi 

oricărei tentative
de suicid

Aşteaptă şi rabdă
De vrei Iubire,
O vei avea!

M-am rătăcit de multe ori prin oraşul femeilor
aerul lor de gladiatori
purtând în portbagaje inimi frânte, 

casete menite orgiasmelor multiple
pistoale şi frânghii.

Hai să vânam şerpi!
cel ce va tenta cu mărul, va deveni 
teaca smidarului la antipozi.

De vrei putere, 
O vei avea!

Văzurăm corăbiile pântecoase, sipetele cariate, 
pătate de albatroşi

răsfirat pe catarg, în echilibru precar, 
Noe fluiera încetişor,

paznic în tură de moarte.
Scufundat după plancton, caşalotul efectua 

exerciţiul zilnic
afundarea în neant
adânc, tot mai adânc
iscodind Începutul

Finalul
Rostul.

Doctorii jucau zaruri pe cămaşa de noapte
la poalele tubului cu oxigen
pariau ca soldaţii romani
termenul de garanţie, drăgostea.

Veghează, veghează cu mine
Ţipar al ţipatului stins în visul erotic
vocea ta mă năucea!

La început am fost rupţi
în două jumătăţi de măr.

Alegerea
Aş fi vrut să mă nasc bărbat
bastonul mi-ar fi asigurat
bărbăţia
neputincios în orice mijloc locomotor
către femeia rămasă pe Arca Poeziei
aşteptând porumbeii , inorogii mascaţi.

Aş fi vrut să mă nasc june
otice fustă ar fi avut o poveste personală
aş fi gustat persuasiv pisici , piersici Ka înţărcat,
tornade de celuloză şi lapte.

Aş fi dorit să mă nasc bărbat
deodată să fiu , după plac
Me Gibson, Alain Delon, Robert Redford, Dostoievski,

Prokofiev, Rahmaninov, mulţi alţii, aşa cum sunt uneori:
Fefeleaga, mama lui Coşbuc, Catherine, Nastasia
Filippovna, Iaşiul nu crede în lacrimi, A 13-a noapte,
Nevestele vesele din bucătării, Ţese, femeile de ceară,
iubăreţele lui Rilke, de abanos jinduita lui Baudelaire,

Ai, ai, 
căderea în Rai !
Drăgostea bate în piept ca într-o ladă de zestre 
înăuntrul ei s-a aciuat Morfeu .

Tactil
Palma mea extinsă pe trupul tău-
hidră uriaşă
fiecare falangă vibrează 
prin ochiul din vârf
linia vieţii pulsează.
Algă marină, palma mea
te încolăceşte precum banduliera
juisare şi sare,
te acaparează pînă devii transparent
habitatul meu
doar valul ne pendulează
în timp.
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ucigaşii de fluturi
oamenii au tot felul de soluţii
pentru fluturii din stomac
ddt
naftalină
unul n-ar spune
că are loc pentru o crescătorie
sau că ar dona fără vreo obligaţie
o pereche de aripi

lăsaţi omizile să roadă din voi
şi oasele voastre îşi vor găsi rostul 
ar vrea să spună poetul
dar ştie că nu are cine să-l audă 

împreună
cădeam dintr-o lume într-alta
cînd m-ai întrebat cum sînt lacrimile mele
şi aş fi vrut să îţi fi putut spune
că au culoarea singurătăţii

vidul ne invadase
iar tu tînjeai după un răspuns
în timp ce lunecam înspre moarte

desen pe asfalt
astăzi
Dumnezeu a desenat pe asfalt
într-o băltoacă
în care umbra şi-a negociat locul
un copac

acum nu ştiu dacă s-a şi căţărat în el
dar mai sigur
aş zice că s-a gîndit cu nostalgie la copilărie

despre moarte cu dragoste
uneori 
las tristeţea să roadă din mine
pînă la oase

abia cînd nimic nu mai rămîne 
ceva miraculos se întîmplă

de niciunde o lumină
mă trage cu forţă în sus
iar oasele mele
sărmanele mele oase
se îmbracă în haine noi 
de parcă n-aş fi murit vreodată

ultima tăcere
ultima tăcere 
m-a costat două avalanşe
una de lumină 
care s-a rostogolit pînă la picioarele tale
şi una de întuneric 
prăbuşită în mine

de prima încă se bucură cineva

narcis
tu nu m-ai iubit
doar m-ai sfîşiat în anotimpuri mici
cu umbra din oglinda
pe care cîndva am crezut-o fereastră

punct şi de la capăt
am jucat la ruletă singurătatea 
tîmpla clipei şi ultimul glonţ 
au fost calea mea de întoarcere

floarea de muşeţel s-a îndrăgostit
nu ştiu dacă de cana din care îţi bei ritualic infuzia
sau de tine
cert este că la un moment dat
am ajutat-o să urce pe o şuviţă din părul meu
pentru a-i despleti într-un orizont paralel
curcubeie de ceşti colorate
crezînd că astfel va ieşi din starea de apatie caracteristică
iubirilor neîmpărtăşite
dar n-a fost să fie
s-a ofilit subit
cînd ai apărut cu braţul plin de margarete

decroşaj
un val de linişte izbeşte tîmpla
pe care se dă în leagăn ultimul crîmpei din zi
pătrunde prin urechea unui ac de ceas
îşi face cuib undeva
între două emisfere
paralel cu o pistă pentru decolare
a gîndurilor de lung parcurs
şi aşteaptă
să mă desprind din mine

de sub genunchi
cineva mă strigă pe numele mic
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— Tu bărbat la mine, rosteşte femeia, cu voce
îngroşată deodată. Emoţia îndrăznelii? Brunhildă
mereu stăpână pe sine, îşi îndreaptă spatele în
scaunul pe care se oprise, lângă uşa lăsată deschisă.
Umbrele negre ale lumânării îi luminează bărbia
ascuţită, puful blond crescut deasupra buzelor pline.
Prizonierul cu numărul 54 încremeni pe marginea
patului. Nu înţelegea, nu ştia dacă are dreptul să
refuze sau să se supună neobişnuitului ordin. Pentru
că vorbele ei ordin erau pentru el. Femeia era acum
stăpâna lui. Gândurile i se învălmăşesc, aleargă
năuce sub fruntea brusc încreţită. Se uită la ea şi nu
o vede. Îşi aminteşte doar...

Lagărul din marginea Regensburgului. Frică.
Foame. Frig. A scăpat întreg, încă sănătos. La ferma
femeii nu mai mănâncă frunze şi urzici nefierte, nu
mai păşeşte desculţ prin noroaie şi zăpadă, păduchii
nu-l mai chinuie. Acum doarme singur într-o
cămăruţă. Curată. Soarele şi luna îi intră pe
ferestruică. Pilota îl încălzeşte. Oboseala plăcută a
muncii îl adoarme de îndată ce pune capul pe
pernă...

Falnicul veston în care mândru defilase prin sat,
capela, raniţa, puşca, baioneta, cartuşiera,
moletierele înfăşurate sub genunchi până în bocanci.
Pe care, nu mult după aceea, îi legase cu sfoară, grei
de noroiul tranşeelor. Încercuirea. Capul explodat al
locotenentului. Ar fi trebuit şi el să ridice mâinile ca
ei toţi, nu să-l ochească pe fritz cu nevolnicul lui
revolver. Liniştea coborâtă peste Câmpia Icoanei.
Obuzele nu-l mai asurzeau, gloanţele nu mai
şuierau. Scăpase! Era viu! Pentru câtă vreme nu
vroia să ştie. Se număra printre cei 43000 de soldaţi
români căzuţi prizonieri. Norocos, nu? Drumul
nesfârşit de la Slatina la Regensburg. Înghesuiţi ca
vitele în vagoane, încălţaţi, îmbrăcaţi doar în noroi.
Lagărul. Nu ştia în care dintre cele 172 ajunsese.
Supravieţuia doar. Gustul urzicilor îl ştia de acasă,

dar al lucernei, al trifoiului, nu. S-a obişnuit. Trebuia
să rămână viu...

Dimineaţa când fritzul cel mare i-a întrebat ce
meserie aveau. Un pas înainte cizmarii. Dulgherii.
Croitorii. Cine ştie să lucreze pământul? Inima îi
sugrumase gâtul, gura i se uscase. Prizonierul nr. 54
ieşi din rând. Încă drept, privire hotărâtă sub
sprâncene negre...

Ferma din Donaustauf. Primii cartofi fierţi,
primii pesmeţi. Ceaiul fierbinte de gălbenele.
Căldura din grajd. Vişinul înflorit în noaptea de mai
sub argintatul covor al stelelor...

Ce se întâmplă acum? Ridică încet capul,
priveşte femeia. Maşinal, îşi mângâie mustaţa de
cărbune, cu vârfuri răsucite în sus. Deschide gura. O
închide speriat. Ce să spună? Ce să facă? Fermiera
Hilde se ridică, stinge lumânarea. Şi iese. El rămâne
nemişcat în întunericul tăiat de lumina lunii noi, cu
ochii larg deschişi. Unde a greşit?

A muncit din greu, cu tragere de inimă. Din zori
în noapte. Ca şi cum ogorul, livada, grădina de
zarzavat, capra, gardul, casa ar fi fost ale lui. Hilde
l-a răsplătit. Cartofi calzi, fasole, carne, pesmeţi.
Foamea nu-i mai secera stomacul. Frigul nu-l mai
înţepenea. Picioarele-i călcau în bocancii coborâţi
din pod. Dormea în cămară. Încăpea un pat, o masă
cât o ciupercă, un scaun, o fereastră. Oare noaptea
furtunii să poarte vina?

Fulgere aprindeau cerul, tunete zguduiau pereţii.
Ca şi cum peste Donaustauf s-ar fi năpustit o
întreagă escadrilă. Sau Pădurea Bavareză cu toţi
brazii ei. Deodată, fermiera Hilde a intrat în grajd.
S-a aşezat pe buturugă înspăimântată. Prizonierul nr.
54 a aprins lumânarea, zâmbind uşor: „Ce fricoasă-
i stăpâna”. Tăceau. Când tunetele s-au îndepărtat şi
prin norii de smoală luciră câteva stele, fermiera s-a
ridicat, poruncindu-i „Vii cu mine!” Era stăpâna lui
şi s-a dus. Până în cămăruţa asta, cât o scoică
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pierdută în lumea măcelului. 
Mâncau la aceeaşi masă, munceau amândoi cât

şapte, ajutându-se unul pe altul. Cotele cerute erau
mari, dar le rămânea şi lor ceva. Nu mureau de
foame. În iarnă, întunericul cobora devreme, serile
nesfârşite li se păreau. Aşezaţi la masa din bucătăria
uriaşă, învăţau cuvinte din limba celuilalt.

— Cum se spune la Mann? l-a întrebat Hilde
zâmbind. Nu o mai văzuse zâmbind. Îşi pierduse
zâmbetul în 1914, când pierise Johann al ei. 

— Bărbat, murmură stingherit, fără să ştie de ce,
Prizonierul nr. 54.

Hilde a scos o sticluţă suplă, verzuie, din dulapul
de vase. Şnaps! Au ridicat păhărele cât nucile. Prost!
Noroc! Femeia şi-a înmuiat doar buzele, el a
răsturnat paharul în gura lacom deschisă. Licoarea
ardea cu aromă de livadă-n toamnă. Îi plăcuse
şnapsul nemţesc. Uitându-şi cifra 54 de pe capelă, s-
a aplecat peste masă şi i-a sărutat mâna sprijinită de
castronul cu restul de varză. Hilde şi-a tras-o iute, ca
şi cum ar fi atins-o un fier înroşit. S-a ridicat
fâstâcită deodată, s-a îndreptat spre sobă. A pus încă
un lemn peste jarul aproape stins. S-a aşezat din nou.
Privind prin el. Cu faţă împietrită. S-a supărat? De
ce? Aşa-i mulţumea şi nănaşei, coana preoteasa,
duminica. Le mai dădea un colac, două. Speriat, cu
ce greşise?, bărbatul a ieşit fără obişnuitul Gute
Nacht. Ajuns în cămăruţa lui, nu s-a dezbrăcat. A
stat pe marginea patului, cu ochii lipiţi de steluţele
dantelate de ger pe fereastră. Dacă îl trimite înapoi?
Iar ierburi crude? Iar picioare goale? Iar somn pe
paie ude? 

Când cerul prinse rozul trandafirului din poartă,
deschise magazia. Despică buturuga cea mai mare în
bucăţi cât mai mici. Să vadă stăpâna cât este el de
harnic. Broboane de sudoare i se prelingeau pe
sprâncene, îi alunecau pe obrajii încordaţi. Nu a
văzut-o când a ieşit din bucătărie. Nu a auzit-o când
l-a strigat. Abia la al treilea „Simion” a înfipt toporul
în jumătatea altei buturugi. Cu paşi înceţi, nesiguri,
s-a îndreptat spre bucătărie. Pe masă, în faţa
scaunului unde se aşeza de obicei, o cană cu lapte.
Fierbinte. Şi o porţie dublă de pesmeţi. Nu au
schimbat nicio vorbă, ochii nu li s-au întâlnit ziua
întreagă. El a curăţat zăpada strânsă în jurul casei, a
pus-o în căruciorul meşterit dintr-o sanie veche, a
răsturnat-o în livadă, printre copaci. Ea a spălat rufe.
Tăcând, i-a dat ligheanul plin să le întindă. Fără să-

l privească. 
Când umbrele grăbitei înserări căzură peste

Donaustauf, a dus roaba şi lopata în magazie. A auzit
„Simion” când o închidea. Din pragul bucătăriei,
Hilde îşi flutura mâna „grăbeşte-te!” Pe masă,
mâncare aburindă. S-au aşezat. Tăcerea se spărgea
doar în clinchet de tacâmuri. Când mai avea doar
câteva boabe de fasole în farfurie, Hilde s-a ridicat,
venind spre el. I-a atins umărul, murmurând cuvinte
neînţelese. Cu o necunoscută moliciune în glasul ei
aspru. Simion nu se ridică de pe scaun. Împietrise.
Speriat din nou. A ieşit pe uşă doar atunci când ea a
plecat să strângă rufele. N-o putea privi. Dacă îl
trimitea înapoi?

Au trecut zile şi nopţi. Aidoma una alteia. Până
când florile merilor şi-au scuturat petalele în iarba
lucindă sub ploaia caldă. Aerul parfumat împânzea
locul. Îi era bine. Trăia. Să nu o mai supere pe
stăpână. Într-o seară însă, pe masă apăru din nou
sticla suplă şi verzuie între cele două păhărele cât
nucile. Îi mulţumi doar cu un danke rar pronunţat, cu
ochii alunecând peste soba încă fierbinte. Atât. Nu-i
mai sărută mâna. Vru să iasă. Hilde îl opri. Îi întâlni
privirea stăruitoare. Albastră. Cer de vară secetoasă.
Bărbatul tresări. Ochii Catincăi lui străluceau ca
cerul însorit al unei dimineţi de mai. Şi umărul se
crispă sub uşoara atingere a mâinii femeii. 

Cu ce a greşit atunci? Prizonierul nr.54 se ridică,
îşi umple cana cu apă. Fără să o bea. Nu mai ştie de
ce o umpluse. Se întinde sub căldura pilotei. Oare
câte gâşte şi-au lăsat penele în ea? Şnapsul! Asta e!
Numai şnapsul poartă vina ciudatei cereri a
fermierei Hilda. Ce să facă, milostive Doamne?
Cum scapă? În zori, ideea: cutia din magazia de
unelte. Draga de magazie! Îi plăcea să întârzie
acolo. Mirosea a lemn proaspăt rindeluit, tavanul
solid se înălţa cât biserica din sat. Pe pereţi atârnau,
într-o perfectă ordine, coase, seceri cu lama
totdeauna ascuţită, fierăstraie, greble, topoare şi
dălţi şi câte şi mai câte: hamuri, unele vechi,
căpestre din piele, scări, potcoave. Gospodar fusese
fritzul Johann. Într-un raft cu ciocane şi cuie găsi,
într-o dimineaţă, o cutie veche de ceai. Ponosită pe
afară: o Gretchen durdulie de pe capac mânca
biscuiţi cu jumătate de gură, una dintre cosiţe îi
dispăruse, volanul şorţului se ruginise. O deschise.
Înăuntru strălucea argintie. 

Simion coboară din pat. Luna licăreşte încă
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dintre nori. Iese în picioarele goale. Să nu i se audă
paşii. Deschide magazia. Caută febril cutia. Unde a
pus-o? O găseşte, o mângâie, priveşte în jur. Unde s-
o ascundă? În raftul cu vopsele şi pensoane Hilde nu
se uită niciodată... 

Din acea zi, Simion nu-şi mai mâncă toţi
pesmeţii. Strecura câţiva în buzunarele încăpătoare
ale salopetei kaki. De unde ajungeau în cutia de
metal. Pe la sfârşitul lui august, frunzele păleau deja
în adierile grăbitei toamne, Prizonierul nr. 54 o legă,
era plină acum, o îngropă la rădăcina singurului nuc
din livadă. Urma ceea ce era cu adevărat greu. Şi-a
amintit: severul lor învăţător le arătase pe hartă cum
izvorăşte Dunărea din Germania, leneş curgând prin
Austria, prin Ungaria. În România ajunge balaur cu
toane. Până când o înghit apele mării.

— Apa care e în marginea satului este Dunărea?
o întrebă pe Hilde în timp ce încărcau vreascuri în
căruţul cu două roţi, meşterit de el.

— Ce-ţi pasă? îl repezi ea. Din batic, îi curgeau
pe faţă broboane. 

— O Dunăre curge şi în România...
Tăcu brusc: dacă femeia îi descoperă planul?

Bănuiala, dacă va avea vreuna, trebuia stinsă. Şi se
istovea din zori în noapte. Îndrepta. Repara. Aduna
fructe pentru compotul iernii. Curăţa grajdul. La fel şi
căldarea în care mulgeau capra. Tăia lemne. Le
stivuia sub şopron. Curăţa podul. Puteai dormi în el.
Iar nopţile... Ei, de nopţi nu mai amintim. Înghiţite de
timp, s-au învăluit într-un tainic mister. Vinovat oare?

Într-o seară, tocmai sorbea ceaiul de muşeţel, o
auzi pe Hilde:

— În zori, plec la Regensburg. Peste noapte
rămân la sora mea. Ai tu grijă de toate.

În noaptea aceea , anevoie i s-a prins somnul de
gene. Aştepta dimineaţa şi, mai ales, noaptea
următoare. S-a sculat înaintea femeii, a fiert cartofii,
a pus şi ceaiul la foc. Mâncă repede, cu ochii
îndreptaţi spre ea. S-o vadă cât mai curând plecată.
Cu greu i-a mai zâmbit când ea şi-a luat rămas bun.
S-a uitat în jur. Frenetic a început să cureţe, să spele,
să strângă merele căzute jos, să umple căldările cu
apă, să rânduiască uneltele, vasele în bucătărie, a
şters încă o dată praful. S-a uitat în jur. A uitat ceva?
Da. A îngenuncheat în faţa icoanei Maicii
Domnului. Îndelung i s-a rugat. Ştia că doar ea îl
poate ajuta să scape cu viaţă şi de această dată. A
dezgropat cutia, a umplut bidonul cu apă, a îmbrăcat

haine găsite în pod. Ale lui Johann, desigur. A închis
toate ferestrele, uşile, magazia de unelte. A încuiat
poarta în urma lui numai după ce liniştea obişnuită,
neagră, adâncă, a cuprins satul. S-a închinat încă o
dată, s-a îndreptat spre clipocitul paşnic al Dunării.
Dunărea care-l va duce acasă.

A mers pe firul apei toată noaptea. Spre
dimineaţă, când cerul fumuriu începu să se
albăstrească, iar ciripitul păsărelelor răsuna vesel,
când auzi că în aerul, răcoros încă, încetase bâzâitul
ţânţarilor, se opri la umbra unui tufiş des. A mâncat
un pesmet, a băut o gură de apă, s-a încovrigat sub
pătura subţire. Şi-a acoperit ochii cu braţul. În
adierea potolită a vântului, o rază de soare i se
plimba pe faţă. A dormit până s-a lăsat întunericul.
O linişte adâncă. Doar cântul greierilor asurzitor
dezlănţuiţi în iarba umezită de rouă.

Pesmet, gură de apă. În fiecare zi, în fiecare
noapte, pornea la drum numai după ce valurile
loveau neliniştit malurile, iar întunericul scânteia,
aprins de îndepărtata strălucire a stelelor. Nu ştia
prin câte ţări a trecut. Când auzea vorbă nemţească,
cerea pâine şi apă. Într-o dimineaţă a mâncat ultimul
pesmet. Cutia argintiu strălucea în trădătoarea ei
goliciune. Furios, vru s-o arunce-n Dunăre. Dar nu,
ea l-a salvat, e cutia lui fermecată, o simte prin raniţă
mângâindu-i spatele obosit. O îndesă în raniţă cu
mişcări domoale, aproape tandre. Când întâlni
primul măceş, apoi fructele uitate prin copaci, cutia
s-a dovedit folositoare din nou. Pentru că nu în
fiecare dimineaţă avea norocul să-i stea în cale. 

După săptămâni, primul bordei, înalt cât un stat
de om. Pe o frânghie atârna o cămaşă peticită. Un
câine slăbănog, legat cu un lanţ mai greu decât el,
lătra disperat în albastrul însorit al zorilor. A bătut în
uşă. Murmur de voci. Nimeni nu i-a deschis. A băut
câteva guri de apă din căldarea de care se
împiedicase lângă fântână. A pornit mai
departe...Istovit, abia târându-se, se opri în faţa unei
porţi. Bătu. Un om îi deschise.

— Mi-e sete..., murmură el. Îţi lucrez ce vrei...
Ajută-mă...

Tremura sub hainele subţiri şi murdare. Târându-
şi piciorul stâng învelit în obiele, omul îi dădu
drumul în curte. Îl aşeză pe prispa proaspăt
măturată, îi întinse un ulcior ciobit cu apă rece, rece,
abia scoasă din fântână. Îi aduse din casă un drob de
mămăligă rămasă de seara trecută. Pe un fund de
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lemn îi zdrobi o ceapă. Albă şi dulce pentru Simion.
Nu-i simţea arsura.

— Spune, omule, de unde vii? Parcă de pe front,
nu? Şi încotro te duci, că ţara-i sub nemţi.

Simion i-a povestit totul aşa cum vă povestesc eu
vouă. Gospodarul îl privea, în parte neîncrezător.
Avea însă nevoie de un om pentru arătura de
toamnă. Îi aşternu o rogojină în colţul umbrit al
prispei, îi aruncă şi o velinţă. Când s-a lăsat
întunericul, s-a trezit bunicul meu...

Da, da, am uitat să vă spun că Prizonierul nr. 54
a fost bunicul meu. Iar mama ne povestea mereu
întâmplarea de necrezut. Cum s-ar fi putut altfel
când bunicul Simion a rămas eroul familiei? 

A rămas acolo până i-a arat omului bucata lui de
ogor. Era din nou mulţumit. Ciorba de urzici şi
mămăliga caldă, trecută doar pe lângă un cartof,
erau mai gustoase decât felia de carne gătită de
fermiera Hilde. Îmbrăcat cu o haină roasă,
zdrenţuită, cu o pălărie numai găuri, atâta găsi
gospodarul să-i dea, plecă mai departe, spre satul,
casa şi ai lui. Ferindu-se întruna, urmă cursul
Dunării. Urcă pe malul Prutului, muncind la casele
ieşite în cale pentru apă şi mâncare.

Într-o seară târzie, de sfârşit de octombrie, iată-
l acasă. Intră pe poarta uitată deschisă. Azor nu l-a
lătrat. Sărea pe el, dădea bucuros din coadă. Îl
mângâie. Din câţiva paşi, ajunse pe prispă. Bătu în
uşa grea de lemn, ţintuită în metal. O dată. De două
ori. Dar luminiţa pe care o văzuse încă din uliţă se
stinse. Bătu din nou. Dincolo de uşă, niciun sunet,
tăcere deplină. L-a cuprins teama. Unde sunt ai lui?
Cine le locuieşte casa? Disperat strigă atât de tare
„eu sunt, daţi-mi drumul” încât toţi câinii satului
lătrau de parcă hoţii pământului năvăliseră acolo.
Bătu din nou.

— Eu sunt! Eu, Catincă! Eu, tatăl vostru.
Deschideţi! Vreţi să îngheţ afară?

Bunica s-a repezit şi a aprins lumânarea, a tras
zăvorul. Sălbatic s-a repezit în braţele bunicului.
Copiii au alergat şi ei, l-au îmbrăţişat,trăgându-l în
tindă. Să-l vadă la lumină, să-l întrebe.

— Vorbim mâine... Acu îs ostenit...
— Nu pot crede că eşti aici, că-i adevărat, repeta

bunica în timp ce-l îngrijea. De la cartea poştală de-
acu doi ani, nu mai ştim nimic. Primarele te-o dat
dispărut... Aşa ne-ai scris: „în curând o să vin şi eu
acasă. Să-i iei încălţări lu ăl mic. Ia-le la toţi, să ştie

că au venit Sfintele Sărbători. Sănătoşi şi bucuroşi
să le întâmpinaţi, că eu vin acasă, să ştiţi voi,
Simion”. Aşa ne-ai scris... Nu-l credeam pe Primare
că nu mai eşti... Ştiam că tu trăieşti, sigură eram...

Bunica nu mai contenea. Îi pusese în faţă borşul
de urzici în care înota un peştişor şi boţul de
mămăligă încălzit pe sobă. Şi vorbea necontenit:

— Am primit-o şi cealaltă c.p., a mai veche..:Ţi-
o aduc, o păstrez la oglindă. Uit-o, noi o citeam în
fiecare seară: „Scumpă soaţă şi dragi părinţi, în
primul rând vă pot comunica că sântu sănătos până
în prezentu. Am primit c.p. şi plicu pe care mi le-aţi
scris. Suntem tare mulţumiţi că sunteţi sănătoşi. Iar
pe Dumitru şi pe ăl mic îi doresc, dar nu ştiu când
să-i mai văd. Catincă, ai grijă şi îmbracă-i de iarnă
şi Frusinei să-i cumperi ceva de încălţat. Şi Anuţei şi
dragii de Zoiţa. N-o uita pe Maricica. Vinde
Porumbaca, nişte paie. Fă şi tu cum crezi că-i mai
bine. Până acum vam scrisu mai desu iar de aci
înainte să îmi credeţi că nu prea mai am c.p., iar
când îmi scrieţi mai ataşaţi câte una c.p. ca să vă
răspund că nam de unde cumpăra. Spune că totui
bine...” Ai mai scris şi altele, le-am prăpădit. 

A doua zi, încă nu se luminase, în timp ce se
ospătau cu mămăliga de dimineaţă, aburindă pe
fundul cel nou, Bunicul le povesti totul. Aşa cum a
fost. Sub tăcere a trecut doar nopţile petrecute în
ultima vară la Donaustauf. El îşi făcuse datoria.
Stăpânul e stăpân. Trebuie să-l înşeli cumva când
vrei să scapi de el.

Viaţa familiei reintră pe făgaşul normal al
sărăciei. Au răsuflat uşuraţi numai atunci când
Ferdinand şi-a răsplătit ostaşii cu două hectare de
pământ. Munceau ziua întreagă, toţi, întreaga
familie. Dar seara, la masa principală, tot mămăligă
şi cartofi... Bunicul într-o seară răbufni:

— Iar mămăligă? Pâine când mâncăm?... De
când am venit acasă mi-e foame întruna...

— De ce n-ai rămas acolo? răsună, neobişnuit de
aspru, glasul Bunicii. A ieşit cu ochii în lacrimi. 

Frusina îşi privi tatăl ca şi cum l-ar fi văzut prima
oară, era parcă altul decât cel pe care îl ştia ea.

— Chiar aşa: de ce nu te-ai făcut neamţ, Taică?
Peste decenii, punându-mi aceeaşi întrebare, m-

au năvălit tot felul de răspunsuri. Neştiind la care să
mă opresc, m-am gândit la dumneavoastră, cei care
citiţi întâmplarea acum. Să-mi spuneţi de ce nu s-a
făcut bunicul neamţ.
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Căutam o stradă în spatele gării. Lampadarele roşii
făceau umbrele greu de distins. mirosea a ţigară, a urină
şi parfum contrafăcut. „un scurt?”, am auzit vocea unei
femei. avea sîni grei ieşiţi pe jumătate din corsetul negru.
nu mă mişc din colţul străzii. stau pitită după un stîlp. îmi
ţin respiraţia. fulgeră şi îi văd faţa. e izbitor de frumoasă.
pielea creolă, pulpele pline în ciorapi de plasă, ochii mari
negri. părul lung rebel atinge obrazul bărbatului din
maşină. „cît?” nu aud răspunsul. picături de ploaie
tropăie pe ţiglele caselor. mă apropii uşor. poartă cizme
de lac şi are unghii negre. „o oră, un lung”. bătrînul trece
pe lîngă mine. stă la 77 în casa cu iederă. „plus 100 lei şi
o masă la restaurant”. el se opreşte în dreptul femeii.
cască ochii la fusta scurtă. „cară-te, moşule, că n-ai bani
de o aşa bunăciune”, rîde zgomotos bărbatul din maşină.
ruşinat, bătrînul face semnul crucii. „doi nu, doar tu”,
zice femeia. Norii devin tot mai ameninţători. noaptea tot
mai adîncă. nu văd cît e ceasul. ştiu că mi fixasem o oră
la ghicitoare. ieri mi a spus că-mi cade cununie. un tînăr,
uşor cherchelit, arată a student, scapă telefonul în tufa de
margarete. rîde singur „ce cur mişto ai, fă, ce ţi-aş trage-
o”. nu ştiu cui i-a spus asta. am auzit numai plesnind un
obraz. „nu te-a învăţat mă-ta să nu vorbeşti urît? cîţi bani
ai?”. asta-i prostituata. „bani n-am, dar ţi-o trag de te
rup” răspunde puştiul „bă, pulică, habar n-ai ce-i o
femeie”. mă doare spatele. frigul îmi intră în oase. o ştiu
de undeva pe femeia asta. uşa cîrciumii se deschide. un
pitic îmbrăcat în verde, cu părul strîns în coadă şi pantofi
cu toc, îşi aprinde o ţigară. urinează în tufa de margarete
pe telefonul tînărului. „du-te la nevastă-ta, nenorocitu’
dracului”, şi flegma se prelinge pe obrazul bărbatului de
lîngă ea. piticul se închide la pantaloni aruncînd chiş-
tocul. se apropie de femeie fredonînd. Singing in the
rain. nu ştiu a ce seamănă piticul ăla, o fi femeie ori băr-
bat. îşi afundă faţa între coapsele ei, buzele alea roşii. nu
mai simt ploaia şi nici mîinile îngheţate. ghicitoarea s-o
fi culcat de mult. toţi îi spun Kamceatka. închid ochii.
piticul o fi tot acolo? duşul rece de dimineaţă îmi şterge
rujul de pe gură…

3
Makeba, pisica neagră, taie calea bărbatului.

Kamceatka, ghicitoarea, îi face semn cu degetul arătă-
tor. are o unghie lungă ca o gheară. în camera cu tavan
înalt pîlpîie, în colţ, un glob auriu. aşteaptă clienţii. ală-
turi e o masă de tarot. 32 de cărţi şi o ceaşcă cu gura-n
jos. bărbatul îşi scoate pălăria verde. îşi aprinde o ţigară.
în fumul gros, priveşte mîinile ţigăncii. par înţeleşi. băr-
batul îşi vrea femeia înapoi, îi aud glasul răguşit.
Makeba i se freacă de picior. „văd un mare în ceaşca
dumitale, domnule”, spune ghicitoarea într-o limbă
necunoscută şi înţelege. „e iubire acolo”, mai spune. aud
stropi de ploaie pe-acoperiş. o fereastră scorojită se
deschide brusc. simt vîntul pe obraz. „văd şi un 6 acolo,
domnule”, se aude, din nou, vocea ţigăncii. Makeba sare
brusc în braţele bărbatului şi începe să toarcă. „da’ ce
este 6, femeie?”... o vede plecînd, îi cunoaşte 76 mersul
leneş, rochia lungă pînă-n pămînt şi părul negru. din
spate e şi mai frumoasă. „dragoste la aşternut, dom-
nule”, spune ţiganca. bărbatul e înghiţit de umbra
femeii. „în toţi anii ăia nu te-am văzut niciodată aşa”, îl
aud, fără să-l văd. „vino cu mine”. cuvintele sună reci.
monede mărunte risipite pe gresie. şi rujul acoperindu i
tot obrazul. acum îi vedeam plînsul în spatele ochelar-
ilor de soare. „o groapă mare, domnule, nu-mi place ce
văd, la drum lung, o veste” aud, din nou, limba aia
necunoscută. Makeba ciuleşte urechile. prin dreptul fer-
estrei, o bătrînă gheboasă trece cu o lumînare aprinsă.
bolboroseşte ceva. e noapte. e ger. aud cum scîrţîie zăpa-
da îngheţată sub bocancii bărbatului. cu mîinile în
buzunare, merge grăbit spre gară. în rochia ei lungă şi cu
picioarele goale, femeia aleargă în noapte. ţipătul nu
vrea să-i iasă din gură. „ei, de mult n-am mai văzut o
potîrniche pe fundul ceştii”, vorbeşte ţiganca pentru ea.
„are gîtul rupt, domnule”, mai zice cînd bărbatul tocmai
pune piciorul pe scara vagonului. Makeba îşi înfige
ghearele în husa fotoliului. dîre subţiri de sînge i se pre-
ling bărbatului pe buze şi pe gulerul cămăşii.
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„Şi ce bine mi-a fost/ În natura savant
ordonată/ În natura sălbatecă”

Aproape zece ani, între 2000 şi 2009, Ioana
Diaconescu s-a dedicat muncii de arhivă, căutând
perseverent prin labirintul complicat şi primejdios
al dosarelor Securităţii. Era un act temerar,
îndeplinit cu migală şi pasiune justiţiară, totuşi
sterp, nisipos până la vanitate, pândit de pericole,
prin cantitatea imensă de informaţii veroase,
stocate necurat şi clandestin. Dar era vorba şi de
un act misionar. Lumea literară trebuia să afle
adevărul, fie şi cu întârziere, despre mizeria
morală pe care şi-a clădit istoria de câteva
decenii. Ne interesează cum arată poezia acestei
autoare, după lunga perioadă de întrerupere
asumată, nu lipsită de uzură, de şocuri şi chiar de
ameninţări venite din zona dezvăluirilor
infernale? 

Volumul din 2013, Nusakan. Versuri (2009-
2011), uşor compozit, încearcă o desprindere de
programul şi temele anterioare, urmărind putinţa
de a afla „locul pur”, neprihănit, neviciat moral,
spiritualizat, fie prin regresiunea în edenul magic
al copilăriei, printre „ierburi lucioase” şi „copaci
de argint”, fie prin evaziunea în astral şi angelic,
undeva „pe marginea nopţii”, cu voia trecerii
„dincolo”, în „licoarea divină” din materia
visului, între „străvezii senzuale” şi extazuri de
„aripi roşii” (!). Se ştie, Nusakan sau Beta
Coronae Borealis este a doua cea mai luminoasă
stea din constelaţia Coroana Boreală, la distanţă
de aproximativ 114 ani lumină de Sistemul Solar.
Descoperită în 1907, este considerată „stea
peculiară”, deţinătoare de energii şi materii rare.
Luminozitatea ei este de 26 de ori mai mare decât

aceea a Soarelui, spectrul având abateri
legate de abundenţa anumitor elemente
chimice: oxigenul este infim, în timp ce
elemente ca stronţiul, cromul și europiul au
o densitate mult mai mare decât la alte astre.
Un astru din idealitatea infinită! Poeta se
arată „atrasă nebuneşte de viziuni celeste”,
lasă la o parte trăirile obişnuite şi ia steaua
Nusakan ca reper melancolic al fuziunii,
fireşte pe cale onirică, între terestrialul
cufundat în vechimile lui neştiute şi sideral:
„Un ţărm.// Mi se lipeşte de trup/ Aerul cu
alge/ Miroase a materie vegetală/
Descompusă/ Senzuală.// Corona Borealis/
Mi se arată.// Pot să mă smulg/ Din
asuprirea cărnii/ Să accept strălucirea/ După
proba cenuşii// Îmi alunecă pe lângă trup/ Haina
ta// Cenuşiul lumii/ Pe mine nu” (Orgoliu). De
aici un amestec, un vertij de evuri, de forme de
existenţă („fuga din umbră”!), de stări, şi de
realuri cu „învelişuri sparte” care migrează toate
în poezie. Discursul se relaxează, iese din
crisparea încifrării, caută efecte narcisiste, unele
facile, din sfera miracolului cosmic. Altfel spus,
vizionarul prinde curajul aventurii: „Eram foarte
albastră/ Din cap până-n picioare/ Pe corp peste
pielea albastră/ O plasă de vinişoare roşii/ În
ochiurile căreia navigau/ Corona Borealis şi alte
constelaţii/ Şi mai pluteau prinse-n laţ mari nave/
Către un ţărm care să mă salveze...”
(Negrualbastru). Realitatea textuală conferă
puteri sporite eului poetic, care divaghează în
voie, luându-şi cerul ca spaţiu nemărginit al
ficţiunii, „deduse” hermetic din „cirezile agreste”
ale lui Ion Barbu: „Nemurirea e la doi paşi.../ Să
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sari de pe pod/ În oglindă/ În jocul secund/ În
miraj”. Lecţia „cărţii” din înalturi şi a stelei din
senin ar fi că perfecţiunea se dobândeşte prin
răbdătoare suferinţă, în regim de dictatură
cosmică, după expresia dragă astrologilor: „Aură
peste aură/ Motivul acestei perfecţiuni/ Stea dublă
în urcare/ Misterul izolării/ Taina recunoaşterii/
Aură peste aură/ Pe cer rămâne semn/ În
constelaţie/ Pe piele semne arse” (Nusakan). 

Poza contemplativă aglomerează un inventar
special de topos-uri imateriale, în special nimburi,
aure, umbre şi îngeri, concepând scene bucolice
tandre, amintind de „planeta pierdută” a lui Emil
Botta: „Mă ridică în aer/ Aura gâzelor de pe
creştetul meu/ Încărcat de aripi minuscule”; „Mă
mângâi pe păr/ Îmi trasezi aura (oarecum)
obligatorie.../ Irealitatea planează”; „Să te cuprind
în aură/ Nevăzut/ Raze în contur.../ Te cuprinzi în
aura mea/ Cu sfială de înger”. De remarcat
firescul cu care textul cumulează mărturii ale
stării de ireal (sau infra-real), prin tehnica
amalgamării onirice a vârstelor, definitorie acestei
poezii de refugiu, cultivând fulguranţa şi
abstragerea din cotidian: „Dar cum desprindeai/
Cu grijă/ Aripile de pe trupul meu adolescentin/
Luându-le ca amintire// Ce minune locul lor
rămas crud// Strălucind abia atins de aer/ Le
păstrezi în aură/ Le porţi amintirea trofeul/ Zilelor
tale// Aruncată pe un promontoriu cu mişcarea
înapoi// Aripile mele/ Îţi rămân pe trupul
adolescentin” (Remember) Iarăşi surprinde
incursiunea în transparenţa fiinţei, recuperând
fibra sacrală din ruina supravieţuirii: „Îmi caut
îngerul/ În aer pe umărul stâng/ El mă atinge cu
talpa piciorului/ Şi-mi face vânt// Pentru tine mă
lupt/ Spune el/ Trebuie să înţelegi/ Pentru tine”
(Înger) Cum se poate păşi în dincolo-ul poeziei,
în lumea nevăzutelor, marea obsesie a elanului
liric produs de generaţia nichitiană? Ioana
Diaconescu propune „metoda” ei, luată pe cont
propriu, pe care o verifică acum, în noul format,
pe seama experienţei („cercurile concentrice ale
devenirii tale triumfale”) – adică prin tăceri,
candori şi smulgeri din terian. E posibil? „Închisă
rotund pe toate ieşirile/ Era liniştii mele// Pe cap
cu un nour fierbinte/ Mi se aşează pe frunte/

Aburul aprins trandafiriu/ Cu petale// Aflu miezul
incandescent/ Apoi cald/ Din care se desfac două
aripi// Dau cu vârful piciorului la o parte/
Rămăşiţele pământeşti din armură” (În nevăzut). 

„Despre obsesiile compulsive/ Rămase în
creierul meu ca un vacarm”

Modalitatea de a afla şi scruta irealul din probe
contemplative este continuată în Vertigo (2014),
volum mai închegat, mai elaborat, care duce cu
gândul la un film celebru, cu acelaşi titlu, al lui A.
Hitchcock, din 1958 (cu James Stewart şi Kim
Novak), tradus Ameţeala, considerat cel mai bun
din toate timpurile (în ancheta din 2016), unde
eroina îşi pierde periodic uzul raţiunii, căzând
între fantasme. Latinescul vertigo denotă în viaţa
modernă lipsa de echilibru în spaţiu, buimăceala
care survine la vederea abisurilor, după cum mai
poate însemna amestec, invazie sau vârtej
ameţitor de stări şi imagini trecute. Iar aici,
vertigo vrea să numească chiar metoda mai nouă
a poetei de a-şi investiga vizionarul senzorial, sau
raidurile în nevăzut, în adâncurile ontice, desigur
pe calea reveriei, dar şi a nostalgiei după vârstele
duse. Poezia îşi recuperează dramatismul,
instigând memoria în culori şi voci uitate: „În vis/
Umbra îmi cere/ Tânăra strălucire/ Din trupul
meu să bea/ Ca dintr-o cupă de crin/ Jarul lichid/
Între coapsele mele/ Să-şi odihnească
decrepitudinea/ Şi în nevăzut/ Să se transforme în
adolescentul buclat/ Trăgând după el/ Trena grea
de miresme a tinereţilor noastre/ Marguerite/ Îmi
şopteşte stins/ Fără să-şi audă/ Vorbirea/
Marguerite şarpele meu constrictor/ Silfida mea/
Zână a lacului/ Îneacă-mă în sângele tău.../ Nu
recunosc pe nimeni/ Nu recunosc// Umbra” (În
nevăzut). Poezia din frânturi, din clipuri, din
crâmpeie pasagere, se lasă constituită treptat, într-
un „traseu purificat de toate semnele vieţii”, şi
aici încep tot felul de „frisoane în înveliş boreal”,
minuni din lumea cufundată în nevăzut, cum ar fi:
„Ascunzişurile misterioase ale trupului”; „O
naştere în noroiul sfânt/ Printre meandrele
secetei”; „Unde eu văd/ Contur fosforescent/
Suprapus peste al meu/ Ca o piele de şarpe”;
„Mări duşmane/ În irealitate/ Cu aripi aprinse/ Pe
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stânci din adânc”; „Frisonez şi văd/ În valuri/ Un
întuneric mă/ Răpeşte”; „Un cer aprins/ Văzduh
rarefiat/ Al voluptăţii”, „Pierdere de sine/ Uitare/
Febră pură/ Sânge învins”; „Un singur anotimp/
Etern primit de cerul nevăzut”. Tot atâtea definiri
suave ale poeziei... Meritau decupate.

Tehnica vertigo duce la rarefierea discursului,
unul lapidar şi rece, pe alocuri incoerent, prin
tăietura abruptă a versului, experiment din
asociaţii luxuriante care incită actul poetic, îl
provoacă şi-i redă pofta de a descoperi. Cum arată
lumea din ne-lume a Ioanei Diaconescu? „Un
luminiş aprins/ crengi suprapuse/ Şerpii foşnind/
Cu pielea vineţie/ Pe răni care se vindecă/ Umbra
cărnoasă/ A trunchiului/ Devorator/ Ambiguu în
lumina lunii/ Confuzia detaliilor/ Umbra/ Pe ceea
ce credeai a fi lumină/ Lumină orbitoare peste
braţe/ Ce se aprind/ Tulpini ce par/ Şi nu sunt/
Decât coapse/ Cu care te-nfăşor/ Ca într-o lege.../
Pătrundere în lacul de-ntuneric...” (Triunghi azur
penumbră). Poemele nu sunt exerciţii de concizie,
sau de cocktail orgiastic, cum s-ar părea, ci
fulguraţii pe bolta indiferentă a sufletului: „Vis
abur pe înălţime/ Aur miez diafan al pustiului/
Strâns/ Coaja molatecă mister/ Îngăduinţa de a
visa/ Zgomot pur/ Asurzitor freamăt/ Trup fără
fiinţă/ Val înăbuşit strigăt/ Pereche respirând
deodată.../ Pânza catarg alb semn/ Pe nisip/
Inima/ Coroană/ În pustiu de sare/ Deplin/
Asurzitor/ Nevindecat” (Asurzitor) Un amurg
devine prilejul etalării unor intensităţi calme,
presărate cu rafale stranii: „Un abis cu conture
precise/ Zimţii ferigilor îi simţi/ Sub crusta de
piatră a marginii// Limite. Fără voie/ O urmă cu
gheare desluşeşti/ Pe cuibul norilor/ Plină de
sânge/ Înserarea miroase a cadavru/ A
descompunere// Graniţe. Pe măgura lor/ Oasele
unui împuşcat pe la spate// Un abis care te
eliberează/ De amurg/ De primejdii/ De toate”
(Limite). Citind aceste poeme, ne-am adus aminte
de un gând răzleţ al lui Petru Creţia: „Suntem
făcuţi din amintiri, din efortul de a ne reprezenta
nevăzutul, din dorinţe moarte şi din dorinţe vii,
dintr-o ierarhie complicată de abstracţii, dintr-o
amară căutare de sine şi din atâtea vise visate”. 

„Mă închid în suflet şi în afara mea frumoasa
lume/ Şopteşte amăgitor”

După incursiunea în rezerva entropică de
puritate, poeta virează neaşteptat spre o altă zonă
referenţială, de fapt spre un alt tip de discurs,
dezminţind bănuiala că între poezie şi activismul
din zona arhivelor desecretizate ar exista o
separaţie de netrecut. Volumul Ţesuturi (2017)
vine cu noutăţi expresive şi cu un Manifest la
început, cu trimitere la lumea de azi, unde ne lasă
a înţelege că imondicile fostei societăţi
supravieţuiesc toxic în viaţa curentă: „Marea
respirând greu cu plămânii măcinaţi de reziduuri/
Sturionii cu gura cusută rătăciţi în ape băltite/
Intraţi în putrefacţie/ Cine otrăveşte aerul apa
vieţile noastre/ Stă scris pe pancarte de carton un
cuvânt uitat/ Se clatină în vânt pe-o fereastră
spartă/ Spânzurătoarea păpuşii dictatorului ce ne
paşte/ Şi nu ştim şi dacă am şti nu mai contează/
Un sfert de veac după un alt sfert de veac de
tortură/ Linişteşte-te meditează cu ochii închişi/
Ca să nu vezi rotirea verde de deasupra trupului
tău/ Intermitentă ca să-ţi strice ochii şi inima/ Sunt
importante comenzile pentru respiraţie abia
atunci/ Cel stăpânit intră în panică...// Tragem la
malul mării frigul a venit mult mai repede anul
acesta/ Valurile se umflă disperat ca plămânii unui
înotător gata să se înece/ Ne aruncă reziduuri în
ochi rugină ce pare sânge închegat/ Ne sare în faţă
ca un câine fioros/ Şi ne înghite cât ai clipi”. Nu se
poate să nu remarcăm o revenire la comunicarea
poetică de tip esopic, într-un joc alegoric ale cărui
codificări le putem înţelege lesne. Contează
dorinţa de a voala, de a cripta sensul, imaginarul
intrând în rezonanţă cu „imperativul de adevăr”
care frământă planul existenţial. „Un sfert de veac
după un alt sfert de veac de tortură” – este mesajul
sceptic care divulgă implicare şi gravitate etică. Şi
că lectura trebuie să fie atentă la intertextul
dominat de frisoane, la gândul că istoria vine din
urmă cu pildele ei: „Închide-te în cuşca pieptului”;
„Frigul şi arşiţa durerea şi trufia alunecă tiptil/ să
nu mă trezească”; „Pustiul şi frigul cu farmecul lor
maliţios/ M-or răpune...”; „De frig de ger ţi-e
sufletul albastru...”; „Ies din decupajul criminal ca
dintr-o scorbură/ Şi mă observ o alta”; „Mă ascund
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în mine/ De frigul terestru”; „Cineva îmi pândeşte
fiecare mişcare”. Noapte, întuneric, frică...
monştrii îşi continuă acţiunea adânc, în ţesuturi:
„Mă strecor afară din ţesuturile trupului meu”; „În
mal au găsit schelete/ Şi resturi de ţesuturi/ Preoţi
îngropaţi fără coşciuge/ Viaţa mea tremur de frigul
tău/ În frigul lichid în marea fără valuri”.

Secţiunea Vehemenţa în condiţii pieritoare
activează memoria copilăriei, cu scene şi siluete
recuperate din „urna” trecutului. „Vehemenţa” se
ascunde în obscurul prozaic al unui meleag
verbal, din tensiuni resuscitate sau cruzimi semi-
otice: „Călcând pe iarba udă/ De sângele
unchiului meu Aurel/ Dus în Siberia la 27 de ani/
Aţi uitat istoria/ Călcaţi pe roţi strivite...”;
„Mirosul Morţii sufocă oraşul îl corupe.../ Cerul
înroşit cu lacrimi de sânge/ Pătrunde violent în
creiere/ Ca un cip”; „Un nor ce naşte săbii în raza
care bate” (!!); „Închide ochii bine/ Altfel îţi intră
în ei zgura nopţii”, „Asuprirea tirania nerăbdării
dar unde/ Limanul clipei începutul orei de
plumb...”. Un poem excepţional, întrutotul
antologic, închipuie asasinarea unui înger (!), în
plină epocă a durerii: „Doamne, dar cu ce se
asemăna/ Pe deasupra iarba părea curată/ Nu se
presimţeau colţii de lup/ Nu mirosea nici a sânge
de om/ Şi nu se întrevedea vreun contur de înger/
Dar eu vedeam gâtul tăiat/ Cu o secure de ceaţă/
Şi rămăsese cu aripile deschise/ Prăbuşit pe
treptele grotei/ Căzuse un cap fără faţă/ Nu se
potrivea grota cu puritatea lui/ Străveziu
veşmântul lui se topea/ Mantie risipită ca pânza/
Misterioasă a unui păianjen de ivoriu/ Încremenit
la pândă/ Şi nimic nu-mi spunea/ Că făcuse o
crimă de înger de lezmajestate/ Pe iarba curată de
la intrarea grotei/ Încuiată cu şapte lăcate” (Crimă
de înger). „Grota”, „groapa”, „gura de cenuşă”,
„peştera”, „cazanul” nopţii, „ceaţa de oţel” sunt
indiciile ameninţătoare ale acelui „muzeu al
fricii” care stă neobosit la pândă. E viziunea unui
proces tragic în care îngerii se zbat în agonie,
părăsindu-i pe oameni pentru ura şi faptele lor
odioase. 

În Ţesături, volum aflat sub semnul unei
gravităţi tragice, printre cele mai bune ale
deceniului doi, instanţa subiectivă pune în

paranteză poza inocentă şi îşi deschide enunţurile
spre malignitatea unei lumi „arse de întuneric”. 

„Şi scriu cu mâna prinsă în carnea cuvintelor
despicată/ Trec peste câmpuri de pagini cuvinte”

În aceeaşi ofensivă tematică, în căutarea
spaţiului pur şi utopic din Liber aureus, locul
predilect unde „înfloresc negurile” şi clipa
aşteaptă, este şi volumul Dezaripare (Timpul,
2019; 182 p.). Spectacolul vocilor se manierizează
în regim de confesiune liberă „pe luciul vieţii”, cu
referire la ieşirea din stagiul în subteranele terorii
şi revenirea la poetica egală cu sine a experienţei
spirituale: „Eram aur în întuneric/ Liliac albastru
în câmp de argint/ Liberă de toate ale vieţii/ Îl
urcam pe trup aşa cum verdeaţa salvatoare/ Din
margine de drum/ Dezlegată de şerpii tristeţii”
(Înger salvat – Treis Karden). Textul adună
secvenţe din aventura regresivă a sufletului în
necunoscut, despărţit de asediile şi anevoinţele
existenţei cotidiene. Ce-şi poate dori eul adânc
decât o împăcare cu misterul absolut: „Mi se frâng
degetele precum ceara/ Când scriu nu văd această
frângere/ Cineva îmi ascunde în inimă/ Misterul
înserării fără stingere/ Numai înfrângeri şi
câştiguri/ În sfâşierea damnată a dimineţii care nu
se lasă alungată/ Eu scriu şi nu contează că ziua se
luptă cu amurgul/ Îmi aruncă pe mâini/ Mari pete
de sânge amurgul reflectat mereu seamănă cu
urma unei crime/ „Mâinile pline sânge pe piept mi
le-am şters”/ Scriu uneori pe aer/ Ca aerul mi se
face memoria şi uit cu disperare/ Ceea ce cred că
n-aş putea să uit/ Şi mi se ia discursul ca pedeapsă/
Ca trădătoare a surorii mele albe/ Pe care scriu de
la începutul vieţii/ Semne adesea de neînţeles/
Infirmă fără ele aş fi ca trupul fără membre/
Devenit invizibil/ Când nimeni n-are milă/
Nevăzându-l” (Nevăzut). Aventura nu e lipsită de
riscuri, în tonul „dorului fără saţiu” al
romanticului Emil Botta, sub a cărui vrajă stăruie:
„Nevăzutul îmi răsuceşte în piept o capcană/ Sub
zăpada prea albă un cuib de pasăre/ Într-un pustiu
de fulgere şi ninsoare sperând într-o dispariţie”
(Furtuni de zăpadă); „În cereasca larmă ţi se pare
că trăieşti în vis/ Te prinde în marginea lui
înclinată gata să se răstoarne/ Peste eterul sfărâmat
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în mii de bucăţi din/ Gigantica diademă spartă de
însuşi Zeus...” (Bloc operator).

„În răsuflarea mult neapusei nopţi...” 
Poezia îşi urmează traseul ei, un traseu

iscoditor, pentru Ioana Diaconescu, mizând pe
notaţia exploratorie şi pe sinceritatea
crepusculară. Luciul ei este dat de arta aluziei,
condusă cu măiestrie – e vorba balansul între
profanitate şi starea serafică ce se ocultează în
fibra mirajului ontic: „Un mers aerian mă apropie
de pământ/ Planez peste miraculoasa mare de
flăcări/ Pletele mi se aprind se sting de inima lui/
Nu mai sunt o silfidă mi-am părăsit/ Perechea
aeriană duhul aerului/ Din aurifera scorbură răpită
am fost şi ce bună îmi este/ Pământeana răpire/
Nu mai sunt o silfidă mi-am schimbat pielea/ Cea
veche a căzut ca pielea şarpelui/ Un voal care-i
înfăşoară braţele/ Cum febra mea îi trece în suflet
şi în sânge/ În fosforescentul întuneric/ Când îl
ascund pe inimă adânc în coşul pieptului/ Şi cînd
de trup aripile silfidei se desprind/ Amara noapte
se desfăşoară în voluptatea ei/ Silindu-mă să uit şi
sunt din nou înaripata care scapă/ În zborul ei într-
o capcană a norilor unde îl aflu iar şi mă
transform/ Din nou silfidă şi tot aşa până la
capătul cutremurării din care/ A mă trezi/ Nu
vreau” (Silfidă). Poemele transcriu în fond ecuaţii
evanescente ale unei idealităţi onirice, desprinse
de încercările vieţii curente, unde ficţiunea
înaintează, se „dizolvă” în scriitură, se include
unei iniţieri în vizionar, pasiune constantă în
practica lirică a autoarei: „Încă o pajişte arsă încă
un rând secerat/ De sub pământ creşte iarba
albastră şi mă cuprinde cu braţele moi/ Cel
nevăzut mă striveşte în fără seamăn/ Îmbrăţişarea
lui/ Şi scriu cu mâna prinsă în carnea cuvintelor
despicată/ Trec peste câmpuri de pagini cuvinte/
Ce îmi sunt date uneori fără înţeles/ Cel nevăzut
mă strânge în braţe şi nu mai am de ales/ Din
trupul meu fug şi cred c-am scăpat şi alunec/ În
grozăvia care mă împarte/ Între iubire şi moarte/
De partea cui să rămân mi-o spune pajiştea arsă/
Fumegând încă în carnea paginii de carte/ În
vacarmul tăcerii mele/ O fantă a timpului” (În
grozăvia care mă împarte). O anumită uzură

sentimentală se simte în acest efort obstinat de a
nu pierde contactul cu splendorile profunde. 

Ce înseamnă însă „dezariparea”, pierderea
putinţei de zbor între divin şi terestru, la care se
referă poeta cu atâta risipă de mister? Ar fi vorba
de: 1. mutilare şi suferinţă pentru „dublul”
păzitor: „Îngerul mă întoarce cu faţa/ La peretele
alb ca laptele/ Sunt cu ochii la neant/ O,/ Să nu
spulber/ Aripile căzute ale dezaripatului”
(Dezaripat); 2. putere diminuată de comunicare,
declin tragic: „Şi drept plutind cu două aripi
drepte/ Pe lângă trup serafic/ Dinspre mare/ În
raze în incendiul pur/ Îngerul meu cel decăzut din
stare” (Înger decăzut); 3. vătămare, în impact cu
modernitatea: „Despre îngerul meu adormit/
Nevăzut şi strivit sub roţile camioanelor.../ El se
ridică din răni cu mâinile la ochi” (Înger pe
Mosela); 4. comuniune cu durerea şi chinul
rezistente la orori: „Uite-mă îngere i-am şoptit/
Cu gura tremurândă de groază/ Îi văzusem pe
dinăuntru gâtul palid şi roşu/ Ca şi cum răsăritul
şi apusul/ S-ar fi luptat pentru supremaţie.../ Şi de
mila mea plânse atât de mult/ Că rămăsese din el
numai blana/ Şi labele dezgolite de carne până la
os// Aşa-aşa/ Aşteaptă-mă/ Îngere/ Câine
credincios” (Dresură de înger); 5. rătăcire,
dereglarea plutirii, implicit a gândirii: „Pluteam
într-o neştire a zborului/ Plutire greoaie un braţ
înaripat/ Aripi contemplative/ În limpezire// Nu
răpiţi ci smulşi/ Aruncaţi în vârtejuri solare/
Aruncaţi între fiare/ Probă a vieţii şi a morţii/
Fiecăruia dată/ dimpreună şi dintr-odată” (Aripa
contemplativă) Dezariparea îngerului duce la
„dezariparea” omului, la handicap cogitativ sau
rătăcirea de suflet: „Înger cu aripi ce-ţi acopăr
ochii/ Căzând din Cerul îngăduitor// Când braţe
fără aripi/ Te cuprind/ Salvându-ţi/ Pământene
întrupări” (Rubin înfaţetat pe inimă). 

Poetă cu o dotaţie sensibilă deosebită, în prima
linie a liricii noastre feminine, Ioana Diaconescu
a ştiut să-şi dozeze combustia imaginară,
menţinând o anume „ţesătură” diafană a versului,
dar mai ales a conservat de-a lungul câtorva
decenii spiritul autentic al poeziei post-nichitiene,
ritualică, însetată de miracolul vizionar.
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Valeriu Stancu e, de o vreme, un virtuos
şi un împătimit al scrisului; dincolo de
starea genuină a actului literar, el este, fapt
nu prea des întîlnit în lumea confraţilor săi,
un cărturar. Nu doar pentru că este un
„filolog” atestat ca atare, ci pentru că din
toate frazele se revarsă acumulări şi
decantări culturale de calitate. E, în primul
rînd, filonul francez: acest spaţiu lingvistic/
cultural reprezentînd cea de a doua patrie de
existenţă spirituală (şi nu numai) a sa. O
atestă, tematic, privind lucrurile, o parte
dintre povestirile ce dau consistenţă unui
nou volum (În luntrea ochiului, Cronedit,
Iaşi, 2019); e un volum care probează, cu
prisosinţă, atributele unui prozator de mare
rafinament şi ştiinţă în ceea ce înseamnă
producerea textului literar. Dincolo de
componenta ce vine din interiorul

spiritualităţii franceze (şi nu în ultimul rînd din
particularizarea generoasă valonă...), proza (ca şi
poezia) lui Valeriu Stancu e un produs cultural
complex, rezultat al unor filtre aplicate cu
temeinică ştiinţă.

Cînd Roger Caillois făcea cunoscutele
delimitări (sau nu...) între straniu, fantastic,
miraculos, una dintre observaţiile sale privea
statutul fantasticului/ posibilitatea acestuia de a
exista în interiorul miraculosului: „Trebuie să
remarcăm într-adevăr că fantasticul n-are nici un
sens într-un univers miraculos. Este chiar de
neconceput. Într-o lume de miracole,
extraordinarul îşi pierde puterea”. Înainte de a
accepta puterile supranaturalului (cu legi
specifice), fantasticul e acel teritoriu (care
presupune inclusiv existenţa sentimentul de frică)

care produce o re-trezire a conştientului, căruia îi
procură noi energii/ noi pulsaţii ale simţurilor,
definibile ca o stări de incertitudine, crispare,
angoasă ce se pot trăi în faţa unei situaţii limită,
cum ar fi aceea a acceptării imposibilului. Deşi se
acceptă, generic, ideea că fantasticul se
raportează, în primul rînd, la o lume a
fantasmelor, la ceea ce numim ireal, iluzoriu,
proza modernă nuanţează mult această accepţie,
deoarece admite „inadmisibilul” într-un alt sistem
de referinţă; faptele insolite, cele care deformează
părerile apriorice despre lume şi viaţă, conduc
spre o colaborare explicită între narator şi cititor,
presupunînd şi impunînd anumite reacţii ale
acestuia, în diferite ipostaze.

În prozele lui Valeriu Stancu, din volumul În
luntrea ochiului (CronEdit, 2019) nu găsim un
registru al fantasticului bine definit ca atare.
Dimpotrivă, dintr-o dorinţă de trezire a ludicului,
aşa cum numai autorii stăpîni pe imperiul
ficţionalului îşi permit să aibă, descoperim în
volum şi texte ce vin din zona unui biografic,
uneori extrem de apropiat temporal, alteori plasat
într-o lume a amintirilor ce se lasă readuse la
viaţă, fără ca acest joc să estompeze plăcerea
iniţială, a orchestrărilor fantastice. E, mai
degrabă, o tehnică a contrapunctului aplicată ad-
hoc, hic et nunc.

Probabil nu întîmplător primul text este şi cel
mai convingător. Deşi păstrează un halou specific
scriiturii lui Valeriu Stancu (cum ar fi identitatea
asumată a lui Valdemar) povestea se înscrie într-u
registru rotund al fantasticului, amintind, în
sensul cel mai bun, de modul în care Mircea
Eliade, într-o celebră nuvelă a sa, trimitea către
versuri semnificative, eminesciene, reîncărcate în
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textura naraţiunii. În Chipul, versul care capătă
importanţă fundamentală îi aparţine însă celui
cate tocmai a fost înmormîntat, (Valdemar/
indiciu pentru cei care caută suportul biografic al
naraţiunii) de la a cărui ceremonie funerară se
întoarce eroina povestirii: „primeşte-mă-n fiinţa
ta, ca să mă apere de moarte”. E o întreagă
dezvoltare narativă în jurul versului declanşator,
un resort ingenios ce configurează un registru
fantastic convingător care, aşa cum ar trebui să
fie, nu lasă fisură pentru o posibilă decriptare pe
parcurs. După dispariţia fizică a lui Valdemar,
protagonista povestirii, nu-şi mai găseşte rostul,
cum remarcă, precis, naratorul. În plus,
fantasticul o cuprinde în pînza sa, din momentul
în care din orice ciob de oglindă, trist, îi apare
chipul defunctului; reluată, scena capătă accente
paroxistice: „...cînd, din întîmplare, îşi ridică
ochii înspre tavan, se îngrozi: din globul
scînteietor, alcătuit din sute de bucăţele de
oglindă o privea multiplicat parcă la infinit,
chipul lui. Şi iar auzi glasul atît de cunoscut, de
iubit, cu timbru plăcut, uşor răguşit, acum discret
tînguitor: «primeşte-mă-n fiinţa ta, ca să mă apere
de moarte»”. Rezolvarea aparentă e, de fapt, ceea
ce duce pînă la capăt mecanismul fantasticului,
nicicum abandonat. Femeia descoperă o proză de-
a lui Valdemar ce reia, narativ, viaţa ei de acolo de
unde se produsese despărţirea definitivă de cel
iubit: „«Purta în mîini, ca pe o nepreţuită
comoară, urna cu cenuşa lui»”. O proză „fără
sfîrşit”, o proză ce fixează, ca în Maestrul şi
Margareta, un diagnostic: „tulburare de
personalitate cu episoade maniacale”. În spiritul
prozei care se suprapune/ se subtituie vieţii
(graniţele dispărînd...) eroina va urma singura
cale, demult sugerată/ dictată, aceea de a sorbi,
odată cu cafeaua, din cenuşa preaiubitului
dispărut. Din acest moment, cercul fantastic se
închide: „...din clipa în care sorbise cafeaua cu
cenuşa lui, nu-i mai apăru chipul în oglindă, nici
nu-i mai auzi glasul şoptindu-i tînguios
«primeşte-te-mă-n fiinţa ta, ca să mă apere de
moarte! (...) iar în ziua în care bău ultima linguriţă
din cenuşa lui, pîntecele îi dădu de ştire că în
fiinţa ei se zămislise o nouă viaţă...»”.

Într-o altă dispunere narativă este textul
Crocodilul (cu un pandant intitulat Prin Namur,
în care, dincolo de tribulaţiile povestitorului, ni se
oferă şi un element de natură paratextuală din care
aflăm circumstanţele elaborării naraţiunii: „...am
scris o proză fantastică despre ţărmurile însorite
ale Africii, proză pe care am intitulat-o Crocodilul
şi pe care i-am dedicat-o lui Frans de Haes”. De
această dată, decupajul fantastic e relevat de o
stare, o stare creată de groaza ce se instalează
printre călătorii unui tren îngropat sub zăpezi,
undeva prin cîmpiile Flandrei. Sunt pagini de
mare virtuozitate stilistică, atestînd calităţile unui
scriitor de primă mînă; din reinvestirea a ceea ce
era o stării-limită, se deschide drumul către un alt
gen de fantastic, compensatoriu: „Balaurii
ninsorii se repezeau necruţători asupra
vagoanelor ce se cufundau tot mai mult –
scîrţîind, gemînd, trosnind – în gheena de zăpadă.
Asemenea mie, oamenii somnolau îngheţaţi.
Vremea se scurgea anevoie. Întreaga răscolire a
universului se întrupase în năucitorul asediu al
iernii. Iadul împărăţea în necuprinsul cîmpiilor
Flandrei.// Şi dintr-odată Mimumba mi-a şoptit
(în franceza lui rostogolită, curgătoare, oarecum
sîsîită, ce-i pătrunsese în fiinţă o dată cu laptele
matern şi cu soarele ecuatoriel din Kisangani”. E
o naraţiune în care mitul se reîntoarce (prin
descrierea pe viu a unei vînători de crocodili) în
care vînătorul e vînat iar călătorul din trenul
îngheţat, spre care ne întoarcem pentru o fixare a
celui care „înotase la cotul doi al Bahluiului din
Iaşul unei copilării de mult petrecute”, sfîrşeşte la
fel, undeva unde ninge ca în „taiagaua siberiană”,
undeva „atît de aproape de Bruxelles”. Practic,
prima parte a textului devine al doilea pandant
paratextual, lăsând universul povestirii fantastice
să crească în cu totul alt areal, în Zairul
personajului Minumba. Un transfer metaforic ce
uneşte două stări: una de realitate, cealaltă
rezultînd din deformarea fantastică acoperitoare
şi justificatoare, cu un final pe măsură: „Din cînd
în cînd, oameni în uniforme trezeau pasagerii sau
îi smulgeau din somnolenţa aducătoare de moarte,
ca să-i învelească, să-i îmbărbăteze, să le ofere
ceaiuri fierbinţi. «Ce-o fi acum prin taigaua
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siberiană, dacă aici, aproape de Bruxelles, e-atîta
potop de ninsoare» „mai gîndii înainte de a fi
înhăţat de crocodil”. (s. n., C. D.). Şi, din nou,
cercul fantastic se închide, definitiv.

Celelalte proze din volum execută un
interesant şi productiv balans între parabolic,
fantastic parţial, straniu, revalorizări mitico-
poetice, denudări ale unui spaţiu biografic axat pe
spaţiul ieşean dar şi pe legitima componenta
francofonă, cu plăcerea trimiterii spre acumulări,
sublimări metaforizări, intersecţii culturale pe care
aventura literară sau turistică le fixează subtil, cu
plăcerea pe care numai „pelerinul de cenuşă” le
poate avea, din nou. Caracteristica lor e trimiterea
spre un factor aparent secundar care, altminteri
decît în textele comentate mai sus, poate
determina incidenţa fantasticului, acesta
beneficiind, e drept, de un tratament mai de mică
anvergură narativă, comparativ cu scene diverse
ce ţin de realitatea imediat recognoscibilă, lucrate
în tuşe viguroase, dînd senzaţia, iniţială, de proză
realistă. În Cîntecul Shaiei, unul dintre textele ce
se pot alătura în poziţie apropiată de primele două,
elementul care trimite spre fantasticul ţesut în
jurul existenţei şi a cîntecului unui canar ajuns
întîmplător în casa povestitorului; dincolo de o
relatare cu accente post-goliardice a unei agape
scriitoriceşti-prieteneşti; după moartea păsării
cîntătoare, colivia rămasă goală, de ziua stăpînului
acesteia, cîntă, an de an, fără explicaţii! Cu
plăcerea de a duce povestirea şi în alte spaţii
(undeva în Vest), descoperim în Alchimistul o
întîmplare de dragoste plasată, de asemenea, sub
incidenţa fantasticului. E o întreagă suită de
aventuri ce încep cu într-un context monahal, cu
un copilaş de sînge nobil, abandonat la naştere.
Detaliile, scenele bine lucrate, descrieri
documentate pot sugera dezvoltarea acestui text
epic de mai mare dimensiuni. Pianistul (cu Balada
roşului trandafir ca un text replică baladesc)
leagă, de această dată la nivelul aventurilor ce
privesc destinul unui pianist celebru, spaţiul ieşean
de cel occidental; elementul care catalizează
fantasticul e asocierea, pe pianul artistului, a unui
crucifix lîngă care e mereu aşezat un trandafir. O
singură dată de culoare roşie şi de aici totul se

schimbă. Arhanghelul miunhăuzăn (pe cruce) e un
text captivant, dintr-o altă perspectivă, de această
dată, deoarece rescrie un fragment dintr-un Calvar
trăit pe vremea fostei securităţi, intersectînd, cu
acea voluptate a unui narator mai mult decît
inteligent, scene veriste cu elementul inexplicabil
de natură fantastică: „Trei zile şi trei nopţi s-a
chinuit miunhauzăn pe cruce, trei zile şi trei nopţi,
păzit de trupele de securitate să nu vină furii sau
ucenicii şi să-i schimbe destinul. Tot satul fusese
adus să vadă supliciul care, spre spaima tuturor, se
transformase însă într-o minune: trei zile şi trei
nopţi cît a fost răstignit, din craniul său de platină
au ţîşnit picături de sînge, picături ce i se scurgeau
pe obraji, pe gît, pe cruce, şiroiau pe lîngă
miliţienii şi securiştii care-l păzeau să nu-l fure
sătenii, iar unde atingeau pămîntul se aprindea foc
pe care nimeni nu a putut să-l stingă în timpul
patimilor”.

Dar provocator e ultimul rînd al acestei
povestiri, reluat de noi în titlul de faţă „Ce zici,
bătrîne prieten, să continuu?”.

Iar Valeriu Stancu, scriitorul tot mai mult
acaparat de proză, nu se va opri nicicînd, reeditînd
un mit al creatorului, din care componenta
fantasticului nu are cum să lipsească, alăturîndu-
se unor mari atuuri culturale şi axiologice.
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Din perspectiva omului profan, neiniţiat în
culisele actului de creaţie, însă consumator de
literatură şi de filme, creatorul, în cazul celor din
urmă, are de pierdut. Dacă în literatură autorul
este poate singurul care primeşte meritele pentru
opera sa, în cinematografie, este mai comod
pentru spectatorul nespecializat să asocieze
filmul cu cei pe care îi vede, cu actorii. Vasilica
Bălăiţă, în cartea sa, Univers filmic – Alexa
Visarion: jurnal de spectator (Editura Artes, Iaşi,
2016), pune accentul pe creatorul filmelor, deşi
nu îi ignoră pe actanţii acestora. Autoarea, iniţiată
în această lume a cineaştilor, adoptă totuşi în
cartea sa perspectiva spectatorului, care se lasă
fascinat de universul imaginilor în mişcare creat
de regizorul Alexa Visarion. 

Vasilica Bălăiţă este actriţă, lect. univ. dr. la
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi,
colaboratoare la diverse publicaţii periodice
culturale (Ateneu, Convorbiri literare, Colocvii
teatrale). Ca actriţă a activat la Teatrul
Luceafărul din Iaşi (între 1994 şi 1997) şi la
Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ (în perioada
2000-2002). A colaborat cu regizori precum
Alexandru Dabija, Bogdan Ulmu, Radu Afrim,
Cristian Juncu ş.a. Volumul Univers filmic –
Alexa Visarion: jurnal de spectator este precedat
de alte două cărţi pe care le semnează:
Spectacolul poeziei în teatrul lui Eugène Ionesco
(apărută în 2009 la Editura Artes Iaşi) şi Jurnalul
unui spectator (la aceeaşi Editură Artes, Iaşi,
2013). 

Cel care constituie personajul principal al
cărţii în discuţie este Alexa Visarion – regizorul
de film, deşi nu este ignorată nici ipostaza sa de
regizor de teatru. În această din urmă calitate, a

pus în scenă peste 100 de spectacole din
autori precum Cehov, Caragiale, Mihail
Sebastian ş.a. Alexa Visarion este şi prof.
univ. la UNATC, instituţie care i-a acordat
în 2014 titlul de Doctor Honoris Causa. În
anii ‘80, a fost beneficiarul programului
Fulbright, care vizează cercetarea şi studiul
în domeniul teatrului în Statele Unite,
desfăşurându-şi activitatea în universităţi
din California, Dallas, Milwaukee. Într-o a
doua parte a acestui program, ajunge în Los
Angeles, New York şi Boston, de data
aceasta susţinând cursuri în domeniul
filmului. Dintre premiile obţinute amintim
Premiul Uniter de Regie pentru întreaga
activitate (2005) şi Premiul Aristizza
Romanescu al Academiei Române acordat
pentru întreaga creaţie teatrală şi cinematografică
(2008). 

Ca regizor de film, Alexa Visarion este autorul
a şapte creaţii cinematografice: Înainte de tăcere
(1978), Înghiţitorul de săbii (1981), Năpasta
(1982), Punct... şi de la capăt (1986), Vinovatul
(1991), Luna verde (2009) şi Ana (2014). Pentru
patru dintre acestea a îndeplinit şi rolul de
scenarist. Vasilica Bălăiţă surprinde atât procesul
creaţiei din spatele fiecărui film în parte, cât şi
dialogul dintre ele, procesul evoluţiei viziunii
regizorale, modul în care laitmotive, obsesii
creatoare suferă sau nu mutaţii de la un film la
altul. Prin adoptarea perspectivei spectatorului, a
ochiului aparent naiv al receptorului este revelat
şi procesul receptării creaţiilor cinematografice
ale lui Alexa Visarion, impactul acestora asupra
privitorului. De asemenea, Vasilica Bălăiţă şi-a
asumat de două ori subiectivitatea din momentul
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în care şi-a subintitulat volumul Jurnal de
spectator. Perspectiva nu este nouă în cazul ei,
cel de-al doilea volum publicat de actriţă fiind
intitulat similar. Vorbind despre Ana, actriţa
mărturiseşte că i-au fost necesare patru vizionări
„ca să depăşesc ceea ce ştiam că ştiu despre
film”. În plus, vocea regizorului, aflată în centrul
acestui volum, nu este redusă la tăcere şi
acoperită în totalitate de cea a spectatorului
fascinat de universul cinematografic creat de cel
dintâi. Volumul cuprinde, de asemenea, şi două
interviuri acordate de Alexa Visarion Vasilicăi
Bălăiţă, dar şi o serie de conferinţe susţinute de
regizor în Iaşi, fie la Universitatea de Arte
„George Enescu”, fie la Ateneul Tătăraşi. De
asemenea, cartea se încheie cu o autoprezentare
pe care regizorul o realizează.

Unul dintre punctele care prezintă un interes
major în activitatea lui Alexa Visarion este
primordialitatea cu care poziţia şi rolul actorului
sunt tratate, lucru pe care Vasilica Bălăiţă îl
scoate în evidenţă. În viziunea regizorului,
actorul nu trebuie constrâns să se muleze după o
autoritate regizorală de nedepăşit, nu trebuie
format exclusiv în funcţie de regizor. Actorul are
propria personalitate, evoluează în funcţie de
propria spiritualitate. Regizorul îl poate ajuta, în
schimb, să se descopere. Mai mult chiar, Alexa
Visarion se înscrie într-o serie a acelor regizori
care au scris roluri special pentru un anumit actor.
Este cazul pictorului George din Punct... şi de la
capăt, rol scris special pentru actorul George
Constantin. 

Universul filmic al lui Alexa Visarion ni se
relevă atât din carte, cât şi în sine, ca unul de
profunzime. Regizorul ne apare ca unul de o
subtilitate aparte, iar filmele sale (la fel ca
spectacolele teatrale) prezintă de fiecare dată o
simbolistică revelatoare. Nimic nu se opreşte la
stratul de suprafaţă în cinemateca lui Alexa
Visarion, totul ascunzând un substrat de
adâncime, care vrea să comunice mult mai mult
decât receptorul ar putea primi la o vizionare
axată pe întâmplări. Faptul este, de altfel,
intenţionat, însuşi regizorul mărturisind că

„Nimic din ce am încercat eu să fac până acum nu
e o citire imediată”. Profunzimea aceasta este
intensificată, de altfel, de un element reluat
constant: tăcerea. În filmele lui Alexa Visarion nu
se vorbeşte foarte mult. Lipsa cuvintelor este
umplută de încărcătură spirituală, una
intensificată de tensiunea dintre personaje, dar şi
de sugestivitatea imaginii. În plus, în toate cele
şapte filme poate fi identificată şi o anume
„pasivitate” imagistică, însă aceste imagini
aparent statice au o putere sugestivă mai ridicată
decât imaginile în care acţiunea ocupă prim-
planul; de unde vin şi trimiterile Vasilicăi Bălăiţă
la universul cinematografic al lui Tarkovski. În
plus, autoarea mărturiseşte încă din Început că pe
parcursul cercetărilor pentru această carte şi-a dat
seama că „Alexa Visarion este mai ales ceea ce
nu spune despre el şi opera sa” [subl. autoarei].

Un alt aspect la care autoarea se opreşte în
cartea sa, element de asemenea constant în
universul filmic al lui Alexa Visarion, este
condiţia artistului. Artistul îşi are locul bine
determinat şi profund sugestiv în această lume.
Atunci când lipseşte, el este înlocuit de alte
personaje la fel de sugestive: „Nebunul, Bufonul
şi Regele”, toate trei ca „semne ale Creatorului”,
în ipostaza unor constante ale viziunii artistice a
lui Alexa Visarion. Dacă ar fi să dăm un exemplu,
ne-am opri la Înghiţitorul de săbii, unde Mircea
Albulescu interpretează rolul artistului perceput
ca bufon. Tăcerea, pe care o menţionam mai sus,
însoţeşte în acest univers cinematografic pe care
îl construiesc filmele lui Alexa Visarion o
prezenţă (dacă o putem numi astfel), şi anume
singurătatea. Aceasta vine, de altfel, ca o stare
complementară nu doar pentru lipsa cuvintelor, ci
şi pentru ipostazele tocmai menţionate, acelea ale
Artistului, ale Bufonului, ale Nebunului. Vasilica
Bălăiţă consemnează această prezenţă constantă
a singurătăţii încă din titlurile pe care le oferă
unor capitole: Punct... şi de la capăt este filmul
care vorbeşte Despre singurătatea elegiacă;
Vinovatul surprinde Singurătatea ca dramă a
conştiinţei; în Luna verde facem cunoştinţă cu
Singurătatea alienantă. Singurătatea din filmele
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lui Alexa Visarion este cea a individului aflat în
mijlocul oamenilor, este o stare de spirit, o
senzaţie interiorizată, nu o realitate socială,
imediat vizibilă. Această stare vine şi din ipostaza
„omului-prizonier al propriilor nelinişti”, obsesie
pe care regizorul o prezintă încă de la primul său
film, Înainte de tăcere. 

Dincolo de tendinţa de a mă întoarce iar şi iar
la literatură, faptul nici nu poate fi evitat aici, în
condiţiile în care însuşi Alexa Visarion
mărturiseşte că, pentru el, Caragiale reprezintă „o
chemare fără sfârşit”. Două dintre cele şapte
filme sunt inspirate de opera caragialiană: Înainte
de tăcere, care porneşte de la nuvela În vreme de
război, şi Năpasta. Drama a fost pusă şi în scenă,
încă înainte de a realiza filmul. De altfel, Vasilica
Bălăiţă vorbeşte de o anumită vocaţie teatrală a
filmelor lui Alexa Visarion, dată de prim-planul
ocupat de personaj, şi nu de întâmplare. Legat de
relaţia regizorului cu opera şi cu personalitatea
lui I.L. Caragiale, ni se oferă ca punct comun
simţul tragicului al celor doi. În plus, într-una
dintre conferinţele reproduse în volum, vorbind
despre Năpasta, Alexa Visarion arată de ce
pentru el nucleul acesteia reprezintă o tragedie,
nu o dramă (chiar de la titlu – năpastă = ceva dat,
ce ţine de destin), şi cum a apropiat piesa de
tragediile antice (începând cu a elimina orice
element care ar fi plasat piesa într-un spaţiu
social). 

Privind spre perspectiva inspiraţiei, a
valorificării surselor acesteia, Vasilica Bălăiţă ne
aduce în atenţie o interpretare din care regizorul
Alexa Visarion ni se relevă ca un adevărat creator
postmodern: „ne aflăm în faţa unui mod
particular de expresie care utilizează instrumente
cunoscute pentru a-şi crea propriul stil, absolut
original”. Un artist autentic, a cărui autenticitate
se găseşte tocmai în diversitatea creaţiilor sale, în
diversitatea „soluţiilor” oferite pentru o
exploatare profitabilă din punct de vedere creator
a obsesiilor sale despre care s-a vorbit. De la
această unitate în diversitate, se ajunge la
concluzia de neocolit că Alexa Visarion nu face
film în mod gratuit, ci din dorinţa de a spune

întotdeauna „CEVA ANUME”.
Cartea semnată de Vasilica Bălăiţă, Univers

filmic – Alexa Visarion: jurnal de spectator, oferă
publicului o viziune de ansamblu asupra lumii pe
care cele şapte filme ale regizorului o creează.
Această lume este una unitară în profunzimea ei,
dincolo de diferenţierile imediat vizibile, precum
cele de context social. Un regizor cu o viziune
bine determinată, adus în vizorul publicului
cinefil de această dată nu prin contactul direct cu
filmele sale, ci prin pivirea căutat naivă şi aparent
deprofesionalizată a unui „spectator” care îşi face
public jurnalul de vizionare. O viziune subiectivă
care ne vorbeşte despre un univers şi despre un
creator originali. O viziune subiectivă care poate
deschide apetitul pentru filmele lui Alexa
Visarion celor care încă nu au făcut cunoştinţă cu
ele. Univers filmic – Alexa Visarion: jurnal de
spectator este o carte în care autenticitatea se
livrează la pătrat: o dată printr-un artist autentic
în creaţia sa, iar apoi printr-o autoare precum
Vasilica Bălăiţă, autentică prin sinceritate. 
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Constatând declinul postdecembrist al
poeziei, inflaţionară la o rapidă ochire, dar
vlăguită, Ion Simuţ denunţase vehement, în
diverse ocazii, autocraţia poeziei. Iar concluzia
venea inevitabil: „nu se mai poate conta pe
poezie”!, avertiza lucidul critic orădean. O
literatură fără public, în era videoculturii, cu
ierarhii în prefacere, acuzând ceaţa axiologică,
năvala grafomanilor, boala autorlâcului, mareea
versurilor proaste etc. suportă o prea-vizibilă
devalorizare. Totuşi, se scrie abundent iar
poetul-relicvă se încăpăţânează să existe, în

pofida rezistenţei „la cultură”, a lecturii în impas, a
analfabetismului TV. Categoric, poezia nu are piaţă;
dar predilecţia pentru poezie şi încrederea în poezie
(sau, mai exact, în puterile ei, cum zicea Alex Goldiş)
n-au dispărut. Desigur, nu uităm că suntem o cultură
poetocentrică, ceea ce explică multe. Încât, poezia are/
va avea căutare, fie şi în cercuri restrânse (respectiv,
tiraje confidenţiale), răspunzând sufleteşte unei
irepresibile nevoi. Iar poeţii, sfidând vitregia
vremurilor, răsar mereu...

*
În câteva descinderi timişorene de succes, Valentin

Ajder, directorul editurii Eikon, însoţit de Vianu
Mureşan, un admirabil „pescar semiologic” (în chip de
subtil analist) au lansat câteva titluri asupra cărora s-ar
cuveni să stăruim, invitând la rampă trei poete. Vom
referi, aşadar, asupra volumelor semnate de Monica
Rohan (nume deja consacrat), Lavinia Micula şi Andra
Mateucă.

1. Dintr-o „promoţie de nişă”, precedând valul
optzecist, cum constatase Vasile Dan, vine Monica
Rohan, autoarea unui volum care a stârnit deja
comentarii elogioase. Fiindcă Freamătul subtil al
stingerii (2019), impunând şi prin arhitectonică,
adunând „aşchii/ din opalul acestor cuvinte”, ne
convinge că poezia este „un clopot de sânge”; vorbind
despre o inocenţă traumatizată, asaltată de o lumină

crepusculară, vestind, sub un „cer amuţit”, „cuibul
îngheţat al apelor obosite” (v. Trec mai departe).
Totuşi, contemplând freamătul trecerii (declinul), poeta
– smerită, adolescentină, apăsată de „frica spaimei ce
va veni” – pare încrezătoare în „metanul acestor
poeme” (v. Nadejda). Îmbinând un dublu limbaj
(suplicial şi terifiant), cum pătrunzător nota Al.
Cistelecan, Monica Rohan ne asigură că, în pofida
adierilor thanatice (v. Despre ea), inima „lăstăreşte” (v.
Trec mai departe) şi că mai nimic nu s-a schimbat: „Eu
încă mai sunt/ cum eram” (v. Verigă). Avem, astfel, un
bun prilej de a-i verifica spusele, examinând o devenire
scutită de mari convulsii sau febre mistice, deşi poeta,
sensibilă, retractilă etc., cultivă în textura poemelor un
ingenios montaj (nuanţe, irizări, penumbre), omagiind
lumina; adică „sărbătoarea luminii neînserate”, ştiind
că „poezia e pretutindeni”, îmblânzind „cârduri de
nelinişti”. Chiar dacă poetul ar fi un minoritar (cum
spunea într-un interviu), asaltat de „o singurătate
vastă”.

Încât, refuzând a pune în mişcare eficacele
„dispozitiv generaţionist”, protejând şi impunând
zgomotos – sub generoasa-i umbrelă – nume de toate
calibrele, Monica Rohan rămâne o prezenţă discretă în
„habitatul poetic timişorean”, constata Lucian Alexiu,
prefaţatorul şi editorul volumului Rogvaiv (2009).
Poeta, observăm, construieşte cu vădite abilităţi
regizorale adevărate ceremonii scripturale, developând
sau opacizând – cu „ştiinţă” – sensurile. Debutul se
petrecea în 1983, cu un manuscris premiat (Trecând
printr-o dimineaţă, Ed. Facla), dezvăluind o
interioritate pulsatilă, vizitată de melancolii, angoase
şi, uneori, de o exultanţă râvnind comunicarea, căutând
visătoria pentru a-şi tempera ori masca nesiguranţa. O
fiinţă hărţuită de realitatea inconfortabilă, cutreierată
de nelinişti, refugiindu-se în vis şi înţelegând scrisul ca
o eliberare. Acel „pumn de poeme” aruncate pe
fereastră devine un „pumn de cenuşă”; totuşi, fereastra
înseamnă deschidere, un „dreptunghi/ de legătură cu
dincolo”. Bolnavă de solitudine, „învelită cu ninsori” (e
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drept, „în vis gândite”), poeta îşi divulga zbuciumul,
acea năpustire a orelor „spre adânc”, împresurată de
roiul ameninţărilor, când „marea muşcă din mine” (v.
Oricum, timpul). Şi ar dori „o casă cu pereţi de aer” şi
cu „aromă de cer”, mărturisindu-şi aspiraţia spre
puritate şi transparenţă. Şi volumul următor (Scrâşnet,
1984) mărturiseşte gheara anxietăţii, sub flama unor
trăiri tulburi. Încât retragerea în singurătate, căutarea de
sine par a fi soluţii liniştitoare, cu speranţa de a
„încolţi” într-o primăvară. „Neştiutoare”, „mult-
vinovată”, purtând „a frigului grea haină”, dar şi
„zdrenţele Utopiei”, Monica Rohan înţelege poezia „ca
o moarte frumoasă”; ea caută curăţia cuvintelor
înlănţuite, izvorând din „hăul albastru al inimii”.
Înţelegem, astfel, şi pauza lirică pe care şi-a impus-o.
Fiindcă, până în 1996, când se va reîntoarce la poezie
(cu Dulce lumină), ea va frecventa sârguincios
literatura pentru copii. Volumul amintit, „clădit din
două stări”, descoperă valenţele sacrului, cuvintele de
foc, jinduita seninătate; poeta caută (şi află) cărarea şi
autenticitatea trăirilor: „O, lacrimă a inimii/ prin care/
se întrezăreşte splendoarea/ cea mai presus/ decât
vederea cea din afară/ a ochilor...”. Nu poate fi vorba de
o aliniere docilă, oricum tardivă, chiar în contextul
exploziv al poeziei religioase, erupând după paranteza
ateistă şi manevrând topoi consacraţi. Poeta e doar
sinceră şi se livrează ritmic, fără rest: „O, cum fulgeră
poezia/ prin inima mea/ ca o noapte de vară/
împodobită cu privighetori”.

În 1998 tipărea Vedere periferică, un volum
eteroclit, amestecând retrospectiv ludismul cu
rafinamentul textualist, catifelat, sedus de eufonie,
vorbind însă tot de înfrigurarea fiinţei şi încercând a
descoperi „lucirile sufletului primordial”. Dacă nu
uităm că Monica Rohan îşi dădea licenţa în etnologie
înţelegem de ce placheta 1000 fără 1 (2002)
coagulează, pe o axă recapitulativă, un scenariu
basmic; „îmboldită” de cuvinte, poeta invocă mirajul
copilăriei, „sângele de zmei” dar şi hipnoza erotică,
divulgată într-o „şoptire abia”. În fine, Nostalgia
grădinii (2006) dezvolta, ca posibil jurnal liric, pe un
ton elegiac (pe alocuri) o viziune integratoare,
recunoscând presiunea devoratoare a timpului. Totul e
învăluit de o lumină durernică; cu uimire şi încântare,
confesiunea lirică ţinteşte un spaţiu edenizat (fetiţa,
grădina, mărul, florile, valea etc.), cu „muzici
tânguitoare”, plonjând – surprinzător – şi într-un deloc
scorţos discurs despre literatură. Vrem a spune,
concluziv, că ardeleanca fixată de lungă vreme în
Timişoara, debutând în Amfiteatru (decembrie 1971),
propunea prin Rogvaiv o „selecţie recuperatoare” din

şapte volume fără ca ordonarea acestora să reflecte cu
adevărat vârstele (cercurile) poeziei. Implicit, ale
poetei. În fond, disponibilitatea (probată) de a testa
varii formule nu a schimbat-o: aceeaşi delicateţe şi
retractilitate, cu lungi tăceri şi explozii lirice,
recunoscându-şi – fără valenţe exhibiţioniste şi
strategii disimulative – vulnerabilitatea, căutând, într-o
lume „dezvrăjită”, un spaţiu securizant (grădina -
carte). Şi într-o vreme în care trend-ul douămiist
îndemna spre dezmăţ lingvistic şi pornocultism, chiar
frenezie scatologică. Or, Monica Rohan, fidelă sieşi, ne
propune altceva: „Însă,/ prea multă vreme n-a izbutit/
să tacă/ O îmboldeau cuvintele/ şi,/ deşi s-a lăsat
devorată,/ mai rămăsese doar o voce/ înceată/ o şoptire
abia, cât o pală/ de vânt/ o licărire cât o pâlpâire/ de
lumânare/ atât – prea destul/ cât să adie/ o rugăciune/ şi
să învie” (v. pre-faţă).

Singura ei (mare) problemă, scriam altădată, este
vizibilitatea. Ocolită, ignorată, inexplicabil, în
dicţionare, poeta rămâne într-o aşteptare difuză,
departe de larma şi viermuiala orgolioasă a literatorilor.
Altfel spus, o poetă „încă de descoperit”, cum îndemna,
într-un cald comentariu, Manolita Dragomir-
Filimonescu. Iar volumul din urmă, cel mai bun (după
noi), suspectat de vampirism (cf. Vianu Mureşan),
probează printr-o veritabilă artă poetică (v. Știrile
dimineţii) altitudinea acestei lirici: „Poezia, în zori, mi-
a mâncat inima/ şi ochii ei s-au aprins cu sângele/ sorbit
literă după literă./ Odaia s-a luminat ca-n palma zilei
dintâi./ Ramura din fereastră a înflorit/ înecându-se de
uimire./ Ce să zic?/ Eu m-am dat la o parte,/ neagră şi
slabă,/ cu paşi împleticiţi în cerneala umbrei.” Monica
Rohan, pornită „la vânat nori”, cu „vise în buzunare”,
aşezată demult „pe cale” după ce ucenicise – epistolar
– sub veghea lui Geo Dumitrescu, nu (mai) are voie să
coboare ştacheta.

2. Sub un titlu derutant, Lavinia Micula, confesivă,
oferindu-ne epistole (neexpediate, de fapt), îşi adună
recolta lirică, pornind de la premisa că „Istoria e plină/
de oamenii care s-au iubit” (v. Exerciţii de sâmbătă
seara). Aceste „false epistole” din Poeme vintage
(2018), cum le-a decriptat Ștefan Manasia, sunt,
indubitabil, poeme erotice, însăşi poeta avertizându-ne:
„eu nu ştiu să trăiesc în lipsa ta”. Hipersensibilă,
statornică, de o fidelitate mărturisită, ea recunoştea
franc: „locuim unul în celălalt” (v. Ha’adam). Și încă,
repetitiv: „când ajungi în viaţa cuiva/ rămâi pentru
totdeauna” (v. Poveste). Fiindcă „punctul g se află în
inima sa” (v. Ceai cu ierburi acrişoare). Dacă Nicolae
Adam, într-un scurt text de recomandare (cules pe
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coperta a IV-a), ne asigura, plusând, că avem de-a face
cu o versificare „genuină”, trimiţând spre filosofo-
poezie, Ștefan Manasia, în pomenitul articol din
Tribuna, refuzând această pistă, acuza „recuzita
datată”, îndatorată poeziei şaizeciste, manevrând
cuvinte dintr-un posibil Dicţionar al celor interzise. (?)

În fond, Lavinia Micula, în chip de Penelopă, se
autodenunţă, rămânând în aşteptare. Iată un Text
blestemat: „îţi spun/ în fiecare noapte/ voi adormi lîngă
inima ta/ aşa/ ca un cîine/ aproape de mormîntul
stăpînului”. Sau un Poem îndepărtat: „singurătatea
femeii e o piatră/ pe care bărbatul o aruncă în mare/ şi
se întoarce/ pasăre/ cîteva secunde/ pe umerii lui”.
Nevoia de celălalt („de tine”) e vitală precum lumina,
aflăm dintr-un P.S.: „am nevoie de lumină ca de tine”.
Iar într-un poem, chiar P.S. intitulat, vorbind despre un
foc „aproape stins”, îndemnul e limpede: „fumul se
înalţă ca-ntr-o pictură/ aleasă// fă ceva”. Mai ales că,
traversând o „iarnă continuă”, poeta recunoaşte: „toate
iubirile se termină cumva/ a noastră nici n-a început”
(v. Ascultă). Dar poemul din care am decupat distihul
de mai sus merită citat, în continuare, integral: „e o
iarnă continuă în care port rochii/ lungi liliachii cu
nasturi mici de os/ visez la flori de mai şi stau în
bocanci/ un moment bun pentru a-mi spune că/ la tine
primăvara vine cînd/ ajungi seara acasă obosit şi trist/
şi crezi că pînă la urmă va fi/ un cîmp de lavandă în
care/ ţinîndu-ne strîns de mînă/ ne vom topi lent ca/
două cuburi de gheaţă/ într-o farfurie de porţelan/ tu
spui că aşa trebuie să fie/ şi gata/ eu spun că va fi încă
o iarnă şi/ o rătăcire nespus de frumoasă/ zăpada ne va
ţine de cald”.

După debutul în Symposion, suplimentul cultural al
ziarului ieşean „24 ore”, în 2004, după prezenţa în
volumele colective Virtualia (3, 4), apărute la Pim,
poeta (psiholog, de profesie) se încumetă să se
înfăţişeze acum cu Poeme vintage, convocând –
dincolo de micile găselniţe, niţel stridente („poziţie
catatonică”, obsesii compulsive etc.) – o sinceritate
nudă, chemătoare: „fereastra mea dă spre tine/ în orice
casă aş locui/ să nu uiţi asta” (v. Poem cu tine). Plus o
asigurare pe termen lung: „lîngă mine/ ţi-ar ajunge
toată viaţa o cană cu apă” (v. In Sight). Și tot acolo,
excluzând o iubire „cu sânge rece”, venind dintr-un
„cuib de reptile”: „hai să ne vedem într-un loc
necunoscut/ fără hartă să fie toamnă/ şi un pămînt
primitor/ vom înnopta în el să ne cunoaştem/ mai bine”.

3. Faţă de poemele „coapte” ale Laviniei Micula,
flashback-urile biografice, de coloratură nostalgică,
semnate de Andra Mateucă (Peste calea ferată au

trecut toate vacanţele, 2018), regresiv-acumulative
prin detalii, definesc un univers citadin-domestic, cu
parfum retro, refuzând alinierea, implicit „uniforma”
generaţionistă. Ea şi-a construit un spaţiu propriu, un
posibil continuum liric, cum observa Eugen Bunaru,
reciclând motive deja testate (vezi Duminica e o poză
cu tine, volum din 2015), convinsă că trebuie să-şi
urmeze calea: „nu te întoarce din drum/ îţi aduc eu tot
ce ai uitat/ haina periuţa de dinţi/ visele cuibărite în
plapumă/ ţi-am făcut sandvişuri pentru drum/ să-ţi ţină
de foame şi noroc// ne vom întoarce buzunarele pe dos
şi vom împacheta/ resturile de vorbe pentru mai târziu”
(v. nu te întoarce din drum). Să fie vorba de un
„reportaj autobiografist”, de o poezie „fără fasoane”,
prozaică, fluidă, sonoră, trimisă „pe stradă”, cum cerea
cândva Miron Radu Paraschivescu? Îmbrâncită în
noroi, impură, ruptă „din viaţă”, concretă, apteră? N-
am zice, deşi, pe alocuri, descoperim şi atari şantioane.

Incursiunile în trecut, răscolind bazarul amintirilor,
populat de vise colorate, îi prilejuiesc retrospecţii în
regim de inventar, evacuând, totuşi, feericul: «aveam/
unghii tăiate/ număr matricol/ – viaţa îşi împletise
visele în culori –/ aveam nervi eram prolifică/ îmi
făceam patul dimineaţa/ rezolvam probleme din ţiţeica/
strângeam maculatură sticle borcane/ culegeam
muşeţel coada-şoricelului/ – construiam comunismul în
paşi de copil/ recitam „partidului”» [v. melcii (în haine
de duminică)]. Tuşa ironică („comunismul ăla era ceva
mişto/ trebuia construit corect”) sau autoironică
(„imaginile vor atârna triste ca rufele la uscat”) coboară
în derizoriu: „pe scânteia mama curăţa cartofi/ cojile se
întindeau până la plenară/ răbdătoare/ pregătite de
aplauze îndelungi”. Chiar dacă un manifest ne
avertizează că „scriem cu dinţii încleştaţi” şi „cu spume
la colţul gurii”, impulsul rebel se dizolvă într-o reverie
dulceagă, culegând „adieri fierbinţi”, rememorând cei
mai frumoşi ani: „dimineaţa/ clopotele sunau a aducere
aminte/ dintre copaci mă privea uimită copilăria/
bunicii îşi pregăteau somnul de taină// bucătăria de vară
purta mirosul de cozonaci/ merii îmi adulmecau
urmele// dintre răzoare iepurii îşi urmăreau prada//
aveam gânduri/ aveam uimiri/ corcoduşii ne purtau
prietenia/ şi cei mai frumoşi ani”. Categoric, gorjeanca
Andra Mateucă, trecută prin pepiniera „paveldanistă”,
luând distanţă faţă de trend-ul zilei, făcând loc – mai
apăsat – unor irizări erotice de efect, de un feminism
suav, cu pusee virile („iubirea asta a mea are miros de
mere verzi”) merită urmărită, fiind, credem, un nume
câştigător nu doar al noului val timişorean.
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Andrei Gotea, protagonistul noului roman apărut
sub semnătura lui Gabriel Chifu, În drum spre Ikaria
(Editura ART, 2019), se află la vârsta pre-christică de
30 de ani, atunci când – fiind în floarea vârstei și
având nevoie de certitudini existenţiale – trece de la
faza guvernată mai mult de instinct la aceea dirijată
de conştiinţă. El însuși se caracterizează astfel: „[...]
e în mine un amestec de incompatibilităţi. Pe de o
parte, sunt riguros, disciplinat, calculat, prudent şi
cuminte, iar pe de altă parte, îmi iau cele mai mari
libertăţi, mă las purtat de întâmplare, aleg situaţiile
hazardate, drumurile periculoase care ies din limitele
obişnuitului, încercând în toate împrejurările să-mi
ţin mintea deschisă. Se poate să fii în amândouă
felurile în acelaşi timp?” (p. 115). Toată această
experienţă a asumării contrariilor va fi descoperită și
suportată de-a lungul unui adevărat drum iniţiatic
spre o insulă misterioasă, Ikaria, în portul căreia nu
va mai ajunge.  În tentativa sa, el „eșuează” pe o
insulă aflată în apropiere din cauza unei defecțiuni
tehnice la vapor, dar și prin stingerea puternicelor
legăturii intime, avute câțiva ani buni, cu norvegianca
Norna – o călătoare înrăită, o nomadă prin vocaţie,
care se simţea acasă peste tot unde mergea în lumea
largă pentru a studia și avusese asupra lui o influență
covârșitoare în privința cultivării spiritului
deambulatoriu.

Proiectul de homo viator al protagonistului
vizează efectuarea cât mai multor călătorii şi miş-
carea liberă prin lume, fără niciun fel de constrângeri
sau de condiţionări spațiale și temporale.
Autocaracterizarea din titlul blogului său de turism,
„Liber şi hoinar prin lume”, presupune ideea că el
face turism fără program, fără un țel anume. Or, pe
parcusul romanului, observăm cum turistul care se
credea, profesionist în felul său, se transformă în
călător supus inițierii. A călători înseamnă treptat a

vedea concomitent lumea şi pe sine însuși,
înseamnă a avea acces la esenţă, dincolo de
aparenţele percepute prin găbita privire
obișnuită. „Ocheanul întors” înspre sine
reprezintă instrumentul necesar al unei
conştiinţe aflate în căutarea resorturilor intime,
ascunse, ale declanşării evenimentelor, a
descoperirii cauzelor şi efectelor psihologice
pe care le produc schimbările profunde la care
este supus. 

În acest sens, există în roman o pledoarie
pentru călătoria înţeleasă ca exerciţiu al spiritului.
Obiectivul de-mersului efectuat de călător nu îl mai
reprezintă locul sau locurile de străbătut, nici timpul
dedicat parcurgerii drumurilor, ci semnificaţia
acestora într-o ordine spirituală: „[...] cultivând în
mine pasiune pentru călătorii, pentru călătorie de
dragul călătoriei, pentru peregrinare dezmărginită,
pentru a-cutreiera-lumea-şi-a-o-îmbrăţişa cu intenţia
de a mi-o însuşi. Călătoria ca mod de a fi. Să nu te
legi de niciun spaţiu, dar să fii peste tot acasă, să te
simţi în largul tău oriunde, căutând să te îmbibi de
mentalităţile şi de cultura locului, oricât de îndepăr-
tate ar părea ele de tradiţia ta, de firea ta, să te stră-
duieşti cu entuziasm să desluşeşti esenţa unei ţări
[...]” (p. 15). Andrei Gotea este un călător preocupat
de fixarea în memoria afectivă a spaţiilor văzute,
încercând să desăvârşească prin drumurile sale
ieşirea din durată prin contemplarea şi asumarea
tuturor „semnelor” întâlnite în cale. Călătorul de
acum este interesat de dezvăluirea sensului ascuns al
celor întâlnite, spre deosebire de turistul de altădată,
care rătăcea și se simțea atras doar de peisaj şi de
iluzia exercitării tuturor libertăţilor. În momentul
desfășurării acțiunii din roman (aproape de zilele
noastre), călătorul-narator are o revelație a faptului că
poate regăsi cu parcimonie timpul pe care turistul îl
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risipea cu generozitate.
De altfel, protagonistul rămâne un generos până

la capăt. Dotat cu un bun echilibru interior, el este un
filantrop convins și dorește să trăiască altfel decât
într-o permanentă goană pentru acumularea de
bunuri, fără grija de a strânge, de a economisi, așa
cum fac părinții săi stabiliți în Canada. Prins cândva
în menghina pragmatismului cotidian, Andrei Gotea
îşi proiectează existenţa pe dimensiunile dorinţei de a
trăi altcumva și altceva prin efortul de a ancora
aspiraţiile realității date în țara de origine, România.
La aceasta se adaugă și faptul că a fost abătut din dru-
mul reîntâlnirii cu iubita spre a fi adus în insula unde
este supus la o încercare de răscruce.

Structura de profunzime a personalității lui
Andrei Gotea se coagulează – așa cum spuneam la
început – în jurul raportului raţiune–instinct, atunci
când el doreşte să anuleze efectele scurgerii
temporale printr-o contrapondere spaţială conferită
de o adevărată „grădină a deliciilor” descoperită la
debarcarea neprevăzută în necunoscuta insulă. Acest
loc paradiziac, unde toate se petrec fără să fie însoţite
de uruitul molcom și neliniștitor al mecanismului
orologiului, reprezintă sursa noilor tensiuni
existenţiale la care este supus personajul şi, totodată,
arealul de unde își trage romanul În drum spre Ikaria
seva tensiunilor textuale. În fond, este vorba despre
„un fel de fons signatus, după cum grădina în
întregime era un fel de hortus conclusus. Cu alte
cuvinte, trimiterea era clară şi transparentă: grădina
aceasta se voia un fel de paradis terestru, care
schiţează şi anunţă paradisul ceresc. [...] Toţi ne
lăsam însă în voia liniştii şi a luminii cereşti. Era o
împăcare şi parcă o alinare a oricărei suferinţe, tru-
peşti ori a gândului” (p. 183-184). Cert este faptul că
personajul își dă seama că ajunsese din nou într-una
din acele răspântii existenţiale când nu se mai simte
în stare să separe binele de rău, care se află ameste-
cate, după cum știm, în manieră indistinctă.

Despărţite tranşant sau identificate insesizabil,
trecutul şi prezentul sunt cei doi mari poli care îi
circumscriu personajului traseul existenţial parcurs şi
îi marchează condiţia individuală. Între limitele
acestor dimensiuni, Andrei Gotea îşi caută identitatea
etnico-lingvistică (română și canadiană), dorind să-și
aproprieze sinele pe coordonatele pe care părinții săi
cred că el va eșua. El este conștient de faptul că,
pentru a putea ajunge la sine însuși, îi este necesară o
cunoaștere a propriului prezent, neidentificabil cu

limpezime în noile condiții ale viețuirii pe insula
necunoscută. Ratata insulă Ikaria este punctul de
atracție al turiştilor neofiți, avizi de senzaţional, iar
locuitorilor ei le convine de minune situaţia respec-
tivă. Și aceasta deoarece transferul de popularitate
dinspre modesta insulă fără nume (primeşte, în liberă
variație, toate numele date de locuitorii săi şi de
străinii care păşesc aici) le-a adus, prin numărul nes-
fârşit de curioşi care o vizitează, o foarte bună pub-
licitate şi o neașteptată prosperitate. Este drept că și
insula Ikaria are un climat benefic, de pe urma căruia
turiştii se simt întremaţi la plecare. Însă totul nu este
decât un paliativ care îi protejează pe cei din insula
modestă, izolată, fără nume, nebăgată prea mult în
seamă, unde există secretul adevăratei longevități
pentru locuitorii ce par conectați la eternitate.
Romanul îşi circumscrie substanţa epică acestei zone
de la marginea existenţei, unde realitatea
evenimentului trăit se confundă cu inautencitatea
faptului inventat sau căruia i se face reclamă.

Găsirea punctului de convergenţă între reperele
spaţiale şi temporale ale existenţei lui Andrei Gotea
echivalează cu descoperirea zonei de demarcaţie
dintre maladia de care este suspectat în final (o
malformație congenitală a cordului) şi vitalitatea
firească pentru vârsta pe care o posedă. Impulsul vital
reprezintă firul conducător prin labirintul clinic al
pavilionului românesc din insulă, între cele două
realităţi existând o corespondenţă secretă; ideea
combustiei reciproce dintre cele două elemente
contrarii apare pregnant la finalul narațiunii.
Confruntarea dramatică dintre trecut şi prezent,
dintre starea de sănătate resimțită şi anunțarea bolii îi
circumscrie din nou protagonistului viaţa interioară
prin refuzul existenţei ca suferinţă. La hotarul dintre
trecut şi prezent, în această „no man’s land” (sau, mai
curând, „no man’s is-land” reprezentată de insula fără
nume sau cu toate numele) se confruntă, în fapt,
instinctul vieții cu pulsiunea morții. Trama epică din
romanul În drum spre Ikaria are deschiderea cu toate
sensurile spre mare – adevărat „pharmacos” (miere și
venin) al spaţiului propice uitării de sine şi poveştii
care constituie o dimensiune structurală a
personajului. Este o poveste în care se amestecă
necunoscutul, faptul neidentificabil şi, mai ales,
sufletul celui care soarbe cu nesaț înviorarea vântului
venit din largul Mării Egee.

Cine știe dacă, nefind afectat de o boală incur-
abilă, așa cum îl diagnosticaseră medicii, Andrei
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Gotea nu ar ajunge un fel de Stavros (un modelator cu
subtilitate al dorinţelor și judecăților sale), care era
mai vârstnic decât el cu exact 70 de ani (ambii fiind
născuți în aceeași zi a anului)? Planurile pentru un
posibil viitor scenariu existenţial este exprimat în
ultimele rânduri ale romanului: „Nu trebuie să dau
crezare poveştii cu boala mea incurabilă. Nimic,
nimic din ce mi s-a întâmplat pe insula aceasta înşelă-
toare nu trebuie luat în serios. Trebuie să fug, să fug
de aici cât mai repede, să mă duc eventual şi să
vizitez Ikaria cea trecută pe hărţi, ţinta dintâi a călă-
toriei mele. Şi apoi să mă îndrept spre casă, spre acea
casă pe care încă n-am găsit-o. Să mă dedic vieţii
mele previzibile, fără orizonturi mişcătoare, fără
oglinzi amăgitoare, fără cortine care deschid şi închid
incontrolabil perspectiva. Da, da, asta am de făcut şi,
mai cu seamă, mai cu seamă trebuie să uit totul./ Să
uit poveştile care ne smulg din universul nostru cum-
secade” (p. 452). Consolarea izbăvitoare a lui Andrei
Gotea este aceea că, dacă n-a fost să ajungă în mult
promovata Ikaria pământească, a descoperit o altă
Ikaria – cerească, nepieritoare (este idealul pe care îl
nutrește, în alte condiții, și emirul din poemul mace-
donskian Noapte de decemvrie). Protagonistul se
angajase într-o anodină aventură de turist profan,
luând drumul spre Ikaria, și a suferit transformări
esențiale grație unei mari aventuri spirituale.
Părăsind insula, destinaţia îi va rămâne incertă şi mis-
terioasă, după cum nici momentul exact al plecării nu
îl știe.

Cred că mesajul profund al romanului poate fi
găsit într-o explicație despre statutul insulei, pe care
Andrei Gotea își imaginează că i-ar da-o ciceronele
Stavros, un fel de „guvernator” al petecului de
pământ binecuvântat din Marea Egee: „Este un loc
ombilical, este punctul unde cele două lumi intră în
contact. Lumea noastră, pieritoare, supusă erorii şi
răutăţii, şi lumea slavei de sus, care durează pururi,
fără pată. Dacă admitem că lumile astea două există,
atunci trebuie să existe şi astfel de zone de contact.
Cele două lumi trebuie să comunice între ele. Iar într-
o regiune de confluenţă şi anotimpurile se amestecă:
cel de sus, dumnezeiesc, şi cel de jos, rece, omenesc.
Aşa trebuie înţeleasă clima de aici, de la noi. Mereu
oamenii au fost obsedaţi să imagineze şi să identifice
locurile hărăzite unde cele două lumi se-ntâlnesc: pe
vremea zeilor, chiar aici, la noi, în Grecia, Delphi se
profila ca un astfel de loc. Oamenii nu sunt lăsaţi sin-
guri, părăsiţi şi fără sprijinul Celui care ne-a creat.

Acesta ni l-a trimis pe fiul său iubit şi totodată a lăsat
şi asemenea porţi întredeschise, cum este insula noas-
tră cu Casa de Sănătate, cu Pavilionul Românesc” (p.
451). 

Înspre finalul romanului În drum spre Ikaria,
Gabriel Chifu înceţoşează imaginile din realitatea
însorită a sudului, le învăluie subtil într-o atmosferă
de irealitate în care se amestecă indistinct tot felul de
senzaţii, sentimente, stări şi secvențe din prezentul și
viitorul protagonistului. Cu toate acestea, pentru
autor, calitatea esenţială a unui prozator rămâne
povestitul, care nu pune sub semnul îndoielii
luciditatea construcţiei narative. El scrie totuși o
proză lucidă, inventariind şi desfăcând în amănunt
fiecare gând, senzaţie, sentiment sau imagine, a căror
valoare se defineşte prin confruntare cu structura
sufletească complexă a personajului central. În
comentariul critic de față, mi-am propus să reliefez
doar evoluția lui Andrei Gotea, situația și evoluția
celorlalte personaje întâlnite în Pavilionul românesc
al Casei de sănătate din insulă și interacțiunea
protagonistului cu acestea suportând o analiză aparte.
Un asemenea posibil comentariu ar putea pleca de la
întrebările pe care și le pune protagonistul legate de
similitudine livrescă: dacă nu cumva el este supus
unei experienţe asemănătoare aceleia suferite de
cunoscutul personaj Hans Castorp, din romanul
Muntele vrăjit, al lui Thomas Mann.

Foarte bine conceput, romanul În drum spre
Ikaria este atrăgător prin profundul mesaj transmis
printr-o claritate a stilului. Gabriel Chifu nutrește
ambiţia de a oferi moduri de construcţie pentru o
intrigă şi o problematică mereu aceleaşi în fiecare
roman apărut până acum. Abordând câteva teme şi
subiecte – creaţia, iubirea, credinţa, autoedificarea
ș.a. –, explorând, în fond, condiţia umană,
romancierul scrie o cronică a riscurilor reificării
fiinţei, a felului în care omul îşi poate pierde fibra,
chiar omenescul din el. Autorul propune un model de
convieţuire într-o lume care să nu mai fie supusă
rigorilor unui regim al anormalităţii controlat de ceea
se numește la un moment dat „omul incongruent”
(dominat de anomie, de sentimente negative și de
simptomele decadenţei). Aceasta este efigia unei
tipologii distincte pe care au conturat-o romanele de
până acum ale lui Gabriel Chifu.
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De câte ori s-a ivit ocazia, am scris cu
entuziasm despre familia Pillat, elogiind nu
doar figurile masculine consacrate în istoria
literară, ci și pe remarcabilele femei care au
viețuit în preajma lor și le-au cinstit memoria cu
un devotament rar întâlnit. Pictoriță de mare
rafinament și cu o tușă personală recunoscută în
breaslă, amintind uneori de Pallady, Maria Pillat
Brateș (soția lui Ion Pillat și mama celor doi
copii ai poetului, Dinu și Pia) a suportat cu
aristocratică demnitate detenția și domiciliul
forțat, precum și interdicția de a-și mai expune
lucrările, continuând să picteze și să trăiască
frumos, deși lumea în care s-a văzut aruncată nu
mai avea nimic în comun cu aceea, așezată, de
odinioară. Când încă se mai putea, în 1946, a
publicat un volum omagial în memoria soțului
prematur dispărut, pentru a se stinge ea însăși

mai apoi, după o lungă agonie, într-un modest
apartament din București. Norocul ei a fost Dinu, fiul
ce a trecut la rându-i prin infernul pușcăriilor
comuniste și care a îngrijit-o cu pietate și cu o răbdare
de martir în ultimii ani, pentru a o urma la cele veșnice
scurt timp după aceea. Sora lui Dinu, Pia, a ales calea
exilului încă din 1947 alături de soțul său de atunci,
Mihail Fărcășanu, faimosul lider al tineretului liberal.
Din paginile de memorialistică și de corespondență
editate la Humanitas, țin minte că m-a impresionat
destinul neobișnuit al acestei femei pline de viață și de
talent, care și-a sacrificat fără pic de regret vocația
literară de dragul oamenilor din jur, făcându-i pe
ceilalți să strălucească și ajungând în a doua parte a
vieții să se consacre exclusiv operelor de binefacere.
Nu mai puțin luminoasă ne apare acum, în
postumitate, personalitatea Corneliei, soția lui Dinu
Pillat, care a fost nevoită să lucreze multă vreme în
posturi obscure, de documentarist, competențele sale
filologice și de istorie literară dându-și întreaga

măsură în realizarea primei și celei mai complete ediții
a operei lui Ion Pillat (1983-1998). Volumul Biruința
unei iubiri (2008) relevă mai apoi excelența morală și
spirituală a acestor exemplare de elită ale umanității
care au fost părinții Monicăi, dimpreună cu bunicii și
străbunicii, dar și cu unchii și mătușile sale. 

Pentru recuperarea moștenirii literare a ilustrei
familii de scriitori nimeni nu a făcut însă mai mult
decât Monica Pillat, care a coordonat editarea
integrală a operei tatălui său, Dinu Pillat (romanul
Așteptând ceasul de apoi a fost o revelație!),
delegându-l pe experimentatul istoric literar de la
universitatea bucureșteană, George Ardeleanu, să ducă
la bun sfârșit dificilul travaliu. Și tot domnia sa a repus
apoi în circulație lucrările reprezentative ale Mariei
Pillat Brateș, originala și austera bunică, editându-le
într-un splendid album cu titlul Pictură și reverie
(2006), remarcabile fiind, desigur, toate volumele
cuprinzând texte rămase în manuscris și grăitoare
documente memorialistice (scrierile Piei Pillat-
Edwards, precum și corespondența dintre Cornelia,
Pia, Monica și Lily Teodoreanu – scriitoarea Ștefana
Velisar, văduva lui Ionel Teodoreanu și nașa de
cununie a lui Dinu Pillat). Trăind într-o asemenea
familie, într-un cadru unde cultura se respiră practic
prin toți porii, în preajma cărților și amintirilor
moștenite, era firesc ca Monica Pillat (unicul copil al
lui Dinu și al Corneliei Pillat) să scrie de timpuriu,
debutând în 1968 cu un volum de proză (Cei 13 și
misterul, 1968), urmat la scurt timp de unul de poeme
(Corăbii, 1970). Criticii s-au arătat mai încântați de
proza decât de poezia tinerei scriitoare (volumul de
proză primește premiul Uniunii Scriitorilor), deși
granițele dintre genuri sunt, în cazul de față, ușor de
trecut, creația literară a Monicăi Pillat exploatând,
indiferent de formele pe care le împrumută, rezervele
inepuizabile ale memoriei afective și ale reveriei.

Spre deosebire de părinții săi, care au căzut
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victime ale represiunii totalitare încă din tinerețe,
nepoata lui Ion Pillat a avut parcă mai mult noroc,
izbutind să-și publice cărțile și să își construiască o
meritorie carieră academică și profesorală în cadrul
universității bucureștene. Ca atare, pe lângă opera
propriu-zis literară, care mai include atât volume de
versuri – Imaginația ecoului (1981), Pluralul ca o
veghe (1989), Sentințe suspendate (1998), Dorul de
rai (2005) și Duet în Alb (2016) –, cât și de proză –
Corabia Timpului (1976), Drumul spre Emaus (2002),
Invitație la vis (2014) –, Monica Pillat a scris și câteva
cărți de critică și istorie literară (Modernitatea nuvelei
fantastice a lui E. A. Poe, 1983; Ieșidea din contur,
1985, Cultura ca interior, 2001, Redemption through
Art – Studies in Medieval English Literature, 2003),
vădind un interes teoretic aparte pentru genul
fantastic. Notabilă e și activitatea de traducător a
domniei sale (din franceză a tălmăcit versurile Elenei
Văcărescu și ale Iuliei Hasdeu, iar din engleză, pe
lângă altele, eseurile Virginei Woolf), după cum de
netrecut cu vederea sunt cărțile-dialog din ultimii ani
(Ioana Celibidache, o mătușă de poveste, 2011;
Povestind despre atunci, carte-dialog cu Barbu
Cioculescu, 2012; Dincolo de așteptare, carte-dialog
cu Radu Ciobanu, 2016; sau Imaginația speranței,
carte-dialog cu Vasile Bănescu, 2018). O mențiune
aparte merită, pentru capacitatea autoarei de a se
adresa unui public tânăr și foarte tânăr (a scris și
literatură pentru copii), textele din volumele lansate cu
succes de editura Humanitas, precum Intelectuali la
cratiță (2011), Casele vieților noastre (2014), Cartea
simțurilor (2015), Și eu am trăit în comunism (2015),
Cartea prietenilor imaginari (2015), Bucureștiul meu
(2016) sau Cum să fii fericit în România (2017).

Anul trecut Monicăi Pillat i-au apărut, la eleganta
editură „Baroque Books and Arts”, o antologie
cuprinzătoare din întreaga sa creație lirică
(Întredeschideri) și un ingenios volum de proză
(Croitorul de cărți) asupra cărora vreau să mă opresc în
cele ce urmează. Poemele (scrise în intervalul 1970-
2019) au o remarcabilă unitate stilistică, motiv care a
determinat-o pe autoare să ignore cronologia strictă și
să le grupeze tematic, după un scenariu mai degrabă
simbolic menit a dezvălui cititorului „treptele
descoperirilor sufletești pe care le-am suit, din clipa
când am început să scriu”. Mărturisirea aceasta
preliminară statuează așadar scrisul ca experiență
spirituală vizând cunoașterea de sine, revelația, dar și
ca modalitate de recuperare anamnetică a trecutului și

de comunicare cu lumea străbunilor. Refugiul în
bibliotecă, la birou, va fi celebrat în consecință drept o
ipostază existențială privilegiată, ca în această
splendidă ars poetica: „Când îmi lipesc obrazul de
biroul/ La care, de demult, scria bunicul,/ Îmi pare că-
s la bordul unei nave/ Care străbate apele memoriei.//
Ca umbra unei muzici, glasul tatei/ M-ajunge, dintr-o
seară de-altădată,/ Citind din tatăl său, sub raza lămpii,/
Cu cartea pe birou, întredeschisă.// În urmă-i, mâna
mamei luminează/ Fotografii, uitate manuscrise,/
Întinse pe birou, ca pe o plajă,/ Cu scoici, în care cântă,
încă, marea.// Ca vasele ce au din port să plece,/ Sicriu
după sicriu, puțină vreme,/ Stau pe biroul – catafalc, să
fie/ Pornite spre adâncul din morminte” (Biroul). 

Biroul la care autoarea se vede sortită să-și trăiască
viața este ipostaziat simbolic într-o corabie plutind pe
apele memoriei, dar și într-un vas funerar (sicriu,
mormânt), călătorind în lumea de dincolo. Activitatea
creatoare este menită prin urmare să salveze în primul
rând memoria familiei și să o ducă mai departe,
exprimarea propriei individualități fiind înțeleasă ca un
aspect secundar sau, oricum, infinit mai puțin
semnificativ. După cum lesne se poate observa,
Monica Pillat se revendică explicit de la poezia subtil
intertextuală și livrescă a marelui său bunic, dar nu prin
recursul la un repertoriu tematic asemănător (lumea
satului românesc lipsește aici cu desăvârșire), ci prin
sensibilitatea nostalgică, întoarsă mereu spre trecut.
Literatura izbutește astfel să salveze memoria și să facă
posibilă trăirea timpului ca prezent etern, într-o
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manieră retruvabilă, spre exemplu, nu doar la Proust
sau Borges, ca să dau niște exemple celebre, ci și la
Ibrăileanu al nostru, care în Adela înregistrează cu
melancolie percepțiile ilustrului doctor Codrescu
referitoare la imaginea propriei mame, pierdute de
mult, în copilărie. Din mulțimea exemplelor posibile,
am reținut acest minunat poem care mărturisește
dezideratul mereu reiterat al artei de a suspenda clipa și
de a proiecta durata limitată a vieților noastre
individuale într-un orizont atemporal, sub specie
aeternitatis: „Dacă ar fi s-aduc, din nevăzut,/ Pe bunii
mei, plecați din astă lume,/ Mi-ar trebui o casă
dispărută,/ În care cei chemați să se adune,/ Sub
părăsita lor înfățișare.// Bunicul meu, copil, m-ar lua de
mână/ Și m-ar ruga să-l culc într-o poveste,/ Iar tata mi-
ar zâmbi, fără să știe/ Cine-i bătrâna care îi vorbește,/
Cu vocea ei uitată, de fetiță.// Doar după mers, m-ar
recunoaște mama/ Care, abia întoarsă de la școală,/ M-
ar aștepta cuminte în grădină./ La șevalet, bunica mi-ar
șopti/ Să nu mă schimb la chip, cât mă pictează...// Și,
pentru un moment, am sta toți cinci/ Să ne privim din
vremuri suprapuse” (Din vremuri suprapuse).

Absența devine relevantă așadar numai atunci
când prinde formă, contur – și tocmai în aceasta constă
menirea artei, în a da glas tăcerii și a face liniștea să
vorbească. „Numele” și „conturul” poemului își
găsesc ca atare izvorul nu doar în elementul livresc-
intertextual, menit a declanșa starea de reverie, ci și în
resorturile subconștiente ale creativității, care fără
travaliul artistic ar rămâne în stare de latență, de
virtualitate – elocvente fiind, în acest sens,
următoarele versuri: „De câte ori încep să scriu,/
Sălbăticiuni nebănuite/ Tresar, din fundurile minții,/
Să-mi ceară nume și contur” (Când scriu).
Subconștientul scriitoarei Monica Pillat (inepuizabil
rezervor de citate) este unul modelat cultural, cele mai
relevante experiențe existențiale consumându-se
invariabil în imaginar, în spațiul protector al
bibliotecii. De la punerea în temă a scenariului creator,
cu ecouri... pillatiene, poemele din antologie
configurează tot soiul de trasee inițiatice sui generis,
într-o admirabilă tentativă de repertoriere exhaustivă a
momentelor existențiale fundamentale (iubirea,
prietenia, moartea, revelația, mântuirea ș.a.m.d.).
Frapantă rămâne, în lirica Monicăi Pillat, impresia de
completă spiritualizare a materiei, de diafan și
imponderabil, literatura scriitoarei aflându-se într-o
uimitoare consonanță cu desenele în acuarelă ale
talentatei sale bunici, care îi și ilustrează, de altfel,

volumele. 
Aceeași impresie de evanescență, de evaziune

programată din contururile prea ferme ale realității o
regăsim și în prozele onirice din volumul Croitorul de
cărți, în care este chestionată polemic, de la bun
început, ideea de sorginte romantică a originalității.
Personajul central este un editor („croitorul de cărți”)
care corectează manuscrisele aspiranților la gloria
literară, dar care ajunge să fie captiv la rândul său în
oglinzile unui text perfect – unul ce se dovedește a fi
chiar povestea propriei sale vieți. Pe lângă ecourile
pirandelliene și borgesiene, semnalate just de Ioana
Pârvulescu, remarcabilă mi s-a părut însă calitatea
stilistică a acestor texte ritmate interior, de o pregnantă
și sugestivă muzicalitate. Datorită acestor cadențe,
probabil, la sfârșitul lecturii emoția deschide o cale de
acces către lumea de dincolo și către promisiunile ei
de veșnică fericire. Trăind așadar din nuanțe
infinitezimale și din sugestie, la fel precum acuarelele
legendarei bunici, literatura Monicăi Pillat rămâne
totodată adânc ancorată în acel etos robust și lipsit de
ambiguități, de nuanță stoică, care e al întregii sale
familii. După cum tot prin aristocratică descendență se
explică umanismul de fond al acestei literaturi,
sofisticate și de uimitoare simplitate totodată, care
transmite cititorului de azi un mesaj de speranță, de
duioșie și de compasiune pentru tot ce e mic, fragil și
efemer.
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La ora debutului de acum trei ani, deși bîntuită
de Fantasmele versului rău (Editura Timpul, Iași,
2017), Daniela Oatu se arăta încrezătoare în
posibilitatea restaurării poetice a lumii. Mai mult
decît să îi trădeze profesia (autoarea este profesoară
de limba și literatura română la o școală din
Vaslui), numeroasele trimiteri livrești din carte
mărturiseau un program literar închegat pe
principiul dialogului estetic cu semnificație
identitară serioasă. La tot pasul, în volum erau
invocate tot soiul de figuri mitologice și embleme
culturale, de la zeița Aruru și regele Midas la corbul
lui Poe și albatrosul baudelairian, menite a muta
axul reflecției lirice într-un cadru de referință
savant, acolo unde interogaţiile de miez poietic să
capete un plus de forţă: „Dar cum să fugim/ De
tristețile atîtor poeți/ Încă jilave/ În sufletele
noastre/ Împăturite/ (…)// Să fugim de zborul
melcilor/ De curse/ Păzit/ De Versul Cel Rău/ Care
scuipă semințe/ Probîndu-mi anii/ Tot mai
scămoșați/ De noi înșine/ Cît să fugim?...”. E
limpede, apoi, nu doar din acest imperativ Să
fugim..., ci și din întregul op, că poeta traducea prin
„versul rău” o alteritate poematică învestită cu
manifestări humanoide, pe care căuta perpetuu a o
domestici. În principal, printr-o serie de crochiuri
ale unor universuri purificate și trăiri diafane,
camuflate între liniile mai aspre ale unor schițe de
real contondent și relief existențial: „Cîntecul
dimineții se zbate-n flaut,/ ne desface de umbre.../
Păzea! Vine Versul cel Rău/ cu coama-ntre cer și
pămînt/ poemul proaspăt tăiat/ fuge din fața
ferestrei/ cu 70 de rime pe oră.../ Pe unde-o fi
umblînd/ îmblînzitorul de mesteceni/ piramidele și-
au luat veste antiglonț/ tot mai ghemuit orașul
exersează/ mersul pe sîrmă/ o ia la dreapta/ viața-i
pe altă stradă/ săgeți în derivă curg/ de-a lungul
orizontului/ vine Versul cel Rău/ cu o mie de

capete/ mai poți pieri în ploaia mioapă/ mai e loc în
Arca lui Noe” etc. (Vine Versul cel Rău) 

Nici în Anotimpurile himerei (Editura Timpul,
Iaşi, 2019), Daniela Oatu nu se abate de la formula
dialogică, învestită cu semnificaţii de o gravitate
accentuată în poemele adresate unei alterităţi
radicale menite a reface, simultan, echilibrul eului
cu propriul sine, cu lumea în care trăieşte
(diz)armonic, dar şi cu poezia însăşi. Mai mult,
indiferent de natura şi materializarea textuală a
acestei alterităţi radicale, tentaţia invocării ei
rămîne operatorul catharctic de elecţie într-o poezie
cu dublă articulaţie: etică şi estetică. În ciuda
bogatului intertext dantesc, în prima secţiune a
cărţii, intitulată chiar Anotimpuri danteşti, extracţia
ei rămîne totuşi una autentic religioasă: „De
sîmbăta lui Lazăr/ morţii ne ţin răsuflarea/ cu
vecinii/ facem schimb de raze/ de umbre/ peste
gard/ şi spunem pe rînd «bogdaproste// de sîmbăta
lui Lazăr/ dezgropăm cerul/ de metafore/ pămîntul
intact/ nu mai are nimic de dăruit// de sîmbăta lui
Lazăr/ pentru cine bat/ clopotele inimii tale”
(Schimb de umbre) Ori: „Cîtă singurătate/ între
ridurile oglinzilor// aici celui care se priveşte-n
oglindă/ nici chipul nu-i mai aparţine// umbra lui
călătoreşte spre Iad/ spre răscrucea miloasă/ unde
mieii sfioşi îi aşază la picioare blana/ lupului”etc.
(Versantul spre Iad) Sau: „Astăzi este liberă
intrarea în Paradis/ Dumnezeu poartă cămaşa
înduioşată/ culcat pe-o aripă cu îngerul de botez/
mîzgălim de-a valma/ pereţi de suflet neuniformi//
Astăzi ne prindem în horă/ îngeri şi diavoli/ pe
cărbuni aprinşi” (Cămaşa înduioşată). Scriitura
neliniştii activează astfel nostalgii perene, dar nu
sfîrşeşte niciodată în negare, sensul interogaţiilor
sau al reflecţiilor poetice rămînînd mereu unul
funciarmente pozitiv: „Şi-n Paradis/ în vîrful
peniţei/ e Cerul// poeţii aşteaptă să se mîntuiască/
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literă cu literă// izbăvitoare uneltele lor de scris
uitate acasă/ v-au umplut livada de poeme…” (În
vîrful peniţei e Cerul).

Dacă cea de-a doua secţiune, Anotimpurile
zîmbetului, traduce nevoia de revenire într-un
cotidian aureolat erotic – prins în concentrate de
notaţie, epurate însă, în ciuda aparenţelor, de zgura
angoasei („Pe-acelaşi pervaz/ iar ninge/ încă un
strat de singurătate/ cu gîndul la tine” – Stratul de
singurătate; „Picături răzleţe de ploaie/ veşnicia
curge/ din căuşul palmelor tale” – Picături de
veşnicie; „În colţii toamnei/ scheletul soarelui/
aproape rotund// încă te-aştept să-nchizi/ cu lumina
ta/ cercul” – Aproape rotund etc. etc.), secţiunea
finală a cărţii, Anotimpurile Himerei, comută
definitiv energia poematică într-o direcţie
percepută drept izbăvitor estetică. Cum celelalte
forme de alteritate şi-au dovedit funcţia
hierofantică, autoarea îşi poate da frîu liber
extazelor de fibră preponderent sau chiar exclusiv
poietică. Există şi aici, ce-i drept, energii poetice
încă eliberate fie prin interacţiuni erotice, fie prin
reacţii de fuziune religioasă. Cele două se suprapun
însă pînă la identificare în poemele de dragoste
închinate, în sonuri de influenţă vag mistică,
poeziei ca Himeră atotputernică: „nu ştiu de ce v-
a luat atîta timp/ să-nţelegeţi/ că eu sunt cea/ care
deţine/ cheile Împărăţiei!”

E limpede, din asemenea versuri, care este ţinta
Danielei Oatu: pe canavaua şi cu invariantele
poeziei (con-sacrate) de dragoste, scriitoarea
năzuieşte să construiască mici parabole ale
semnificării artistice. Altfel spus: indiferent de
natura cromozomială care o produce, miza gestaţiei
poetice este mai mereu vizionară. Procesualitatea
implică, desigur, şi o gradaţie a stărilor pe care le
traversează eul creator, pe deplin convins că „Tot
ce-i real/ în fărîme de vise împarte/ Himera –
pîinea poeţilor/ cea de toate zilele” (Paradisul
poeziei). De regulă, pe întinderi poetice mici, ele
sunt contrase în structuri oximoronice prin
intermediul cărora marile certitudini sunt dinadins
bruiate. Iată, bunăoară, îndoiala de capacităţile
tămăduitoare ale creaţiei: „Poezia asta/ în care s-a
botezat Iordanul/ numără cîte baloane de săpun/ ţi-
au rămas în palmă// De trei ori pe zi/ dă-ţi cu poezia
asta/ pe frunte/ după urechi/ pînă-ţi trece//…//

coboară din tine/ şi împrumut-o cunoscuţilor tăi/ şi
altor suferinzi// oricum poezia aceasta în care s-a
botezat/ Iordanul/ nu ştie să numere”(Poezia
vindecătoare). Nici Himera – însoţitorul estetic
cînd venerat, cînd certat, dar niciodată respins cu
adevărat – nu scapă de trecerea prin filtrul îndoielii
de conjunctură ori de tradiţie: „O alegere
nechibzuită/ Himera aceasta ademenitoare/ dîra
parfumului ei/ între pereţii realităţii tot mai subţiri/
mă ţine captiv.// Himera aceasta ademenitoare/
umblă prin lume/ cu zîmbetul meu preferat/ cu-
aceeaşi mînă obosită/ să dea cu mine/ realitatea pe
din două/ îmi măsoară umbrele/ ia pulsul pietrei
păcătoase/ pe care-am aruncat-o-n îngeri/ şi-mi
spală vina de melancolii// o alegere nechibzuită/ să
tot încetinesc prin viaţă/ să m-ajungă/ Himera
aceasta ademenitoare/ care-mi poartă/ lacrima mea
preferată/ în care se scufundă o planetă” (O alegere
nechibzuită). 

În ansamblu, însă, ansamblul denotă aceeaşi
încredere care infuza şi solul pe care pluteau
Fantasmele versului rău. Căci, după domesticirea
versurilor întunecate (= rele), autoarea ni se declară
pe deplin convinsă de puterea versurilor sale aurii
(= bune) de a-i purta în largul receptării şi
convincţiunile, şi utopiile. Ultima dorinţă nu lasă,
din această perspectivă, loc de interpretare: „Gata/
i-aţi cerut destul poemului meu auriu/ daţi-i drumul
în larg!” Poeziei scrise de Daniela Oatu nu putem
să îi urăm, desigur, decît vînt bun din pupa!
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Când vine vorba despre căile întorcheate care
compun incitantele domenii de reflecţie ale filosofiei,
universitarul ieşean Anton Adămuţ, autorul unui număr
însemnat de studii, articole şi cărţi de specialitate,
găseşte întotdeauna replici autentice pentru
reverberaţiile disproporţionate ale Ideii. Explorând
alchimia şi diversitatea combinatorică a registrelor
cugetării, reputatul profesor semnează câteva titluri
devenite repere nu doar pentru specialişti ori studenţi,
cât şi pentru un public larg, pasionat de filosofie:
Schiţă pentru o istorie subiectivă a filosofiei, Filosofia
substanţei, Literatură şi Filosofie Creştină, Filosofia
Sfântului Augustin, Filosofia lui Camil Petrescu, Cum
visează filosofii, Fenomenologia celuilalt. Prin aceste
volume ni se prezintă câteva traiectorii livreşti puternic
amprentate de „intrigile” intelectuale care suscită
întreaga atenţie şi vădita vocaţie literară a
observatorului lor, purtându-l pe urmele ideilor, uneori
pe poteci bătătorite, presupus tocite exegetic, iar alteori
pe drumuri insuficient explorate sau de-a dreptul
neexplorate. În elaborarea textelor sale, autorul îşi
rezervă libertăţi energice, precum acelea de a reveni,
imprevizibil, la unele premise pentru a le oferi o altă
dezvoltare, alternativă, de a construi eşafodaje
demonstrative sau asociative care se supun
eclectismului său intelectual şi bogăţiei de referinţe de
care uzează pentru a-şi susţine parcursurile
hermeneutice.

În volumul Amicus Plato sed magis amica veritas.
Istoria spusei de la Homer la Tarski (Editura Institutul
European, Iaşi, 2018), Anton Adămuţ glosează pe
marginile paradigmatice ale unei cunoscute expresii,
cu valoare aproape dogmatică, ceea ce îi permite să
facă salturi ideaţionale de la Noica la Platon şi de la
Aristotel la Homer şi Nietzsche, scoţând la iveală
raporturile reversibile care se îmbină în dialoguri
filosofice retroactive, tot edificiul argumentativ fiind
pus în slujba rezonanţei Ideii. Universitarul ieşean
descrie fizionomia schimbătoare a dictonului, care
evoluează într-un crescendo asociativ de sinuozităţi
atrăgătoare. Opţiunea autorului pentru un asemenea

subiect, alegerea unei spuse apocrife, cu paternitate
incertă, şi încercările de devoalare a genezei sale
imprimă un ritm exegetic minuţios şi echilibrat, egal cu
sine, semn că va reconsidera critic contribuţiile
anterioare, redând oscilaţia nuanţelor istoriei
interpretative. Inedită este maniera în care textul
dezvăluie itinerariul gândirii care l-a generat, pornind
de la curiozităţile corozive, eliberate de încorsetările
impersonalei rigidităţi a unui ton imperturbabil în
convingerile sale, devenind limpede că universitarul
evită sigiliile autosuficienţei de manual sau de tratat:
„Am spus că nu insist şi chiar nu o fac. O chestiune nu
mă poate lăsa indiferent: de ce nu a scris Noica o etică?
Să încerc să răspund în termenii unei duble judecăţi
etice care basculează între mitul şcolii şi fiul risipitor
deopotrivă cu fratele lui. Îi vom regăsi pe toţi de la
Homer la Platon şi Aristotel, părinţi, fii şi fraţi risipitori
şi risipiţi” (p. 10). A privi critic miezul ideilor se
conjugă cu cartografierea toposurilor majore din
universul literaturii, culturii şi tragediei greceşti, la
care se adaugă analizele şi proiecţiile impuse de
vecinătatea filosofiei culturii româneşti. 

Excursul propus de Anton Adămuţ în paginile
acestei cărţi se concentrează asupra tensiunii exercitate
de concepte filosofice precum adevărul, binele, sinele,
fapt ce îi permite să valorifice desăvârşit potenţialul
simbolic al unor parabole ca aceea a fiului risipitor, ori
a unor mituri (lâna de aur), testând capacităţile tradiţiei
culturale milenare de a limpezi neobişnuitul teritoriu
litigios reprezentat de o expresie, „Amicus Plato sed
magis amica veritas” („Platon îmi este prieten, dar mai
prieten îmi este adevărul”). Totuşi, cine a rostit-o
pentru prima dată? Întrucât nu a fost consemnată,
Replica, atribuită unanim lui Aristotel, fixează
confiniile activităţii reflexive în duelul de idei, fie că
este vorba despre cele ale exegeţilor sau ale istoriei
culturale, fie că ne referim la reflecţiile şi interogările
percutante ale universitarului ieşean. Autorul lucrării
operează cu migala şi erudiţia specialistului, dublate de
imixtiunea efectului de fascinaţie pe care îl exercită
însăşi obiectul studiului său, dictonul polimorf la
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nivelul semnificaţiilor şi al posibilelor sale
întrebuinţări. Replica venea să tranşeze, în mijlocul
discuţiilor dintre gânditori, orice subiect tratat, iar cel
care o rostea îşi adjudeca victoria, având orgoliul de a
poseda adevărul şi simţul infailibilităţii teoretice. 

Exordiul lămuritor al volumului, introducerea
intitulată sugestiv Despre fiii risipitori şi despre felul
lor de a fi: De la Homer la Platon şi Aristotel,
postulează mijloacele prin care autor intenţionează să
pătrundă în forul intim al spusei, radiografiindu-i
sursele şi înrîuririle, urmărind firul reflectărilor
parabolei fiului risipitor şi a interacţiunilor acestuia cu
fratele său, optica propusă de Constantin Noica având
funcţie revelatorie în chestiunea dilematică ridicată:
„În Jurnal, Noica spune că dacă şi-ar fi întâlnit
învăţătorul la vreme, fiul risipitor nu ar mai fi plecat în
lume. Iar ignoranţa care-l condamnă şi-l aruncă în
păcat este şi aceea care-l salvează, căci neştiinţa lui
este tot una a nevinovăţiei. A fi ignorant nu este un
păcat, aşa cum stau lucrurile la greci; orgoliul este
problema, şi fiul risipitor nu este un orgolios. Neştiutor
şi nevinovat din cauza aceasta, fiul risipitor este iertat
şi, se întreabă Noica, «cine ştie dacă Dumnezeu nu-l
mântuie»?” (p. 14). Perspectiva creştină revine
frecvent în scriitura lui Anton Adămuţ, reverberaţiile
unui atare discurs favorizând scrutarea meticuloasă a
resorturilor gândirii şi a reflexelor mentalitare care
prelucrează doctrinele, dogmele şi curentele după
chipul şi asemănarea lor. În prima secvenţă a lucrării,
după capitolul ce anunţă, iscoditor, Identificarea
problemei, autorul se lansează în prezentarea unei
disputatio neterminate, ce îşi extrage seva din
reinterogarea cazului homeric, ale cărui rădăcini

modelează dialectic aspectul identitar al operei şi
personalităţii legendarului poet. Figura emblematică a
unui Socrate, gata să emită sentinţe răsunătoare, devine
un important punct de reper în disputa asupra enigmei
homerice, iar renumiţii săi discipoli, Platon şi Aristotel,
se regăsesc sub înfăţişarea de fii risipitori. Stagiritul, în
numeroasele sale încercări de a se îndepărta şi de a-şi
manifesta autonomia faţă de autorul Republicii şi al
Dialogurilor, îşi iniţiază propria viziune asupra
adevărului, strategie recurentă în Etica Nicomahică.
Galeria de gânditori este prezentată în dinamica sa, cu
o deosebită atenţie nu numai pentru caracterul
anecdotic („şi nu ştiu de ce am impresia că personajele
citate îşi plătesc poliţe”), cât mai ales pentru
dimensiunea polemică, element care pigmentează
înlănţuirea de episoade ce formează istoria filosofiei. 

Viziunea magnetică a lui Nietzsche, ca reputat
clasicist, este invocată să servească la desluşirea
posibilelor configuraţii genetice ori semantice ale
dictonului analizat, relaţionând personalitatea lui
Socrate cu aceea a lui Homer, ambele împărtăşind
substanţa spirituală care îi transformă pe amândoi în
pilonii pe care s-a construit tradiţia culturală
universală, clădită pe fundamente literare şi filosofice.
Bogăţia de referinţe culturale şi facilitatea cu care
Anton Adămuţ îşi ajustează modulaţiile vocii exegetice
în funcţie de natura capricioasă a „personajelor” sale,
alături de care străbate secole şi provocări metafizice:
„Nietzsche plusează, cum nu rar o face: «Wolf a trebuit
să facă o săritură peste un gol neliniştitor», încât
«Homer ca poet al Iliadeii şi Odiseei nu este o tradiţie
istorică ci o judecată estetică». Cam aceasta este
concluzia lui Nietzsche şi faţă cu Socrate, şi în cazul
acestuia problema fundamentală era aceea dacă
Socrate e mai mult o stare de spirit, o judecată estetică
şi una morală decât o existenţă efectivă” (p. 30).
Lucrarea este înţesată de dovezi ale meticulozităţii
cercetătorului care parcurge o vastă bibliografie,
punând în lumină numeroase fire dintr-o ţesătură
livrescă menită să ofere un background teoretic
edificator, aşa cum este inserată, în linii generale,
polemica sonoră Nietzsche-Wilamowitz asupra
tragediei greceşti. 

Cea de-a doua parte a volumului, Unde s-a ajuns?
Sau despre feluritele „amiciţii”, se ocupă de
variantele, răstălmăcirile, deformările şi apariţiile
maximei, dovedind sagacitatea cu care autorul
urmăreşte, în detaliu, relieful schimbător al teritoriului
accidentat al adevărului. Cele cinci versiuni ale
proverbului (Amicus Plato sed magis amica veritas,
Amicus Socrates sed magis amica veritas, Amicus
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Socrates, amicus Plato sed praehonoranda veritas, Et
veritatem diligimus et Platonem sed rectius est diligere
veritatem, Minime vero veritati praeferandus est vir)
devin ţintele unei analize extensive. Sursele şi
sensurile le sunt dezvăluite, iar universitarul ne arată că
variaţiunile celebrului dicton sunt originate în Etica
Nicomahică a lui Aristotel şi în dialogul platonician
Phaidon, clasându-le cronologic, arătând ce formule
ori secvenţe ale expresiilor le preced pe celelalte: „Mă
gândeam să distribui spusa de-a lungul istoriei
filosofiei şi a istoriei literaturii, ajungând la concluzia
că nu are rost, criteriul cronologic îmi pare neutru, îl
voi folosi până la capăt. Cicero deschide lista, Platon
plecând de la Homer şi Aristotel de la Platon se
îndatorează reciproc unii altora, de cele mai multe ori
neplătindu-şi datoriile. Și în filosofie datoriile nu se
subscriu, nici până astăzi Aristotel nu l-a iertat pe
Platon” (p. 129-130). Tonul complice care însoţeşte un
adevăr profilat anecdotic din optica interacţiunilor sau
a ciocnirilor dintre viziunile şi orgoliile proeminenţilor
gânditori ai Antichităţii susţine originala iniţiativă a
autorului, care devansează convenţionalismul
abordărilor anterioare printr-o integrare euristică a
datelor hermeneutice dobândite prin îndelungata
tradiţie a dictonului şi prin asimilarea inventarului de
perspective exegetice. Cheia etimologică este şi ea
intens valorificată, oferind bazele epistemice ale
explorării ulterioare, pornind de la cunoaşterea
concretă a semnificaţiei iniţiale şi a înţelesurilor
derivate ale cuvintelor ce alcătuiesc obicetul
preocupărilor lucrării. 

Labirintul creat în jurul sentinţei apodictice este
explorat, în ultimul capitol al volumului, Risipiţi în
relativ. Istoria spusei de la Cicero la Tarski, cu aplicaţii
care smulg cititorul de sub unghiul de incidenţă al
aridităţii comentariilor erudite, colorate de referinţe
către tomuri de specialitate, îndrumându-l spre
curiozităţile mai degrabă de ordin biografic, ori
intelectual, ale unor Cicero, Cantor, Iustin Filosoful,
Toma D’Aquino. Personalităţile lui Nae Ionescu şi
Noica, „teologul ratat”, cel care nu a dat o etică a sa, cu
toate că o prefigurase printre irizările cele două mituri
care îl urmăreau, cel al Școlii şi al Fratelui Risipitor, se
află în permanenţă sub lupă, furnizând, asemenea
celorlalţi gânditori amintiţi, bogate resurse de
anecdotic. Cicero se îndatorează iremediabil autorităţii
gândirii platoniciene, Roger Bacon se plasează
antagonic în raport cu franciscanii, şi aflăm că lui
Toma D’Aquino i se ataşează o poreclă hilară. Cu o
acuitate de individiat ce derivă din cunoaşterea în
amănunt a tabloului cultural prin care se deplasează

dezinvolt, Anton Adămuţ nu ezită însă să amendeze
erorile confraţilor, corijând totodată imaginea generală
construită prin consensul tradiţiei: „Cantor nu a spus
(aidoma lui Tarski), sau, în tot cazul, nu a scris ceea ce
pretinde Kneale în Dezvoltarea logicii că ar fi un citat
din Cantor, citatul nu e din Cantor, e din altcineva,
Kneale e în eroare. Povestea lui Cantor este mai lungă,
încerc să o rezum, Cantor este convins, în continuarea
lui Pitagora, Platon, Newton şi Leibniz că Dumnezeu
gândeşte matematic şi că lumea însăşi este rezultatul
unui calcul divin” (p. 182). Gustul pentru paradox nu îi
este străin universitarului ieşean, însă acesta se
subordonează voinţei ordonatoare a rigurozităţii şi a
preocupării pentru claritatea expresiei, pe care nu o
încarcă, inutil, cu ornamente baroce, preferând
rafinamentul simplităţii. 

Recentul volum semnat de Anton Adămuţ, Amicus
Plato sed magis amica veritas. Istoria spusei de la
Homer la Tarski, se configurează ca un manifest subtil
şi echilibrat al afirmatei dorinţe de originalitate, care
depăşeşte stadiul strictei documentări şi al etalării de
resurse bibliografice şi cunoştinţe. Autorul se
delimitează strategic de tutela unei tradiţii
hermeneutice pentru a o extinde şi a o nuanţa, aflându-
se în verva chestionării rezultatelor şi a expunerii
problemelor. Premisele se succed într-un lanţ revelator
ce nu exclude definitiv contracarările ipotezelor
insurgente care ar putea ameninţa să dinamiteze
coerenţa şi armonia perspectivei armonioase construite
în paginile cărţii, semn că viaţa proprie a ideilor este
tratată cu atenţia necesară. E fascinant de urmărit cum,
în mod ingenios, ies la iveală jocul dialectic şi
sensurile subterane coagulate în jurul domeniului
aparent restrâns de analiză, dictonul polimorf asupra
căruia s-a pronunţat o întreagă tradiţie de gândire.
Organicitatea, unitatea internă a eşafodajului
demonstrativ nu se clatină nici un moment sub
presiunea priviri circumspecte a cititorului care vine,
neîndoios, cu anumite aşteptări despre care se poate
spune că nu au fost trădate de lectură. Gravitatea care
susţine cartea fără a o transforma într-o explicitare
exclusiv didactică se conjugă cu accentele de ironie
tăioasă ce învolburează unele aspecte şi consideraţii
avansate, pentru a le lumina pe altele, glisând dinspre
anecdotă, literatură şi poezie către filosofie.
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După un roman pentru copii (Pumn-de-Fier, 2018),
scriitorul şi traducătorul Mircea Pricăjan se repliază ca
ficţionar „serios”. Perseidele (Charmides, 2019) e un
volum de proză scurtă care dezvoltă în 10 piese narative
valenţele nostalgic-psihanalitice ale însuşi actului de-a
povesti. Adesea între faptele simple din cotidian şi-n
cele mai banale decoruri se insinuează misterul cu note
gotice, lăsând realitatea să agonizeze spectaculos pe
graniţa credibilului, cu bune trimiteri la proza thriller de
tip Edgar Allan Poe, Stephen King sau David Lynch.
Personajele derulează amintiri în cele mai neaşteptate
ocazii şi mai mereu aceste amintiri lasă, la final,
ambiguităţi afective, enigme nedesluşite sau drumuri
deschise spre un „altceva” promiţător.

Un puşti introvertit şi pasionat de topografie intră
întâmplător în casa unei bătrâne singure, care-i
povesteşte la o farfurioară de dulceaţă saga familiei sale
de saşi. O vioară devine obiectul care ar putea reînvia
sonor spiritul unor oameni care au înfruntat curajos o
istorie potrivnică. Un bărbat „de familie” urmăreşte pe
ecranul interior al memoriei flash-uri din copilărie şi
adolescenţă, în timp ce lucrătorii de la vulcanizare îi
schimbă cauciucurile. Lumea ante şi postcomunistă, în
scene disparate, invadează punctul de mecanică auto
precum secvenţele dintr-un film colorat într-o sală
modernă de cinema. La o bere într-un pub citadin, un
tânăr pasionat de pescuit le povesteşte prietenilor cât de
importantă a fost pentru el moartea câinelui iubit, al cărui
cadavru l-a lăsat în soare ca să extragă din el viermii
necesari capturării celor mai mari peşti de râu. Vizita
inopinată a unui vechi prieten de la oraş devine pentru un
alt personaj ocazia unor povestiri care îndulcesc traiul
rural în singurătate, alături de o mamă închisă în propria-
i lume şi imobilizată la pat. Anunţul mortuar dintr-un ziar
îl face pe un agent comercial aflat mereu în deplasări cu
maşina să-şi amintească de prietenii uitate şi să-şi
reevalueze viaţa alături de soţie şi copil. 

Personajele lui Mircea Pricăjan par a refuza constant
un prezent plat şi repetitiv, pentru a-l ajusta la măsura
extraordinarului degajat de literatură. Ele se aseamănă
întru totul cu bătrânul pensionar din ultima povestire

care, premiat la un concurs televizat cu câteva nesperate
excursii în străinătate, e nevoit să zboare cu avionul şi să
fie, astfel, mai aproape de cer şi de răposata sa soţie. La
întoarcere, „neavând încă de ales”, trebuie să coboare o
dată cu avionul pe pământ, lăsând decantarea definitivă
a poveştilor adunate în călătorie pe momentul când cele
două lumi, „de sus” şi „de jos”, fiecare cu logica ei, nu
vor mai fi atât de diferite. Până atunci, „sub nori, în
lumea asta”, se poate ca, de pildă, surprinşi de furtună,
un cuplu de studenţi dezlănţuiţi să facă dragoste într-un
lugubru cavou din cimitir, cu o stranie prezenţă
nevăzută alături, sau ca un vilegiaturist de ocazie să
descopere, plimbându-se de plăcere, ruinele unei
inexplicabile construcţii părăsite într-o pădure belgiană.
Provocată de o sensibilitate acută, realitatea devine
adesea un panopticum fascinant, iar oamenii de acum nu
se aşază în memorie întotdeauna aşa cum i-ai întâlnit
prima dată. De multe ori lucrurile trebuie lăsate în
suspensie, de multe ori dorinţa de a urca retroactiv o
scară până la capăt distruge pliurile unui mister altfel
foarte fertil pentru ceea ce mai târziu ar putea deveni
literatură. „În seara asta am vrut să urc pe scara de
marmură a conacului din pădure”, spune personajul din
Suvenire, „m-am dus lângă ea, am privit în sus. Şi-acolo
nu am văzut plafonul următorului etaj, acolo am văzut
cerul. O porţiune generoasă de cer siniliu, catifelat şi
somptuos, cu doar câteva urme de nori, străbătut din
când în când de grupuri mici de păsări. Era prea departe
şi-am putut doar să le intuiesc penajul viu colorat. Am
dus mâna la buzunarul de la piept şi-am răsuflat liniştit.
Mi-aş fi dorit să urc scara, tânjeam să ajung sub tot acel
văzduh. N-am făcut-o. Am strâns din dinţi, am încleştat
pumnii şi, cu o mare sforţare, am făcut cale întoarsă”. 

Poetic, pe alocuri, generos cu detaliile vizuale,
mizând pe atmosferă, pe hiperbola gestului şi pe
imprevizibilul epic, Mircea Pricăjan dovedeşte că
minimalismul sec nu e singura cale de a pune azi
lucrurile în ecuaţie narativă. Textele sale dense şi
captivante sunt în Perseidele un bun exerciţiu de artă
literară old times. Uitându-mă în urmă, la celelalte
volume ale autorului, aş zice că sunt încă o dată.
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Literatura despre război, în special despre al
doilea mondial, a cunoscut un veritabil boom în
ultimele decenii, inclusiv la noi, prin lucrări
originale dar mai cu seamă prin traduceri. Una
din condiţii a fost, desigur, desecretizarea
arhivelor după 50 de ani de la încetarea
conflagraţiei. Printre cei mai sistematici şi zeloşi
cercetători se regăsesc istoricii occidentali, în
particular sovietologii americani. Când ne
referim la „sovietologii americani” lăsăm să se
înţeleagă că interesul acestora pentru istoria
Uniunii Sovietice sub varii aspecte este uşor
explicabil, în primul rând prin rolul jucat de cel
dintâi stat comunist din lume în istoria europeană
şi mondială, y compris în evenimentele din
preajma, din timpul şi de după încheierea celui de
al doilea război mondial. Cu mult mai rare sunt
însă cărţile care îi au ca autori pe combatanţii
direcţi, pe cei care au luptat efectiv în linia întâi.
Una dintre ele, cu un statut aparte, se intitulează
Zăpada însângerată, apărută anul trecut la
Editura „Corint” în colecţia „Istorie”. Statutul
original este dat de faptul că ea cuprinde
Memoriile unui soldat german de pe frontul de
est. Aşadar acum războiul este văzut din cealaltă
tabără. Autorul, acelaşi cu protagonistul, se
numeşte Günther K. Koschorreck, un simplu
mitralior, participant la operaţiunile de luptă, în
majoritate de pe frontul antisovietic, din 1942
până în 1945. A mai luat parte la bătălii pe
teritoriul României, Poloniei şi Prusiei Orientale,
iar episodic la operaţiuni militare de mică
amploare, în Italia şi Austria. Conţinutul virtual
al cărţii a fost iniţial clandestin deoarece
soldaţilor germani le era cu desăvârşire interzis

să facă însemnări despre ceea ce se
întâmpla pe front. Aveau posibilitatea s-o
facă ofiţerii superiori şi cei din unităţile
auxiliare, care profitau de momentele de
răgaz din spatele frontului. Mereu pe
poziţii, Günther K. Koschorrek şi-a scris în
fugă însemnările, nu puţine, pe orice
bucăţică de hârtie ce era apoi ascunsă în
căptuşeala echipamentelor militare.
Aventura notiţelor sale este cu atât mai
palpitantă cu cât acestea au fost recuperate
foarte târziu şi au apărut, dezvoltate, într-o
carte, la „Hase & Koehler Verlag”, Köln,
Germania, în 1996.

Scăpat în multe rânduri ca prin minune
de la pieire din zeci de lupte, mitraliorul
german a supravieţuit peste o jumătate de
secol, deşi fusese rănit de numeroase ori,
din pur noroc nici una din răni
nepericlitându-i viaţa. S-a înrolat în Wehrmacht
în toamna anului 1942, fiind trimis direct la
Stalingrad, unde se împotmolise Armata a 6-a
germană comandată de generalul apoi
feldmareşalul Friedrich von Paulus. Ca un
amănunt, poate nu cunoscut de mulţi, von Paulus
a fost căsătorit cu o româncă, Elena Solescu. Deşi
luat prizonier cu alte sute de mii de ostaşi
germani la începutul lui februarie 1943, fostul
feldmareşal s-a întors în Germania după câţiva
ani, fiind eliberat din Gulag în baza armistiţiilor
privind prizonierii de război. Cât despre Günther
K. Koschorrek, autorul lucid al cărţii, acesta abia
a reuşit să scape de arestare, căci către sfârşitul
războiului şi imediat după, brigăzi speciale ale
ruşilor căutau foşti luptători nazişti pe frontul
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estic spre a-i pedepsi cu deportarea în Siberia.
Frica de „infernul din Siberia” l-a terorizat poate
chiar mai tare decât frica de moarte pe front.
Americanii îi arestau numai pe cei din trupele SS.
Episodul sustragerii de la capturare, ca prin
urechile acului, este relatat în final, în capitolul
Mai bine mort decât în Siberia. Fiind rănit şi
internat într-un spital din Marienbad (azi
Marianske Lazne, în Cehia), fostul mitralior
aştepta cu teamă deznodământul: după vindecare,
prizonier la americani sau englezi, dar cu niciun
chip la ruşi. Deşi americanii ajunseseră primii la
Marienbad şi păzeau inclusiv spitalul, la un
moment dat în salon descinde un grup de soldaţi
ruşi. 

„Mă cutremur! Exact chipurile şi uniformele
de care m-am temut întotdeauna. Credeam că pot
să le uit, dar iată că nu se poate. Iar dacă nu le văd
în faţa ochilor, le văd în coşmarurile mele. 

Trebuie să ne aliniem, iar un interpret vine
spre noi. Cere ca toţi cei care au fost în SS să facă
un pas înainte. Apoi sunt chemaţi cei care au
servit numai pe frontul de est. Ne avertizează să
nu încercăm nicio şmecherie, căci unităţile
noastre pot fi verificate uşor. Eu tac. Creierul meu
lucrează febril, în timp ce încerc să găsesc o cale
de a scăpa de aici. Sunt ferm hotărât să nu mă las
dus în Siberia: mai degrabă fug de sub escortă şi
mă las împuşcat, aşa cum se întâmplase cu doi
soldaţi care încercaseră să fugă când intraseră în
lagăr”. 

Minuţiozitatea cu care autorul rememorează
starea de teroare pe care o trăise cu zeci de ani
înainte, lapidaritatea şi precizia relatării
dezvăluie un talent nativ, acelaşi cu care el
consemnase momentele cumplite pe care le trăise
pe câmpul de bătaie. Om educat, absolvent al
unei şcoli comerciale, Koschorrek este şi un
analist exact al psihologiei prizonierului bântuit
de groaza deportării:

„Stăm tăcuţi în camioane, cu chipuri palide şi
împietrite, incapabili să înţelegem cum de
speranţele noastre legate de o închisoare corectă
se schimbaseră peste noapte într-un viitor
cumplit, înfricoşător. Plecarea în Rusia nu

înseamnă nimic altceva decât detenţie în Siberia.
Ce cuvânt cumplit! Îmi răsună în cap ca un

ciocan! Oare americanii pot să-şi imagineze ce
înseamnă cuvântul «Siberia»? Înţeleg ei spaima,
oroarea şi lipsa de speranţă pe care le evocă acest
cuvânt? Noi, cei care am luptat împotriva
sovieticilor, ne putem imagina ce ne aşteaptă în
Siberia”. (Zăpada însângerată, pp. 340-341).
Militarul german reuşeşte să scape de deportare
„în iadul din Siberia” provocându-şi o supuraţie
la o rană mai veche de la un braţ. Rămâne în
acelaşi spital şi, ca prin minune, evită septicemia
prin tratament medical. 

Era pe la mijlocul lunii mai 1945, când dârzul
luptător de la Stalingrad şi din stepele Rusiei
căuta febril o stratagemă ca să nu fie aruncat de-
a dreptul în Gulag-ul siberian. Fusese mobilizat şi
trimis direct la Stalingrad, la nici douăzeci de ani,
în 18 octombrie 1942. Propaganda oficială şi
cuvântările comandanţilor treziseră entuziasmul
unor tineri recruţi naivi, total neştiutori de cele ce
se întâmplau în „punga de la Stalingrad”. Iată
hapul euforizant administrat tinerilor soldaţi în
astfel de împrejurări:

„Cuvântarea comandantului ne făcuse să ne
simţim extraordinar de mândri. Vorbise despre
sarcinile cuprinzătoare şi nenumăratele succese
ale Armatei Germane, despre misiunea pe care
urma s-o îndeplinim pentru Führerul nostru şi
pentru iubita noastră Patrie. Urma să realizăm
acest lucru cu toată forţa şi bravura militară de
care puteam da dovadă. Aveam o atitudine foarte
optimistă – nu în ultimul rând pentru că
suferinţele noastre zilnice se încheiaseră”. (op.
cit., p. 17-18). „Suferinţele zilnice” de care
vorbeşte tânărul Günther erau cele suportate în
timpul stagiului de instrucţie de şase luni – „o
rutină foarte dură”. O duritate cu totul neglijabilă
în raport cu chinurile ce aveau să urmeze... După
o scurtă perioadă – de nici două luni – petrecută
într-o subunitate de transporturi-aprovizionare,
soldatul Koschorrek este aruncat în focul liniei
întâi. Vederea zonei operative este înspăimântare,
chiar şi de la distanţă.

„Văzduhul arde deasupra Stalingradului.
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Fumul alb-cenuşiu se înalţă în vălătuci deasupra
pământului; flăcările ţâşnesc între ei până în
înaltul cerului. Fasciculele lungi de lumină ale
proiectoarelor străpung semiîntunericul zorilor.
Probabil că în aer sunt nenumărate avioane. O
ploaie de bombe cade fără încetare peste oraşul
condamnat la moarte. Exploziile se confundă una
cu alta, transformându-se într-un infern
devastator. Urma trasoarelor pornind de la
tunurile antiaeriene se înalţă pe cer de-a lungul
mai multor kilometri. Două avioane explodează
deasupra focurilor infernale şi sunt înghiţite de
ele.

Nebunia este totală – nimeni nu poate
supravieţui! Și totuşi... ” (ibid., p. 51). 

Nimic mai convingător decât mărturia unui
participant nemijlocit! La nici o săptămână de la
declanşarea operaţiunii „Uranus” – 18 noiembrie
1942 – mitraliorul neamţ intră în foc. După
respingerea unui atac inamic, el se confruntă
întâia oară cu moartea, faţă în faţă. Are puterea
să-şi descrie emoţiile, nemaiîncercate până
atunci, să îşi compare soarta cu cea a victimelor
din rândul duşmanilor. Un dram de umanitate pe
fondul fricii intense nu lipseşte:

„Când ne apropiem de ruşii căzuţi, vedem că
răniţii fuseseră luaţi. Văd pentru prima dată un
inamic mort. Corpurile zac împrăştiate în zăpadă
şi uneori înghesuite unul în altul, exact aşa cum
se prăbuşiseră. Cu mantalele groase, stau fie
întinşi, fie ghemuiţi. Bălţile de sânge roşu au
îngheţat în zăpadă.

Mi se strânge stomacul şi nu pot să privesc la
chipurile lor palide. Acum văd pentru prima oară
trupuri fără viaţă şi înţeleg ce înseamnă moartea.
Când eşti tânăr, ai tendinţa să alungi departe
aceste gânduri, dar aici nu ai cum să scapi de ele.
Oamenii aceştia sunt duşmanii noştri, dar, chiar şi
aşa, sunt făcuţi din carne şi sânge, exact la fel ca
noi. Și aşa cum zac ei acum aici, aş putea să zac
eu sau unii dintre ai noştri morţi şi nemişcaţi în
zăpada rece ca gheaţa”. (op. cit., p. 78). 

Pune-te în locul inamicului secerat de
gloanţele trase de tine, fără să te întrebi însă ce
căutai în pământul acestuia. Soldatul nu-şi pune

întrebări aparent fără rost – el are de îndeplinit
nişte ordine ale superiorilor şi, ţel suprem, trebuie
să îşi scape cum poate propria piele. Înaintea
propriei conştiinţe, crimele comise de simplii
soldaţi, asemenea lui Koschorrek, capătă o tristă
justificare. Războiul, oricare ar fi el, îi prinde pe
combatanţi într-un cleşte de fier. Sub acest
aspect, psihologia mitraliorului german este –
atât cât se poate – echilibrată, ştiind că destui
camarazi de ai săi au ajuns în pragul nebuniei. De
un mare ajutor în menţinerea acestui precar
echilibru era puterea de a-şi învinge frica, de a
trece, printr-o încordare aproape paroxistică a
voinţei, peste ororile ce i le punea în faţă
războiul. Un rol destul de important îl are şi
îndoctrinarea. Am văzut cum acţiona acest agent
asupra tinerilor recruţi germani. Nu sensibil
diferite erau efectele îndoctrinării şi la militarii
sovietici. Aceia care cedau în faţa fricii, care nu
erau suficient de îndoctrinaţi în spirit nazist sau
bolşevic, puteau să clacheze, dezertând, trecând
de partea inamicului sau aruncând armele şi
predându-se. Din cartea lui Anthony Beavor,
Stalingrad, se pot afla relaţii despre soldaţi ai
Armatei Roşii, în special ucraineni, dezertori la
duşman. Tot din acea carte dar şi din Zăpada
însângerată se poate afla cât de duri, de nemiloşi
erau comisarii sovietici cu soldaţii care şovăiau
sau părăseau dispozitivele de luptă. Nu încape
îndoială că nici trupele SS – poliţia militară
germană – nu erau mai tolerante. Nu exista decât
o singură variantă cu sorţi de izbândă – înaintarea
şi atacul poziţiilor inamice. În caz de nereuşită,
era acceptată doar retragerea la ordin. În acest fel
cleştele de fier îi prindea complet în strânsoare pe
cei din linia întâi şi puţini au avut norocul să
scape cu viaţă. Günther K. Koschorrek îi
menţionează şi pe militarii români angrenaţi în
bătălia de la Stalingrad, însă nu are cuvinte de
laudă la adresa lor. La începutul ofensivei
sovietice (care a durat două luni şi jumătate!), a
căzut flancul de sud al apărării care era asigurat
de trupele române. Nemţii i-au învinuit pe români
de slabă rezistenţă, ceea ce s-a dovedit a fi
neadevărat. În total, în luptele de la Stalingrad din
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efectivul de 253.957 de oameni au căzut pe
câmpul de operaţiuni, morţi şi răniţi, sau au
dispărut 158.854 de membri ai corpului
expediţionar român. Dintre cei rămaşi, o bună
parte au fost luaţi prizonieri după capitulare, în
februarie 1943. Referitor la cele întâmplate în
flancul sudic al dispozitivului defensiv de la
Stalingrad, Petre Otu, prefaţatorul cărţii,
precizează:

„Deşi loviturile principale ale armatei
sovietice din zilele de 19 şi 20 noiembrie 1942 s-
au dat în fâşiile de apărare ale celor două armate
române, planul operaţiei „Uranus” a fost stabilit
de către Înaltul Comandament Sovietic în cursul
lunii septembrie a anului 1942, cu mult înainte ca
marile unităţi române să intre în dispozitiv. Partea
germană a pus eşecul pe seama românilor, care, la
rândul lor, îi acuzau pe partenerii de alianţă de
nerespectarea obligaţiilor asumate la începutul
campaniei şi angajarea total deficitară a forţelor
pe front. Prin urmare, camaraderia româno-
germană a fost serios şi iremediabil zdruncinată”.
(loc. cit., p. 6). 

Sigur că atacând Stalingradul, armata germană
a făcut câteva greşeli strategice fatale. Mai întâi a
distrus oraşul prin bombardamente de aviaţie, însă
distrugerea a fost accentuată şi de artileria rusă
masată pe malul opus al Volgăi. Comandanţii
germani nu aveau la dispoziţie vase pentru
traversarea marelui fluviu şi chiar dacă ar fi putut-
o face, ar fi trebuit să scape de sub focul
devastator al inamicului fortificat pe malul stâng.
Armata a 6-a germană s-a trezit astfel prinsă în
propria-i capcană, într-un oraş în ruine, cu reţelele
de apă, de canalizare şi de energie electrică
distruse, nevoită să se adăpostească în ruinele
părăsite de nouă zecimi din populaţia localnică,
populaţie care ar fi fost de un oarecare ajutor în
diverse munci impuse: amenajarea de fortificaţii,
aprovizionare, eventuale reparaţii. Tactica de tip
Blitz Krieg eşuase în faţa Moscovei în decembrie
1941. Aprovizionarea cu armament, muniţie,
alimente şi medicamente a fost din ce în ce mai
deficitară, căile fiind tăiate de sovietici. Iarna
rusească i-a decimat pe germanii înfometaţi,

îngheţaţi între ruine, bolnavi, năpădiţi de mizerie.
Pe deasupra, în pofida numeroaselor depeşe
trimise către Adolph Hitler pentru a încuviinţa
retragerea, acceptul nu a venit. Astfel
condamnarea la moarte a fost pecetluită de
propriul comandant suprem.

Istoricul britanic Geoffrey Roberts a publicat,
în 2002, între numeroasele lucrări dedicate istoriei
sovietice, o carte intitulată Victory at Stalingrad:
The Battle that Changed History (Victoria de la
Stalingrad: Bătălia care a schimbat istoria). A
doua sintagmă din titlu este de mult un loc comun.
Nu mai puţin adevărat este faptul că soarta a zeci
de milioane de est-europeni din cel puţin două
generaţii a devenit cu totul diferită de cea a
generaţiilor dinainte pentru simplul fapt că sub
regimul de ocupaţie sovietic la putere au venit
guverne comuniste. Generaţiile de vârstă mai
înaintată ca şi cele de vârstă medie se pot
considera în acest fel copii ai Stalingradului,
fiindcă ce s-a întâmplat acolo în 1942-1943 le-a
marcat, într-un fel indirect dar decisiv, existenţa.
Cei care au luptat la Stalingrad şi au văzut că
„zăpada însângerată nu cade din cer” au fost însă
direct şi dureros marcaţi toată viaţa, până în
profunzimile sufletului şi ale minţii. Günther K.
Koschorrek, unul din cei scăpaţi din infern, n-a
uitat niciodată momente ca acestea:

„Minutele cumplite se succed iar noi nu avem
altceva de făcut decât să aşteptăm. Să aşteptăm
moartea? […].

Îl aud pe Swina cum începe să se roage cu
voce tare şi simt că şi eu am nevoie să-mi
liniştesc nervii cu o rugăciune. Nu m-am mai
rugat de când eram copil, căci în tinereţea mea
mă credeam prea puternic ca să am nevoie de o
fiinţă superioară. Dar acum, când privesc
moartea în faţă şi mă tem pentru viaţa mea,
cuvintele de mult uitate îmi revin în minte. Nu le
rostesc cu voce tare, ca Swina şi ceilalţi, mă rog
în gând, fără să mişc buzele. Mă rog să fim
salvaţi de răni grave şi de o moarte
înfricoşătoare” (p. 107-108). 

Este de prisos să ne întrebăm câţi din corul
acelor rugători au scăpat cu viaţă.
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Romanul O balenă pe nume Goliat semnat de Cristina
Sandu a intrat în atenția publicului iubitor de carte din
România cu prilejul desfășurării, la București, a celei de-a
XXVI-a ediții a Salonului de carte Gaudeamus.
Evenimentul a fost unul de interes general, atrăgând peste
150.000 de vizitatori, și a avut loc între 20 şi 24 noiembrie,
în premieră în Pavilionul B2 Romexpo. Menționăm că
acest salon al cărții a asigurat o deosebită vizibilitate
autoarei Cristina Sandu în România, el fiind considerat cel
mai important şi mai longeviv eveniment expoziţional
dedicat cărţii din România, întrucât reunește, într-un spaţiu
expoziţional de 14.000 mp, oferta a peste 300 de edituri
româneşti şi străine, tipografii, instituţii de învăţământ,
centre şi institute culturale, instituţii mass-media, agenţii
de difuzare de carte, firme multimedia, agenţii literare,
organizaţii non-guvernamentale cu profil cultural şi edu-
caţional, asociaţii profesionale, librării, biblioteci etc. 

Un adevărat desant scandinav s-a produs, în toamna
aceasta, în colecțiile dedicate cărții străine de la Editura
Cartea Românească din Iași. În rafturile destinate beletris-
ticii la Gaudeamus 2019, dar și în toate librăriile Cartea
Românească Educațional din întreaga țară se găsesc acum
titluri și autori cu un deosebit impact asupra publicului din
întreaga lume, care au văzut lumina tiparului, în limba
română, la foarte scurt timp după momentul lor de ,,glorie˝
europeană propriu-zisă. Printre aceștia, ilustrativ rămâne
cazul Cristinei Sandu, tânăra, dar foarte profunda autoare
de origine română care s-a născut la Helsinki, în 1989, într-
o familie mixtă, dintr-un tată român și mama finlandeză.
Prozatoarea, care vorbește fluent șase limbi, a studiat liter-
atura la Sorbona și la universitățile din Helsinki și
Edinburgh și a debutat, sub titlul original, cu Valas nimeltä
Goliat, roman publicat în septembrie 2017 și care s-a
numărat printre nominalizările finale ale prestigiosului
premiu literar Finlandia. Cu sprijinul deosebit pe care ni l-
a acordat Ambasada Finlandei în România prin eforturile
susținute ale doamnei ambasador, Excelența Sa Dna.
Marjut Akola, a fost posibilă apariția atât de rapidă și în
România – în traducerea excelentă din limba finlandeză,
însoțită de note explicative, a Zeinei Todea – a romanului
O balenă pe nume Goliat, pentru a cărui alegere juriul
Finlandia invoca următoarele: „În romanul ei de debut,
Cristina Sandu reușește să scoată la iveală felul în care
limba, cultura și țara de origine reprezintă întotdeauna

pietrele de temelie ale omului și ale umanității. Suferințele
popoarelor sunt de multe ori aceleași, chiar dacă alegem să
închidem ochii asupra acestui lucru și să ne împărțim în
mai buni și mai răi, câștigători și pierzători, oameni și…
alții. Cultura română trăiește în romanul lui Sandu ca parte
integrală din cultura finlandeză”.

La ediţia de anul acesta a Salonului de carte
Gaudeamus, romanul Cristinei Sandu s-a bucurat de un
mare succes și pentru că incarnează o temă de maximă
actualitate atât în cadrul orizontului de așteptare al
cititorilor, cât și al criticii și studiilor de specialitate din
domeniul literaturii: literatura exilului. Asemenea unui alt
nume foarte în vogă în întreaga lume, dar și în România,
de unde a plecat, și anume Cătălin Dorian Florescu,
Cristina Sandu alege să popularizeze o temă sensibilă, cea
a memoriei din spațiul propriei geneze, dar o face fără ură
și părtinire, ea născându-se deja în cea de-a doua
generație de migranți. Amintirile pe care le evocă romanul
cu generozitate, dar și parabola care generează
succesiunea de întâmplări sau reflecții ce, încununându-
se, recompun o narațiune la fel de fragmentară precum
viața, cu care rivalizează printr-o puternică interioritate, s-
au dovedit de interes și pentru publicul din România,
bucuros să-și întâlnească autorii a căror origine datorează,
măcar la nivelul memoriei și al celor nescrise, mult
spațiului de geneză. 

Romanul Cristinei Sandu a ajuns în România cu
prilejul celebrării centenarului Editurii Cartea
Românească Educațional, un centenar al Cărții și al
axiologiei atât de vitregite, în egală măsură, în vremurile
de restriște intelectuală ale dictaturii, cât și în cele ale
cenzurii economice. Reîntoarcerea autorilor de origine
română în patria de litere din care au plecat este, astăzi,
unul dintre cele mai importante deziderate ale Editurii
Cartea Românească Educațional. Ne exprimăm credința
că vor deveni importanți în viitorul cel mai apropiat
pentru literatura noastră, alături de nume reprezentative,
în cel mai nobil sens al cuvântului, pentru cultura est-
europeană, cum sunt Răzvan Theodorescu și Petre
Roman, intrați în paginile Cărții Românești Educațional
prin serii de autor care aureolează, în fond, ideea de
românitate.
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Între volumele de proză ale distinsei
scriitoare Monica Pillat, (Cei 13 şi misterul,
1968; Corabia timpului, 1976; Drumul spre
Emaus, 2002; Poveşti din lumea jumătăţilor de
zâmbet, 2004; Invitaţie la vis, 2014), volumul de
povestiri Croitorul de cărţi, lansat anul trecut,
redeschide seria fanteziilor onirice, într-un
fascinant joc al realităţii şi al fanteziei în care
literatura se dezvăluie permanent ca teritoriu
evaziv şi totodată miraculos şi înrobitor. Cele
trei povestiri incluse, toate trei puse încă din titlu
sub semnul jocului dublu (Deghizări, Jocul lui
Sebastian Onir, Ca şi cum), cartografiază
intuitiv un teritoriu incert în care cititorul este
invitat să pătrundă, şi în care are să descopere nu
doar realităţile izolate, insulele unor altfel de
lumi, ci însăşi lumea permeabilă, plină de mister
şi proiecţii a unei existenţe în sine labirintice.
Comunicând între ele astfel, cele trei secţiuni ale
volumului întretaie nu doar planurile ficţionale,
construind permanent canale de comunicaţie
între evenimente şi personaje, ci şi limitele
obişnuite dintre realitate şi vis, dar şi între
convenţiile textuale de tip cititor-autor-personaj.
Într-o lume fluidă, unde personajele devin rând
pe rând autorii liberi ai marii ficţiuni, în care
angajamentul ficţional al viitorilor protagonişti
se stabileşte şi se negociază cu autorul, şi în care
cărţile deschid permanent spre lumea reală
,,tunele” secrete, ca în povestea ultimă a Marei
devenită ulterior Marina Sur, viaţa însăşi devine
literatură, iar literatura viaţă, în vreme ce
existenţa în sine ajunge să se configureze în cele
din urmă pentru cititorul volumului ca o
însăilare continuă, o croială adaptată din cuvinte
şi text, din vise şi imagini. 

Cu toate acestea, adevărata istorie a
croitorului de cărţi o regăsim în prima dintre
cele trei proze, în care îşi face apariţia Claudiu
Van, ,,celibatarul insomniac care dispreţuieşte
autorii”, după cum este el prezentat, cel ce
devine şi figura centrală a unei poveşti care
aparent nu trece cu mult de tipicul unei intrigi
amoroase. Corector avid al manuscriselor cu
care scriitorii aflaţi la debut vin pentru a-i
solicita îndrumarea, acesta este totodată şi vocea
scriitorului care îşi face încă de la început
publică teza sa, crezul său artistic: ,,Haideţi să
fim imprevizibili! În crisalida fiecărei vieţi se
pregăteşte zborul noutăţii!”. Imprevizibil
precum Sebastian Onir, protagonistul celei de-a
doua proze din volum, scriitor la rându-i (,,Este
un scriitor imprevizibil. Niciun roman de-al lui
nu seamănă cu altul. Nu-i stă în fire să se lase
uşor prins”..., p. 73), protagonistul scriitor se
instalează în această identitate dublă şi incertă,
câtă vreme experienţa identităţilor multiple
rămâne pe întreg cuprinsul cărţii o formă activă
de căutare a sinelui. Experienţa transformării lui
Van din creator de cărţi în cititor, odată cu
momentul în care Flavia Cus îi înmânează
jurnalul ei, un text scris fără cusur şi asupra
căruia croitorul de cărţi se trezeşte pentru prima
dată în lipsă de act, este astfel experienţa
iluminatoare pe care o prilejuieşte însăşi lectura,
experienţa textului care nu doar că se lasă cititi,
dar care de fapt, în mod paradoxal, el singur este
cel care realizează adevăratul act de lectură,
,,lectura” individului: ,,I se păru apoi că nu el
parcurgea jurnalul, ci manuscrisul îl citea,
scoţându-i la lumină trăiri neexplorate” (p. 36).
Într-o astfel de lumină, întregul act al lecturii
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devine astfel, în proza scriitoarei Monica Pillat,
sinonim unei experienţe existenţiale, unei
aventuri interioare, pe care, de altfel, personajele
cărţii le trăiesc în chipuri şi moduri diferite.

Viaţa tuturor personajelor rezonează astfel cu
o lume care se reduce la scris şi se înfăptuieşte
prin scris, închizându-se în paginile cărţilor şi
ieşind înafara lor doar pentru a experimenta
dintr-un alt unghi viaţa ca realitate a cuvântului.
Tranzitate, spaţiile în care personajele se mişcă
sunt nu departe de această lume, chiar şi atunci
când par să nu părăsească planul realităţii, ele
rămân fie biblioteca, locul întâlnirii dintre Flavia
Cus şi Mihnea, o întâlnire situată la intersecţia a
două lecturi, cea a meditaţiilor lui Schumann şi
cea de literatură antică, fie camera de scris a
autorului însuşi, ori locuinţele unora dintre
personaje, case întotdeauna vechi şi brăzdate de
ceea ce personajele numesc fascinate a
reprezenta patina timpului. O astfel de casă este,
de pildă, casa Nadiei Serin pe care o moşteneşte
de la o bătrână mătuşă, şi căreia Flavia, autoarea
jurnalului fără cusur, îi trece pragul în câteva
rânduri.

Fascinaţia lucrului vechi rămâne legată în
aceste locuinţe de poezia obiectelor spectrale,
venite din alte timpuri şi din alte lumi, şi privite
nu atât ca simple obiecte, cât ca poveşti vii, ca
altfel de ,,coridoare” secrete către lumi diafane,
sinonime ,,tunelului” din carte, cel care se
deschide personajului din cea de-a treia proză.
Descrierea unui astfel de interior devine oglindă
a realităţii, niciodată banală şi niciodată lipsită
de ,,voce”: ,,Flavia o ascultă, se lăsă moale în
pernele de-un verde veşted şi îşi roti privirea de
jur împrejur. Descoperi baletul unor mobile
graţioase. Lemnul lucea puţin înceţoşat, ca
lustrul unei amintiri pe jumătate povestite;
deasupra patului şi-a bibliotecii scunde văzu
nişte tablouri cu rame fin împodobite, în care
doamne de demult vegheau în rochii pastelate”.
(p. 25). 

Dar baletul diafan al masivului mobilier
secular stă legat de această muzică mediumnică
care răstălmăceşte realitatea obiectelor, devenite

astfel cuvânt şi poveste. ,,Hai să ne cufundăm
acum în atmosfera de demult a locuinţei, să-
ngăduim obiectelor din jur să îşi degaje energia
şi să însufleţească o lume dispărută”. (p. 124),
devine astfel şi îndemnul Marinei, cea care,
luând drumul ,,tunelului” din carte, ajunge în
vechiul castel, loc prin excelenţă al unor astfel
de trăiri.  

Lumea tuturor acestor personaje din
Croitorul de cărţi este de fapt lumea însăşi a
cuvântului, cum este ea construită aievea în
Jocul lui Sebastian Onir, înţeleasă adeseori
chiar şi în materialitatea deplină a literei. ,,Să nu
uităm că ele [lucrurile şi împrejurimile,
interioarele şi realitatea] sunt făcute din
cuvinte!” (p. 78), ne avertizează Danela, unul
din cele şapte personaje care trec de interviul
pentru postul de personaj pe care Onir îl
organizează. Devenite uneori trudă în actul
igienizării literare (,,Veronica luă dintr-o debara
găleata cu fraze moi, curăţitoare şi începu să
spele vrednic întâi terasa, apoi faţada şi
ferestrele clădirii”..., p. 85), tot ele, cuvintele,
sunt şi adăpost, fortăreaţă, ca în cazul celui care
cerşeşte un loc ferit şi cald măcar ,,în cotlonul de
la scara cărţii” (p. 58). 

Dar ca orice realitate care atrage şi
fascinează, şi aceasta este una plină de primejdie
şi capcane. ,,Lectura-i o robie care
dezmărgineşte”. (p. 36) constată Claudiu Van la
un moment dat, intuind nu doar imensitatea, dar
şi imprecizia acestei realităţi, joc dublu şi
înşelător, aflat întotdeauna în prelungirea
nesfârşită a sinelui. Joc al seducţiei, asemeni
seducţiei lui Van suprapusă peste lectura textului
scris de însăşi Flavia, literatura îşi are chemarea
proprie care fascinează asemenea imensităţii de
apă a mării care înconjoară locul unde cele şapte
personaje sunt trimise: ,,Să nu uităm că apa de
aici e făcută din cuvinte, remarcă Valden, şi, de
aceea, e mult mai primejdioasă decât o mare
adevărată”. (p. 78), şi asta doar pentru că
,,închipuirea n-are margini”, constantă un altul.
Jocul acesta care nu se descoase niciodată pe
deplin, devine aşadar un joc permanent ,,de-a v-
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aţi ascunselea”, nume pe care, de altfel, cartea pe
care Sebastian Onir o pregăteşte, îl şi poartă. Pe
de o parte joc al autorului însuşi cu cititorii şi
personajele sale, prefigurat de teza ,,morţii
autorului” pe care Sebastian Onir o pune în
practică într-o intrigă presărată de umor şi
deturnată de un testament pe care autorul nu uită
să îl lase celorlalţi; pe de cealaltă parte, joc al
literaturii înseşi, o literatură ridică la puterea a
doua, şi mai mult chiar, trecută prin toate
clişeele şi crizele pe care singură le naşte, şi tot
singură le şi depăşeşte. 

În acest sens, fascinaţia pentru formele
alternative, de proiecţie a lumii îşi găseşte
expresie în această continuă căutare a imaginilor
şi a umbrelor care animă şi seduce pe
majoritatea personajelor. Pentru Flavia,
întâlnirea cu Claudiu este întotdeauna
intermediată de fotografie, pe care o foloseşte în
a descoperi lumea din ,,unghiuri” diferite,
interesându-se cu precădere de reflexia
lucrurilor, de faţa lor nevăzută, tainică, esenţială
– o formă de ,,cunoaştere din imagini”, cum
avea să sesizeze însuşi Claudiu Van. Lentila
aparatului de fotografiat ascunde acelaşi mister
ca ochiul care o priveşte şi în care îşi caută
prelungirea proprie, fie şi de o clipă: ,,Ce
urmăresc, răspunse ea, cu gravitate, e să observ
cum mă reflect în ochii tăi şi cum mă şterg apoi
din ei, de parcă n-aş fi fost aici vreodată”. (p.
15). 

De altfel, şi pasiunea pentru pictură a câtorva
personaje, precum Nadia, complementară
interesului pentru antichitate a profesorului
Mihnea, culminează cu scurta teorie prezentată
în cursul despre poziţia autorului în lucrările
plastice, care inaugurează tocmai această
imagine recurentă a lui Narcis reflectată în apă.
La rândul său, literatura devine metafora unei
astfel de reflectări continue, un joc dublat,
multiplu, un mijloc de ,,cultivare a
narcisismului” ca esenţializare şi interioritate în
act. Poziţia autorului din Jocul lui Sebastian
Onir postulează, între altele, trufaş, ideea adâncă
a scrisului său care trezeşte interesul atâtor

cititori: ,,Nu fac decât să le cultiv, în noi
formule, narcisismul. Ce poate fi mai fascinant
decât oglinda în care te priveşti cu ochii
altcuiva?” (p. 53). 

Glisând continuu între realităţi într-un joc
permanent de autor, ludic şi chiar ,,imprevizibil”
(atât cât literatura de astăzi mai recunoaşte ca
inovaţie), între pereţii ,,strâmţi” ai prozei scurte,
distinsul autor al volumului recheamă cititorul în
jocul neobosit al unui ,,de-a v-aţi ascunselea”
literar proaspăt şi antrenant. Prins între filele
cărţii încă din primele rânduri, cititorul se
oglindeşte la rându-i între personaje, urmărindu-
se firesc în ţesătura textuală ca într-un oglindă
sfidătoare. Prins în capcana cuvintelor care
uneori îl îngână (,,«Ritmul e prea lent», se
plânse cititorul, lăsat singur”, p. 9), ţinut în
gardă de strategiile amânării pe care ,,croitorul”
le cultivă cu pricepere şi invenţie, încercat
continuu de substanţa fluidă a cărţii purtată cu
grijă de vasele comunicante fragile dintre lumi,
cititorului îi rămâne mai presus de toate
libertatea de a (se) citi continuu, neaşteptat, de
fiecare dată altfel (între) personajele şi lucrurile
unei lumi care nu mai ştie de unde începe exact
şi unde se mai sfârşeşte.
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Ioan Mâcnea-Vetrişanu (n. 16 iunie 1935,
Vetrişoaia, jud. Fălciu, azi – Vaslui) este unul dintre
intelectualii satului românesc hărăziţi a demonstra
prin gândirea, fapta, opera lor că te poţi împlini,
după harul şi putinţa lăsate de Dumnezeu, oriunde
în România, dacă îţi asumi un destin personal şi
colectiv. După studii gimnaziale în satul natal, a
urmat Liceul Agroindustrial din Huşi (devenit, în
anii din urmă, Colegiul Agricol „Dimitrie
Cantemir”), după care şi-a completat studiile în
Drept Administrativ la Universitatea „Dimitrie
Cantemir” din Iaşi, ceea ce l-a ajutat să ajungă un
foarte bun primar al comunei Vetrişoaia (1996-
2004). Ca scriitor, a publicat peste douăzeci de
cărţi: poezie, proză, o monografie a Vetrişoaiei,
fiind validat ca membru al Uniunii Scriitorilor din
România: poezie – Ospăţ şi cenuşă (Bucureşti,
1991), Toamnă în patru anotimpuri (Bucureşti,
1991), Rugăciune (Bucureşti, 1999), Asfinţire în
memorie (Iaşi, 2001), Fluturi albaştri (Iaşi, 2003),
Un veac într-un vis (Iaşi, 2005), Curg aştri (Iaşi,
2007), Uşa cerului (Iaşi, 2010), Poem în zăpadă
(Iaşi, 2014), Rădăcini de Prut (Iaşi, 2015); proză –
Pământ şi lacrimi (Bucureşti, 1997), Satul în ceaţă
(Iaşi, 1999), Gloata moşiei (Iaşi, 2015), Blestemul
Prutului. Nunta Fantomei (Iaşi, 2002), Destine
încătuşate (Iaşi, 2007), Părăsiţi de îngeri (Iaşi,
2010), Pământ şi cer, cu lan de floarea soarelui
(Iaşi, 2015); monografia – Atingerea mitului.
Monografia Vetrişoaiei (Iaşi, 2003).

În figura lui de aparent boem, se ascunde, mai
degrabă, un ascet, un mare timid, dublat însă de
orgoliul autosanctificării în clipa prezentă (dar cu
„umilinţa” de rigoare, sub eticheta „Un trecător”),
motivată de o viguroasă voinţă creatoare, de
sorginte folclorică şi etnografică, nu doar pe
tărâmul literaturii, dar şi în viaţa practică, cea de
veritabil gospodar al comunei, dar mai ales de

animator cultural, organizând la Vetrişoaia, în
fiecare vară, un festival folcloric de răsunet, menit
să unească spiritualiceşte cele două maluri ale
Prutului. Pentru asta, a creat un teatru de vară, un
Muzeu al Satului, aleea statuilor, după modelul
impresionantului ansamblu din propria locuinţă,
transformată în „Cetatea spiritului”, de o reală
bogăţie prin Muzeul etnografic şi de literatură din
cadrul Clubului Artelor „Arca poesis”, prin
mulţimea de statui întruchipând mari domnitori şi
mari scriitori de la Ştefan cel Mare şi Vlad Ţepeş,
Mihai Viteazul şi Dimitrie Cantemir, până la
Eminescu, Ion Creangă, G. Bacovia, Grigore Vieru,
Adrian Păunescu.

Au scris impresii despre Ioan Mâcnea-
Vetrişanu, ca reacţii admirative la ceea ce a realizat,
dar şi relativ la unele cărţi de poezie, proză şi
monografia Vetrişoaiei, personalităţi ca Al. Piru,
Octavian Paler, Al. Protopopescu, Aurel Brumă,
Cassian Maria Spiridon, Lucian Vasiliu, Aurelian
Chivu, Constantin Dram, Valentin Talpalaru,
Simion Bogdănescu, Constant Călinescu, Liviu
Apetroaie, Daniel Grosu, Ioan Baban, Dan Ravaru,
Petruş Andrei, Costin Clit ş.a. Un portret
emblematic i-a tuşat Teodor Pracsiu, cu prilejul
sărbătoririi scriitorului la 75 de ani: „Trebuie să
admit astăzi că Ionel Mâcnea-Vetrişanu este şi
rămâne un «personaj» paradoxal şi prin aceasta
mereu surprinzător. Frapant este la el amestecul
intraductibil de spirit ţărănesc, vânjos şi teluric,
alături de tentaţia gândului intelectual, elevat şi
senin, «masca» unei asprimi ancestrale lângă
propensiunea către poezia elementelor, sfătoşenia
neaoşă cu delicateţea unei făpturi dedicate
literaturii. Structura întinsă se înfiripă – cum se
vede – din antiteze ce par de neîmpăcat, dar care se
armonizează sub semnul destinului asumat. Omul
este un lucid generos, disponibil şi comunicativ şi
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Theodor CODREANU



nu e deloc întâmplător faptul că a fost mai mulţi ani
primar al Vetrişoaiei, într-o vreme neaşezată (vorba
cronicarului), agitată, complexă, contradictorie,
după Revoluţia din decembrie 1989, defel propice
construcţiei pozitive, după cum se vede şi astăzi
când Criza muşcă adânc din viaţa românilor. Ca
prim gospodar a lăsat în satul de lângă Prut câteva
urme durabile, dar şi amintirea unui spirit pe cât de
incomod, pe atât de hotărât şi vivace. Ştiu că iubeşte
nu doar literatura şi artele în general, în maniera sa
unică, de autodidact ingenuu şi terestru, trăind
frenetic printre semeni, fără «complexe» şi fără
alinturi ipocrite”1.

Din creaţia literară a lui Ioan Mâcnea-Vetrişanu
mai durabilă mi se pare poezia, dar sunt citabile şi
pagini din proză, care atestă talent de povestitor de
stirpe moldovenească. Cum era de aşteptat, poetul
excelează în versul clasic, dincolo de unele
stângăcii, dar nu lipsesc inflexiunile ce ţin de
modernitate, chiar şi în ceea ce vizează versificaţia.
Stările autentice şi expresive cresc din nostalgii
telurice şi din imaginarul copilăriei, amintind de
Grigore Vieru: „Mi-e dor de soarele sfânt din
ogradă/ De gârla gemând să mă vadă/ Mi-e dor de
cei ce-au fost şi nu mai sunt/ Mi-e dor de casa cu
miros de lut.// Mi-e dor de satul cu multe cărări/
Icoane şi turle şi stele pe cer/ Mi-e dor de sărutul
mamei demult/ De copilul plângând de Gârlă şi
Prut” (Dor strivit). Nu sunt lipsite de expresivitate
interogaţiile poetice, cu suflu filosofic: „De ce sunt
copac?/ Piatră, furie şi val/ Pasăre şi vulturi de
ceară/ Izvor aprins şi fluture pe deal” (De ce?).
Uneori, răspunsurile sunt ironice, salvând căderea
în sentimentalism: „Acum sunt vrajă în cotloane,/
Dar nu mai vreau să mai sărut/ Nici babe surde, nici
icoane,/ Doar valul tulbur de pe Prut” (Ce-am
fost?). Poetul crede că a trecut de „botezul
veşniciei”: „Am strâns în mâini pământul/ Cu
soarele m-am învelit/ Şi-n cuiburi, păcate-am
răscolit./ Ce vină am că trec pragul uitării?”
(Botezul veşniciei). Cu imagini similare, se
aventurează şi-n lirica erotică: „Spune-mi iubito, să
cânt sau să plâng?/ Când guşti negura nopţii din
sânii rotunzi/ Şi nudul pictat în oglinzi de zăpadă/
Gustă sărutul sălbatic!” (Spune-mi). Este cu totul
onorabilă aprecierea poeziei lui Ioan Mâcnea-
Vetrişanu, venită de la exigentul şi temutul critic şi
istoric literar care a fost Al. Piru: „Tot ce pot să spun

este că, dacă poezia exprimă o relaţie existenţială,
ea există la Ioan Mâcnea în cuvinte asemănătoare
şoaptelor despre un destin singular, enigmatic,
pierdut într-o senzaţie de toamnă perpetuă,
simbolizând dispariţia, contopirea în cosmos”2.

Prozele lui Ioan Mâcnea-Vetrişanu pariază de
osmoza dintre mit şi fabulos, fără a pierde contactul
cu realitatea, tradiţionalismul său funciar evitând
experimentele de ultim ceas. Fiind un povestitor,
prin excelenţă, atât în prozele scurte, cât şi în
romane, poetul se arată în prim-plan, cronotopul său
fiind, desigur, crescut din matricea Vetrişoaiei,
localitate lovită şi ea de „teroarea istoriei” prin
ruperea Basarabiei de la ţara-mamă (vezi îndeobşte
Pământ şi lacrimi, Bucureşti, Editura Eminescu,
1997 şi Blestemul Prutului. Nunta fantomelor, Iaşi,
Editura Junimea, 2002). Aici, tehnica fotografică şi
cinematografică este înnoitoare, aproape
documentară, fără a părăsi simbolicul sacral. Un
personaj care se ţine minte este Toader Zmeu,
poreclit Unturică. Monografismul poetic al prozelor
se întinde şi în monografia propriu-zisă a localităţii:
Atingerea mitului. Monografia Vetrişoaiei (Iaşi,
Editura Timpul, 2003), apreciată de istoricul
Constantin Clit ca deschizătoare de drum, „punct de
pornire şi imbold pentru eventualii cercetători”3.

Cred însă că opera care va dura din creaţia lui
Ioan Mâcnea-Vetrişanu este insolitul ansamblu
artistic care este Cetatea spirituală. Desigur,
această „cetate” ar ţine de domeniul „ruinelor”
neîntregită de literatura lăsată nouă moştenire.

Note:
*. Dintr-o gravă eroare, articolul de faţă, care trebuia să

constituie un minicapitol din cartea mea Scriitori vasluieni,
apărută în ultimele zile ale anului 2019, la Editura Tritonic
din Bucureşti, a fost omis. Îmi cer scuze faţă de inimosul
scriitor Ioan Mâcnea-Vetrişanu, care, în curând, va împlini
venerabila vârstă de 85 de ani!

1. Teodor Pracsiu, Omul nostru de la Prut, în Ioan
Mâcnea-Vetrişanu – 75, Iaşi, Editura PIM, 2010, p. 134.

2. Apud Ioan Mâcnea-Vetrişanu – 75, Iaşi, Editura
PIM, 2010, p. 172.

3. Costing Clit, Ioan Mâcnea-Vetrişanu, istoric al
comunei Vetrişoaia, în Ioan Mâcnea-Vetrişanu – 75, p. 75.
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Nu de mult ieşită de sub tipar, antologia de
poeme a lui Arcadie Suceveanu Căzut în rimă, la
Paris1 constituie un veritabil „manual al
postmodernismului românesc”2, reluând texte din
volume anterioare: Ţărmul de echilibru (1982),
Mesaje la sfârşit de mileniu (1987), Eterna
Danemarcă (1995), Mărul îndrăgostit de vierme
(1999), Cavalerul Înzadar (2001), Fiinţe, umbre,
epifanii (2011), Ferestre stinse de îngeri (2014)
etc.

Grupajul de poeme reunite sub titulatura
Dintr-un jurnal parizian (din volumul Fiinţe,
umbre, epifanii) ne oferă o radiografie poetică a
oraşului scăldat de legendara Sena, filtrată cu
GPS-ul experienţei personale, mixând în rime cu
nerv şi aripi, cu muşchi şi solzi respiraţiile
sensibile, personale ale autorului cu respiraţia
marelui oraş, aşa cum apare el în plin veac XXI,
calibrat de contorsionări şi patinat de timp.

Textele lui Arcadie Suceveanu oferă în tuşe
groase imaginea unei „apocalipse jucăuşe”,
autorul fiind „un fantast elucubrant, care nu are
pretenţia de a scrie în transă, ci de a cultiva o
febrilitate lingvistică” (Alexandra Cesereanu)3.
Universul poetic este imaginea răsturnată,
transformată a universului în care autorul se
exprimă bulvera(n)t: „Dinspre staţia Abesses
cum urci colina,/ dai de Omul penetrând zidul-/
jumătate dincolo, în lumea metafizică,/ jumătate
aici, abia spărgând/ realitatea” („4. Zidul”).
Tablourile create de autor reflectă, parcă, prin
cuvânt, ca şi textele Cristinei Hermeziu,
imaginile surprinse în tablourile expuse în
Muzeul de Artă Modernă Georges Pompidou
care nu sunt altceva decât uimitor de expresive şi

profunde imagini colorate ale palierelor care
compun, des-compun, mixează, filtrează, de –
definesc realităţile bulversa(n)ului veac în care
trăim. 

Lectura textelor despre Paris ale poetului din
Cernăuţi îmi recreează starea provocată de
lectura celor semnate de Cristina Hermeziu din
Parisul nu crede în lacrimi4. Palmele realităţi, în
cazul amândurora, lovesc sensibilitatea celui care
se forţează cu măsuri, armuri şi note nepotrivite
să supravieţuiască într-un univers scindat, să se
comunice într-un timp altfel de cum ar trebui să
fie: „(…) ziua apune cu o buburuză în palmă/ şi
nori eleganţi se amestecă/ cu sângele tău uşor
electrizat/ bun conducător de moarte” („Furnica
trecând ca un triumf ”).

Registrul termenilor din „1. Căzut în rimă, la
Paris”, poemul care deschide grupajul Dintr-un
jurnal parizian, (seara e tristă, criza „zvâcneşte-
n unghii”, pipa lui Van Gogh e ceţoasă, Vopseaua
Estului e slinoasă şi umedă, „elicea roză-a
spumoasei Moulin Rouge” e ca „un rug
lasciv”,frumuseţea e o doamnă stafidită, şi putem
mult continua exemplele) trasează starea poetului
care filtrează vârstele culturale ale Parisului cu
inserţii intertextuale sau fine reformulări spre
Baudelaire or Arghezi: „Frumos chiar şi urâtu-i./
(Dar frumuseţea ce e?/ O doamnă stafidită iubită
prin muzee)”, Sagan – „Bonjour Tristesse!/ Can-
canuri şi vechi/ iubiri, bonjour)!”, împletite cu
referiri la Barbu – „Şi cad (din nou!) în rimă, în
joc second, mai pur”, într-un Paris cu „parfum d̓ ̓
antan ” în care „La fiece mansardă e masca lui
Cioran”. 

Transplantat într-un Paris cu vârste dis-
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conforme cu sensibilitatea-i,
poetul schiţează un portret adânc,
în notă personală, a oraşului
legendar. În aceeaşi notă continuă
(în) Café de Flore, loc-cult
parizian, cafeneaua cu rezonanţe
adânci în istoria culturii şi a
ideilor. Aici poetul repune în ramă
poetică imaginea paradisurilor
artificiale baudelairiene, reînviind
în aburul unei cafele post-
moderniste imaginea lui Don
Quijote, maestrul legendar al
jonglării în paradisuri utopice.
„Mă-ncarcă Parisul”, zice poetul.
Adică: îl îmbracă impropriu, îl
dezbracă obraznic de sine, îl agresează la toate
palierele unei sensibilităţi delicate, fără numitor
comun cu universul contrastelor în care respiră,
fie el şi legendar.

Atmosfera creată de textele poetului din
Cernăuţi la contactul cu Parisul, orice s-ar zice,
de poveste, este una de biciuire a simţurilor, de
încărcare cu măşti multiform suprapuse peste
vârstele mixate ale oraşului, într-un zvâcnet de
contradicţii care pervertesc realitatea şi, în acelaşi
timp, o exprimă şi o livrează cu asupra de
măsură. Zeu incaş în Montmartre continuă, în
aceeaşi notă, trasarea itinerariului Parisului
personal, punând în ramă imaginea unui
Montmartre şi el pervertit, de data aceasta de
„măştile gloriei” care „surâd obosite de
trecători”. Cuvintele poetului, doldora de miez,
recompun veridic, printr-o filtrare în filigran pe
care doar fibra artistului autentic este capabil să o
facă, machiajul adevăratului Paris: „În cafenele/
stai de vorbă doar cu paradoxurile,/ le aliniezi pe
tăblia mesei şi le hrăneşti ca pe viermi/ de
mătase. Aici, arta de mult şi-a scuturat/
semnificaţiile în/ scrumieră. Peria de şters praful
de pe tavan/ a fost cândva trena unui sonnet”.

Poetul preia, involuntar, cutumele artiştilor
din cafenele, din perioadele legendare sau din
timpul comun, de azi, fără a se lăsa imprimat,
însă, de ele: „Scriu scurt, pe şerveţele. Iar în/

Lapin Agile/ Invit bătrâna Artă la
ultimul cadril”. („1. Căzut în
rimă, la Paris”).

Poezia lui Arcadie Suceveanu,
un „argonaut postmodern” (Ion
Hadârcă), este un „scrâşnet
existenţial” (Theodor Codreanu)
care radiografiază „o lume a
dejecţiilor ontologice şi a
putregaiurilor morale” (Octavian
Soviany). Imaginile care ţâşnesc
din cerneala simţurilor sale
alcătuiesc (încă) o carte în/
despre/ lângă Cartea despre lume:
„Lumea aceasta nu-i decât/ cartea
unei întrebări fără răspuns/ scrisă

cu cerneală ce nu există/ cu paginile foşnind a
somn şi disperare/ nu are margini, nici amintiri,
nici memorie (…)” („Cartea unei întrebări fără
răspuns”).

Toate textele lui Arcadie Suceveanu, nu
numai cele din grupajul dedicat Parisului – prin
care ilustrăm seria/ serialul iniţiat în paginile
revistei Convorbiri literare cu autori/ volume
care radiografiază în diverse ipostaze universul
parizian, încercând, astfel, să surprindem cât mai
multe din faţetele care compun/ des-compun/ re-
compun personalitatea oraşului legendar – ne
oferă spre lectură tablouri ce conturează
viguroase tuşe, filtrate în nuanţe neaşteptate, care
împletesc în jocuri complexe faţete ale oraşului
(paradoxal, al) luminilor care, în ciuda a toate,
atrage în braţele lui, în poveştile lui, în legendele
lui, pe străzile lui, în umbrele lui, generaţii după
generaţii, curioşi (şi) visători.

Note:
1. Arcadie Suceveanu, Căzut în rimă, la Paris, editura

Junimea, Iaşi, 2018, Cuvânt însoţitor de Nichita Danilov.
2. Nichita Danilov, Cuvânt însoţitor, ed. cit., p. 10.
3. Referinţe critice, ed.cit., p. 222.
4. Cristina Hermeziu, Parisul nu crede în lacrimi,

editura Junimea, Iaşi, 2016.
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O experienţă de viaţă, una ce are în vedere
o mamă şi un  fiu, trece în compoziţia unei cărţi
ce ţine mai puţin de poezie şi mai mult de
experimentul poetic, în afara esteticului, poate
conştientizat sau mai mult de ambiţia de a
demonstra un transfer empatic matern,
realizează Daniela Hendea în cartea ei de debit,
Acordor de teremin, Editura frACTalia, 2018.
Plecînd de la aşezarea în titlu a unui cuvînt ce
ţine de muzică – theremin fiind un instrument
muzical ce scoate sunete în urma unor
impulsuri electrice, fără a fi atins de mîna
omului, invenţie a profesorul rus Leon

Theremin (heteronimul lui Lev Sergheivici Termen)
din 1919, instrument la care a cîntat şi Lenin, după ce
inventatorul l-a convins demonstrînd în faţa
dictatorului odios abia după trei ani de la invenţie ce
sunete scoate,  şeful bolşevic comandînd 600 de
astfel de instrumente – Daniela Hendea îşi propune o
serie de „acorduri” pe care le exersează pe seama
poeziei, ivite din suferinţa fiului ei şi, în fond,
suferinţa ei ( copilul fiind instrumentul dezacordat,
iar acordorul). Ceea ce rezultă este, în fondul cărţii,
un (dez)acordaj faţă de poezie. Experimentul ei nu
este unul eficace, dar poate pentru mamă şi copil ar fi
putut fi o terapie, care să inducă o stare de fericire, de
involuţie a bolii, sau nde ocrotire a posibilului evadat
din viaţă. Nu acesta, în schimb, este scopul lecturii
unei cărţi, deşi s-a dovedit că în unele cazuri poezia
poate fi un  panaceu. Aici însă vorbim de lipsa de
percepţie a actului creat, a finalităţii propuse, prin
prolixitatea exprimărilor puse în pagină, de la tot
felul de fişe de analize, de tabele sau statistici ale
evoluţiei bolii. Se pierde, urmărind acest scop, şi
topica firească a frazării, a corectitudinii stilistice,
chiar dacă gramatical, sintactic şi morfologic, totul
pare a fi corect. Aleg un  exemplu la întîmplare,
simplu, poezia Cofetărie, cu un mesaj direct, dar cu
neglijenţe stilistice: „La patru luni/ după ce şi-a strîns

cărţile şi-a plecat/ ultima librărie din oraş,/ s-a-nchis
şi cofetăria/ noastră de lîngă bibliotecă, unde//ne
cuibăream în cîte-o după-amiază/ pe canapeaua
oranj,/ lîngă vitrine doldora de dulciuri.// Eu
scotoceam/ după o carte împrumutată de versuri (sic!,
n.m.) după ce/ te descălţam de tenişi, te instalam/
comod la desene animate pe tabletă.// Cele două
prăjituri de ciocolată/ cu tichia lor de cremă pleoştită-
ntr-o parte/ nu schiţau nici un gest cînd izbucneam/ în
hohote de rîs/ în paralel.” (p. 46). Cel puţin
formularea „ o carte împrumutată de versuri” nu sună
corect , deşi, dacă ar fi să fim de acord cu oralitatea
auto-impusă ca stil, ar merge, dar nu e bine nici
pentru copilul bolnav, eventual, de autism să înveţe o
topică incorectă. Dar asta ţine, evident, de formula pe
care şi-a impus-o autoarea, de ştiinţa ei de a scrie, nu
neapărat poezii, ci pur şi simplu de a scrie.

A fost doar o simplă observaţie care nu ţine de
fondul poetic, estetic al cărţii, ci de modalitatea
stilistică pe care autoarea a acceptat-o ca formă de
exprimare – stilul e omul, în  cazul nostru poetul. Şi
atunci analizăm totul prin această prismă. De la
harababura pusă în carte, cu trimiteri, prin imagini, la
istoricul instrumentului (vezi pagina 5, în care dintr-
o palmă este conturată în  linii întrerupte o inimă în
interiorul căreia stă scris cuvîntul „Teremin„ şi anii
sugestivi 1919 – 1928, iar pe verso, Fig.1, care ne
redă o schemă, de fapt  „Diagrama Teremin (circuitul
de VOLUM)” (păstrăm caracterele indicate de
autoare). Ca apoi să înceapă textele, de o incoerenţă
sugestivă, ce ar sugera ce trebuie acordat în  mintea
unui copil bolnav de autism: „Oglinda cu ramele ()e/
măsuţa şi scaunele, de asemenea ()e/ uşa tot ()ă,
fundalul/ posterelor sclipitor de ()/ comparativ cu
scrisul de pe ele,/()ul coş de gunoi, cu excepţia/
capacului (—-), la grămadă/ paharele()e de
polistiren/ levitează// în()ul ochilor care ţintesc/un
punct ales la î ntîmplare/ pe tavan.// Declinul
dozatorului de apă, motorul/ care s-a pornit să
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zbîrnîie le face/ să se prăbuşească pe locul/ unde
încremen eau înainte.” (Big bang pe alb în sala de
aşteptare. p. 7). Un  inventar al unui spaţiu din care
se va trece spre o direcţie de deplasare sau de sondare
sau experimentare a unui exerciţiu de limpezire a
schismelor din mintea unui copil. Dar peste toate
astea lipseşte ceea ce ţine de cartea în sine, poezia.
Nu este suficient experimentul, care pare a fi preluat
din principiile dadaiştilor, cu vagi coerenţe de
conjugare, de verbalizare. Se caută astfel logica unei
terapii, care ar putea să se transforme în efect poetic,
cu un soi de limbaj hibrid, care caută originalitatea,
formula care nu s-a mai folosit.. Şi se reuşeşte chiar
în textul următor (Zgomot de fundal, p.8), în care
cursivitatea ideatică dă sens poetic textului. La fel şi
în următorul, dar şi în multe alte texte ale cărţii, care,
dacă ar fi fost curăţată de împănările care nu au de a
face cu poezia, ar fi ieşit în final o carte de poezie,
care ar fi vorbit de posibilul talent al poetei Daniela
Hendea, absolventă a Facultăţii de Inginerie Chimică,
cu studii postuniversitare la Universitat Studgart,
Germania şi Kansas University, Statele Unite ale
Americii. Deci o intelectuală care ştie de unde trebuie
pornit într-o astfel de artă cum este poezia. Să zicem!
Revenirea ei la poezie, originară fiind din Zalău, este
ca întoarcerea stranierilor acasă (ea stînd un timp în
afara României), s-a făcut cu „rezidenţe” pe
platforme poetice virtuale, cum ar fi Qpoem, unde
hazardul nu deschide cele mai fireşţi căi spre actul
creaţiei. Revenită la starea normală de manifestare
poetică, a ieşit şi pe hîrtie, cum  se spune, în  reviste
de prestigiu cum ar fi „Apostrof”, dar şi în altele de
mai puţină exigenţă. Acum  locuieşte în Texas, unde
se manifestă, cum am văzut, şi în poezia
experimentală, care în spaţiul american are alte tipare
sau perspective estetice.

Revenind la cartea ei de poezie, debutul din 2018,
lucrurile balansează de la redarea unor tabele, unor
fişe sau a programelor de terapie la pagini reale de
poezie. Găsim texte emoţionante cum  ar fi Casa
noastră, p. 18. „Fac rondul de noapte al c asei,/ i-am
construit/ mai multe geamuri decît ziduri.// Al doilea
trup, al doilea/ layer: cine o vede pe ea,(sic!, n.m.) mă
vede pe/ mine, amalgam/ de persane rulate pe ciment,
acoperiş/ de tablă pe care grindina/ tropăie în
bocanci/ de cazarmă.// Cu nopţile stau trează în
dormitorul tău,/ să ghicesc/ în plantele din plastic
şipite pe tav an ,/ un viitor fără pronunţie.// Cu uşile-
ncuiate, să nu evadezi,/ casa noastră un sac/ amniotic

în care doi gemeni/ şovăiesc la deschizătura/ de
cezariană.”, dar şi la texte mai puţin îmbietoare cum
ar fi cele în care împănează tot felul de citate sau
semne care tulbură cursivitatea sau logica poetică.
Însă cum totul este gîndit pe acest experiment,
probabil se încearcă o elucidare de sine, o clarificare
a unei boli greu de eliminat şi, poate, prin această
terapie, de eradicat. Ar fi interesantă o analiză
psihologică şi psihiatrică pe text, acolo unde suferinţa
atinge sufletul, locul unde sunt blocate toate aceste
noxe, care tulbură orice evoluţie firească spre bine.

La finalul cărţii, care se încheie cu aceeaşi
imagine policromă de la începutul cărţii, sugerînd o
sfericitate creativă ori de concepere a cărţii, ni se dau
şi cîteva note, din care ne putem lămuri asupra bolii
care a afectat mama şi copilul, fiinţe supuse unui
experiment poetic, printr-un acordaj al unui
instrument care nu trebuie atins de mîna omului. La o
notă ni se redă o explicaţie la „Un copil cu autism”
care sună aşa: „Criticul de muzică american Harold
C. Schonberg a caracterizat sunetul unui teremin ca
fiind „un violoncel pierdut într-o ceaţă densă şi
plîngînd pentru că nu ştie cum să se întoarcă acasă.””
Frumos zice muzicologul. Cîteva sintagme cum ar fi
„Dumnezeul-copil” sau „Mama-frigider” ( titlul unui
text aproape ilizibil, împănat cu citate din Bruno
Bettelheim) edifică într-un  fel experimentul pe care
Daniela Hendrea îl face prin această carte din care
poezia este izgonită şi în acelaşi timp ademenită de
disperarea unei mame care a găsit o ultimă metodă
terapeutică de a-şi salva copilul. Se vede clar că
mama disperată a studiat în  amănunt tot ce ţine de
această boală inexplicabilă, dar care are şi ea statistici
ce îngrozesc. „Conform site-ului AutismSpeaks,
statisticile arată că între 2009 to 2011, înecarea
accidentală a reprezentat 91% din totalul de decese
raportate în cazul copiilor cu autism c u vîrsta pînă la
14 ani, ca urmare a tendinţei de evadare.”

O carte tulburătoare, obositoare la lectură, dar
care, în contextul debuturilor de ultimă perioadă, are
insolitul ei şi deschide o cale pe care nu cred că o vor
urma mulţi, deşi experimente ale medicilor tineri în
spaţii în care poezia bolboroseşte în diverse boli s-au
mai văzut, cum ar fi cartea de debut a poetei Iuliana
Lungu, din aceeaşi specie excperimentală.
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Ediţiile, după 1953
În capitolul anterior vorbeam de avantajele unei

cercetări publicate în serial, printre ele luând în
consideraţie şi posibilitatea îmbunătăţirii metodei de
lucru şi adăugarea informaţiei noi apărute pe parcurs.
Consultând cu insistenţă, în ultimii ani, notele editoriale
ale diferitelor ediţii din scriitorii români n-am putut decât
să adâncesc constatarea – tristă – că unul dintre cele mai
importante corpuri profesionale, acela al editorilor de
texte, nu are o organizare cât de cât coerentă, un club sau
asociaţie, un organ de presă propriu – în general, o viaţă
instituţională care să-i îngăduie comunicarea interioară.
Este cu atât mai trist cu cât acest corp profesional
îmbătrâneşte fără urmaşi – iar opera de creaţie editorială
pe care a desfăşurat-o neîntrerupt timp de mai bine de o
jumătate de secol urmează a fi blocată prin recopiere,
îngheţându-se brusc o întreagă vegetaţie de forme ce ar
fi avut dreptul – natural – la foşnet mereu nou în adieri
de gând continuu. Forţând imaginea, ediţiile din scriitorii
clasici au devenit peisaj selenar – neschimbate cam de pe
vremea aselenizării celei reale. Cele câteva inovaţii stau
între coperţi, nici ele discutate, ascunzându-se, parcă, de
ochiul vigilent al celor care păzesc cu străşnicie
reformele ortografice.

Luându-ne această libertate a unei întreprinderi
personale, nu ne rămâne decât să ne tragem, totuşi,
avantajele din orice parte apar. Vom discuta, mai întâi,
situaţia apostrofului postpus în poezia eminesciană.
Arătam că Perpessicius nu putea să noteze acest tip de
apostrof şi-l discuta în notele editoriale. O imagine ca
aceasta, de pildă, din poemul postum Călin nebunul:

Pe păreţi icoane mândre zugrăvite n’umbră par
Cum că chipur‘le din ele dintre codri mari răsar,
Este redată (editată): Pă păreţi icoane mândre

zugrăvite-n umbră par/Cum că chipur’le din ele dintre
codri mari răsar. Aici, una este  zugrăvite-n umbră(sau
zugrăvite ‘n umbră) – şi alta: zugrăvite n’umbră: prima
oară localizează (la umbră) – a doua oară arată agentul
(cu umbră). Dădeam exemplul din postuma Stau în

cerdacul tău: Crengi mari în flori de umbră mă cuprind.
Se pot da şi alte exemple, de pildă acesta, din postuma
Luna iese dintre codri (identificată şi izolată ca atare tot
din poemul Călin Nebunul):

Luna iese dintre codri,
Noaptea toată stă s-o vadă.
Zugrăveşte umbre negre
Pe linţolii de zăpadă.
Sensurile fiind dependente de accentul pe cuvânt şi

de accentuarea cuvântului în vers, formele dorite de autor
trebuiesc păstrate. De altfel, unele ediţii actuale
(derivând din interpretarea lui Petru Creţia), care
înlocuiesc apostroful prin cratimă, revin la aceste accente
acolo une ele se suprapun peste vorbirea naturală. De
pildă, un vers ca acesta din Floare albastră:

Grămădeşti ’n a ta gândire
(cu pragul larg al apostrofului în „Convorbiri

literare” şi în ediţiile care folosesc apostroful) – devine în
aceste ediţii derivând din interpretarea Petru Creţia1:

Grămădeşti n-a ta gândire.
În multe alte poziţii similare Petru Creţia foloseşte

impropriu cratima, de pildă în Memento mori:
Ca şi pete mari de aur n-umbra văilor adânci. 
Aici eliziunea cade la cezură şi ar fi trebuit notată: de

aur ’n umbra, dar simţul limbii (vorbite) a prevalat
făcând să avem semnul pentru formele conjuncte – iar
scrupulul editorilor care doresc îndepărtarea definitivă a
apostrofului din scrierea limbii române duce la acest n,
fără semn  că ar fi în elidat.

Domnul profesor Mihai Moraru ne atrage atenţia că
asemenea situaţii grafice sunt foarte frecvente în scrierea
poeziei vechi româneşti, şi găsim, într-adevăr, un
comentariu mai consistent pe această temă în ediţia la
Psalmii lui Dosoftei scoasă de dl. N.A. Ursu în 19782.
Redăm  fragmente din comentariul d-lui N.A. Ursu (cu
părere de rău că nu l-am descoperit singuri – şi cu
mulţumirile de rigoare pentru cel care ne-a îndreptat
către el): „O altă serie de grafii care pot suscita
controverse în privinţa transcrierii prezintă formele
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neaccentuate ale pronumelor personale. În general, din
necesităţi impuse de structura ritmică a versurilor,
Dosoftei foloseşte formele respective legate de cuvântul
următor (proclitice) nu numai în situaţiile în care verbul
următor începe cu o vocală, ci şi atunci când începe cu o
consoană. Astfel, alături de grafii ca (transliterăm): să
miaflu, să miauz, de miascult, să miasculţ, tu mieşti,
strâmbătatea ţeste dragă, armele ţîncinge, din gură
lîndrăgiră, mila ţopreşti, urgia ţopreşte – transcrise în
mod firesc: să mi-aflu, să mi-auz, de mi-ascult, să mi-
asculţi, tu mi-eşti, strâmbătatea ţi-este dragă, armele ţi-
încinge, din gură l-îndrăgiră, mila ţ-opreşti, urgia ţ-
opreşte – apar şi numeroase grafii ca (iarăşi
transliterăm): deaceasta, mdai bucurie, mângâiere
mdau, greşalele mştii, cine şva face, sugarii din braţe
ţcântă, urechea ţpleacă, giudeţele ţsânt, jărtfele ţvăz, de
ţvei iuşura şi altele, pe care le-am transcris: de-aceasta,
m-dai bucurie, mângâiere m-dau, greşalele m-ştii, cine ş-
va face, sugarii din braţe ţ-cântă, urechea ţ-apleacă,
giudeţele ţ-sânt, de ţ-voi iuşura. Menţionăm faptul că
grafiile de felul acesta alternează cu grafiile obişnuite şi
astăzi, adică cu formele neaccentuate ale pronumelor
personale legate de cuvintele precedente (enclitice) care
– bineînţeles – au fost transcrise ca atare. În felul acesta
textul stabilit de noi menţine inconsecvenţa din original
şi în privinţa grafiei formelor neaccentuate ale
pronumelor personale, atrăgând atenţia asupra unui fapt
important de ordin morfologic, specific limbii române
vechi“.

Iată o situaţie pe care partizanii uniformizării scrierii
(din perioada interbelică) n-ar fi acceptat-o – pe care
vechilii ortografiei actuale o trec discret cu vederea. Dl.
profesor N. A. Ursu vorbeşte de ceva specific limbii
române vechi. Nicidecum; situaţii similare se întâlnesc la
Eminescu – şi în limba vorbită actuală. Poetul are, de
pildă: De care azi abia mi-aduc / Amine (Adio) – iar Titu
Maiorescu editează: De care azi abia-mi aduc / Aminte.
Unde-l legăm pe mi – acolo construim eufonia sau
stridenţa versului. La fel: O zi-mi era de ajuns (Pe lângă
plopii fără soţ) devine, în interpretarea lui Titu
Maiorescu: O zi mi-era de-ajuns etc. Tot Eminescu are
(Strigoii): poporu-şi opri mersul  – păstrat astfel, în loc
de, probabil mai corectul: poporul şi-opri mersul.
Legarea formelor scurte ale pronumelor personale de
cuvântul dinainte sau de după ele este facultativă şi în
limba română actuală; totuşi, deşi atone (neaccentuate),
aceste forme pot determina accentul în sintagme, în vers.
Practic, Dosoftei scrie cum vrea să se citească pentru
ritm; transcrierea în litere latine a acestor forme sudate
duce inevitabil la apostroful postpus folosit şi de
Eminescu în manuscrise. Altfel spus, originea

apostrofului românesc postpus se găseşte în poezia veche
românească – şi se regăseşte în vorbirea liberă actuală; el
este, deci, scos numai din normele de scriere a limbii
„literare“.

Dl. profesor N.A. Ursu analizează în continuare
scrierea lui Dosoftei: „Într-o situaţie similară se află
prepoziţia în, care – în numeroase versuri, după cuvinte
terminate în vocală – pierde pe î, iar n apare legat
totdeauna de cuvântul următor, ca în grafiile
(transliterăm): ncasă, ndeşert, nnuori, npriinţă, nrod,
nsălaş, nsrâg, nţară, nurgie, nviaţă, nvreme şi altele.
Potrivit normei aplicate în transcrierea formelor
neaccentuate ale pronumelor personale, ar fi trebuit să
transcriem grafiile respective: n-casă, n-deşert, n-nuori,
n-priinţă, n-rod, n-sălaş, n-sârg, n-ţară, n-urgie, n-viaţă,
n-vreme. Poate că ar fi fost mai bine, deoarece o atare
transcriere ar fi scos în evidenţă încă o particularitate a
limbii lui Dosoftei. Am ezitat însă multă vreme, pentru a
nu încărca textul cu grafii mai greu de pronunţat în limba
literară de astăzi, iar până la urmă ne-am decis să le
transcriem conform normelor ortografice de astăzi“3.

Este situaţia aceluiaşi apostrof postpus: zugrăvite
n’umbră, grămădeşti n’a ta gândire etc. Evident, cratima
îngreunează limba literară – dar apostroful o limpezeşte
de minune. A scrie: Grămădeşti-n a ta gândire (cum cer
normele ortografice – şi cum scriu ediţiile de până la
Petru Creţia) este o siluire grafică şi fonetică în acelaşi
timp: nici nu se poate rosti româneşte grămădeşti-n – iar
mult trâmbiţatul principiu fonetic al totalitarei ortografii
este un fals grosolan. În fine, nu urmărim cum rezolvă dl.
profesor N.A. Ursu chestiunea ritmurilor lui Dosoftei cu
instrumentele ortografiei lui 1953 – dar facem observaţia
care se impune: în cazul apostrofului postpus, natural în
vorbirea limbii române, se potriveşte numai pragul scurt
al apostrofului, cel pentru formele sudate. La fel:
originea lui este în poezia veche românească. Dispare din
uz la trecerea scrierii cu chirilice în scriere cu litere latine
– dar uneori i se resimte necesitatea şi trebuie consemnat
şi păstrat ca fapt continuu de limbă (nu este specific
numai poeziei vechi, ci şi vorbirii populare actuale).

Foarte interesantă este inovaţia în sistem a lui Petru
Creţia privind editarea poeziei eminesciene – inovaţie
care tinde să se extindă, fiind păstrată în ediţia lui
Alexandru Spânu4. Din păcate, ediţia Muzeului
Literaturii Române, din anul 2000, nu explică în Nota
asupra ediţiei principiile de transcriere, dar menţionează
că ele aparţin lui Petru Creţia. Situaţiile textuale sunt de
acest fel: 

1. Ai spus-o?-S mânios, tu, -nţelepciune! (p. 110).
2. Şi din viaţa noastră, -ntemeiată / Pe rău şi pe

nedrept şi pe minciună... (p. 132).
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3. Cât de naltă vi-i mărirea tot aşa de-adânc- căderea
(p. 180).

4. Pe noi singuri ne uitarăm printre secoli făr- de milă
(p. 183).

5. ... pân- l-a veciei uşă; pân- la groapă, (p. 189).
6. Da- tu în tot cerul nu ai nici o stea (p. 205).
7. Memfis colo, -n depărtare (p. 155).
Exemplele pot continua.  Petru Creţia foloseşte

cratima în trei propoziţii: alăturată primului cuvânt,
poziţionată exact între cuvinte, alăturată cuvântului
următor. Sunt exact funcţiilor apostrofului eminescian şi
ale cratimei, puse toate doar pe seama unui singur semn
grafic. Ediţia Petru Creţia abia dacă are două sau trei
apostrofuri peste tot – şi acestea numai în poziţii strict
regulamentare, la mijloc de cuvânt ori la final de vers –
în rest, toate situaţiile de scriere a eliziunilor se rezolvă
cu liniuţa mobilă dintre cuvinte. Este, desigur, un
experiment textologic; repet, el se extinde prin atragerea
colecţiei B.P.T. în această grafie. Aspectul vizual este, pe
alocuri, de scriere cu ajutorul sistemului morse. 

Şi Perpessicius a folosit cratima mişcată, în volumul
VI al său, din 1963, când nu a mai avut voie să folosească
apostroful, dar situaţiile sunt mai puţine şi nu ies în
evidenţă. Totuşi, a se vedea Muşatin şi codrul, de pildă:
Se trezeşte-n  mândru loc, dar: Cu lungi plete pân- pe
spate.5

Arătam încă din 1999 că sugestia cratimei mişcate
între cuvinte vine dinspre analiştii „stilului scenic“ în
pronunţia românească. Într-o lucrare de doctorat
susţinută la Universitatea din Bucureşti de d-na Lidia
Sfârlea încă din 1965 (de la care am primit multe sugestii
pentru „transcrierea“ poeziei eminesciene, între altele
permiţându-ne să concluzionăm că sistemul
apostrofurilor reprezintă „diezii“ şi „benolii“ limbii
poetice în general), la capitolul „Înlănţuirea sunetelor în
frază“, găsim asemenea afirmaţii:„În numeroase situaţii
însă, atât vorbirea familiară cât şi cea pretenţioasă a
scenei permite reducerea hiatului prin eliziune. Întâlnim
un î iniţial (neaccentuat) elidat după oricare altă vocală
(nu-ţi va-ngădui, s-a-nfipt aici, nu mă-mpotrivesc, că-
ncrederea, e încă -ngheţată, mă -nsor, o nouă-nsufleţire
(...) vorbe -n vânt, se -ntinde, nu te -nteţi-n asprime)“6.
Recunoaştem uşor, aici, cele două apostrofuri
tradiţionale ale limbii române, tipul va’ngădui şi tipul mă
’nsor, să zicem. Tiranizaţi de suprimarea apostrofului în
scriere prin regula a doua a reformei din 1953, oamenii
de ştiinţă trebuie să inoveze schingiuind cratima pentru a
explica situaţii reale de limbă „familiară“ şi
„pretenţioasă“. În fond, n-avem nimic împotriva
semnului ca atare, poate fi virguliţa apostrofului, liniuţa
sau trăsurica de unirea din ortografia tradiţională, un

cerculeţ deasupra ori dedesupt, o linie arcuită între
cuvinte, etc., etc.: tot sistemul celor două apostrofuri se
va recrea – cu oricare dintre acestea. A încărca, însă, un
singur semn, cel al cratimei, cu atâtea funcţii – înseamnă
o reducere nepermisă a scrierii şi amestecul de sensuri
duce la neînţelegerea limbii ca atare. Nouă ni se pare
simptomatic faptul că poezia română actuală evită
situaţiile de limbă care cer eliziunea. Nichita Stănescu
scrie cuvinte pline, rotunde, eliziunile fiind ca şi
nesemnificative cantitativ  în versurile sale. Anunţurile
stradale, reclame, scrisul public în general fotografiază
situaţii gramatical-ortografice de-a dreptul hilare. Abia
dacă presa mai apropiată de public a reinventat, timid,
scrierea fonetică (apostroful, în speţă).

Vom încheia această digresiune amintind că Petru
Creţia a colaborat la elaborarea „Îndreptarului ortografic,
ortoepic şi de punctuaţie“ scos de Academia Română în
1953 (vezi pagina de gardă)7; încercarea sa de a
îmbunătăţi sistemul din interior este, astfel, legitimă; el
nu redescoperă formele conjuncte şi disjuncte din poezia
eminesciană – ci doar încearcă să atragă atenţia asupra
lor printr-un procedeu, acela al cratimei, pe care reforma
nu-l incriminează. Cu altă ocazie am numit acest
procedeu „meliorism ortografic“, cu un termen care
circulă în zona ştiinţelor sociale.

Note:
1. M. Eminescu: Versuri lirice (Opera poetică), Ediţie

îngrijită de Oxana Busuioceanu şi Aurelia Dumitraşcu.
Coordonare şi cuvânt înainte de Alexandru Condeescu,
Muzeul Literaturii Române, 2000.

2. Dosoftei: Opere, I. Ediţie critică de N.A. Ursu, Ed.
Minerva, 1978 (În Notă asupra ediţiei, p. XCVII).

3. Idem, Op. cit., loc. cit., p. XCVII-XCVIII.
4. Mihai Eminescu: Integrala poetică, I-IV, Ediţia

îngrijită de Alexandru Spânu, Editura Minerva, Biblioteca
pentru toţi, 2003. (Textul reia întocmai pe acela al ediţiei
M.L.R.).

5. O.VI, p. 98-99.
6. Lidia Sfârlea: Pronunţia românească literară. Stilul

scenic. Ed. Academiei, Bucureşti, 1970, p. 99 şi urm
7. Academia Republicii Populare Române. Institutul de

Lingvistică din Bucureşti: Îndreptar ortografic, ortoepic şi
de punctuaţie. Editura  „Academiei Republicii Populare
Române“, f.a. (1953). Pe verso: Prezenta lucrare a fost
întocmită de următorul colectiv: Acad. Al. Rosetti-redactor
responsabil; Boris Cazacu, Fulvia Ciobanu, Galina Ghiţu,
Mircea Mitran, Liviu Onu, Valeriu Şuteu, Laura Vasiliu. Au
colaborat parţial: Gh. Bolocan, Traian Costa, P. Creţia,
IonIonică, Magdalena Popescu, Valeriu Rusu, Emanuel
Vasiliu“.
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Pentru Gheorghe Bogdan-Duică (1866-1934),
membru corespondent din 1913 şi membru titular din
1919 al Academiei Române, cu discurs de recepţie
prezentat în 31 mai 1921 de Titu Liviu Maiorescu,
artista şi marmura poemelor publicate la 1868 în
Familia sunt adresate, subliniază Perpessicius,
aceleiaşi femei, în speţă actriţa Eufrosina Popescu.
Demonstraţia lui Bogdan-Duică1 din 1932 privind
poemul „Amorul unei marmure” induce sursa
generală de inspiraţie a poetului, în piesa „Fetele de
marmură” a lui Th. Barrière, jucată în 1862 la Iaşi şi
între 1863-1868 la Bucureşti, chiar de Eufrosina
Popescu (Marcolini) şi Matilda Pascaly. Însăşi tema
piesei dovedeşte lipsa de suflet a Phrynneelor, seduse
de avuţii, dar dispreţuind pe Poet, de unde reflexul
ironic al săgetatului Eminescu. Aş zice că Eminescu
preţuieşte marmura, o reţine pentru recristalizările
perfectibile; până să-i descopere vulnerabilităţile,
asemenea lui Fidias, sângerează în colţii ei…

Neîndoielnic, „La o artistă” şi „Amorul unei
marmure” aparţin aceleiaşi perioade 1866-1868,
transcrise spre 1867 şi folosite în 1868. Splendidă la
Perpessicius eboşarea poemei „Amorul unei
marmure” din tânguirea amoroasă a unui început de
„Horia”, cum stingerea imaginilor ultimei versiuni,
asemenea luceafărului absorbit de aurora nouă a
monologului surdinizat, disimulat al Voievodului
Ştefan în dorul Mirei…

Mai mult, esenţializarea istoriografică a disperării
celui respins de fata de marmură sărăceşte belşugul
celor mai subiective atitudini justificate
adolescentului rebel, răzbit de singurătate: De ce nu
sunt un Rege…/ De ce nu sunt Satana, de ce nu-s
Dumnezeu/ Să fac să rumpă-o lume, ce sfâşie-n
tăcere/ Sdrobit sufletul meu/…Eu singur n’am cui
spune cumplita mea durere/ Dar eu nu am cui spune
nebunul meu amor/…O te iubesc copilă cum repedea
junie/ Iubeşte’n ochi de pară a zilelor

noroc…Scenele imaginative de tandreţe sunt
convingătoare, dar nu cu Eufrosina Popescu sau
Mariţa Vasilescu, de neînchipuit că li s-ar fi putut
adresa cu copilă sau vorbindu-le de junia cea
repede…

Chiar lui Bogdan-Duică, referitor la turneul lui
Pascaly, când apropia poezia La o artistă, a doua
variantă, de prestaţia Mariei Vasilescu, îi scapă: o
Popescu se afla în trupa Pascaly în 1867, [unică în
piesele naţionale-populare, cu studiu extraordinar],
zice Iulian Grozescu în Familia, p. 260. Dar lămuriri
sigure nu a dat nimeni, deci loc la conjecturi este2.
Turneul lui Pascaly se întâmplă din mai până la
începutul lui septembrie 1868, or Popescu din trupă,
la 1862-1863 la care se referă Iulian Grozescu, nu la
1867, era Popeasca, nu Vasileasca. 

Suvenirile din Bucureşti (III, Familia, 1867, nr.
22, p. 262-263) ale lui Iulian Grozescu, pe fodul larg
al redeşteptării spiritului naţional prin arta dramatică,
devin absolut explicite şi în materie de excelenţa
interpretării feminine: doamna Pascaly, prin talie şi
voce, aptă pentru rolele mai sentimentale – doamna
Popesca e unică în piesele naţionale poporale şi în
această privinţă trădează un studiu extraordinar –
doamna Constantinesca, o primadonă în drame şi
tragedie poate să rivalizeze cu cele mai renumite
artiste europene. 

Amintirile lui Grozescu sunt de aproape cinci
ani, de prin 1862-1863, încât identificarea  doamnei
Popesca Eufrosina devine de necontestat. Juca atunci
rolul protectoarei lui Jianul, pe când Matilda Pascaly
era iubita haiducului. Aria Jianului în interpretarea
de o extraordinară bravură, de fermecătoare durere
a doamnei Popesca, extaziază pe redactorul evocator
al Familiei, dar induce pe Bogdan-Duică în confuzie. 

După opt ani, în 1932, Bogdan-Duică revine la
Eufrosina Popescu (Marcolini)!, poate în hatâr
ardelenesc.
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* * *

În a doua jumătate a lunii iulie 1869, scrie Ştefan
Cervatiuc3, soseşte la Botoşani trupa condusă de
Mihail Pascaly. Venea după o excelentă serie de
reprezentaţii – nouă la număr4, preciza Th. Stefanelli
încă de la 1914 –, date la Cernăuţi între 3/15-16/28
iulie. Au fost acolo, conform precizărilor lui Teodor
Balan, domnişoarele An Popescu şi L. Popescu, iar
sufleorul era Mihai Eminescu. La întoarcere, după
16/28 iulie, trupa se opreşte la Botoşani şi pentru că
Teatrul Român al lui Petrache Cristea era deja ocupat
de trupa germană de operete a lui Sinnmayer, Pascaly
joacă în sala din casa negustorului Hirsch Sommer.
Câte spectacole a dat M. Pascaly la Botoşani în vara
lui 1869 nu se ştie, declară Şt. Cervatiuc, cert este că
oprirea la Botoşani a pus capăt, definitiv, carierei de
sufleor a lui Eminescu, dar şi chinurilor sale
provocate de o dragoste…5 Cortina istoriei cade
peste nefericitul eveniment care precipită plecarea lui
Pascaly, zvonite sinucidere sau omor, dar moarte
sigură a tânărului sărdar, după unii şi postelnic
Petrache Cristea, şi el refuzat, dar ademenit! de fatala
domnişoară Anicuţa Popescu!, cea sacrificată prin
compromitere, pentru ca Poetul să fie adus pe cale.
Neîmblânzitele Parce pretindeau cu seninătate
ofranda. Toţi au privit atunci la cer, dar n-au văzut
nimic. …drept care tătâne-său îl închide la Ipoteşti
până ce paiaţele din Botoşani îşi ridică boarfele şi
pleacă6, pe înţelesul Sfinţiei-Sale Grigore Pişculescu
de a rezolva cazul şi al nostru, de a-l înghiţi…

* * *

Suceveanul Virgil Brădăţeanu (n. 1927),
universitar şi istoric al dramaturgiei române,
monograf al lui Grigore Manolescu (1959), cu acces
la arhivele Muzeului Teatrului Naţional, zăboveşte
meditativ în faţa portretului Anicuţei Popescu,
impresionat de atâta frumuseţe, de privirea venită din
adâncuri, de expresia unei suferinţe trăite sau poate
presimţite. Ce-a aşteptat femeia asta de la viaţă, ce-
a dorit şi n-a primit, de este atât de singură în
frumuseţea ei?...după ce i-am cunoscut viaţa, am
înţeles imaginea grăitoare a portretului…A învăţat şi
a jucat alături de Eufrosina Popescu, Matilda
Pascaly7.…Iată că la 1959, după Necrologul lui C.
Nottara, cineva scrie, în sfârşit, că Anicuţa Popescu a

fost învăţăcel al Eufrosinei Popescu, apărute
amândouă în acelaşi enunţ, fără să se fi mişcat ceva,
dimpotrivă, odată cu instalarea lui Ioan Massoff (n.
1904 – d. 1985) în funcţia de secretar al Teatrului
Naţional8, pare că umbrele sunt de tot reduse la
tăcere, întoarcere contrazicând toate legile producţiei
artistice. Credem că  arta, ca joc secund, are nevoie
de cultul minuţiei până la incidenţa şi incluzia
elementului biografic. Nici până astăzi, caietele
Memoriilor lui Şt. Vellescu9 (1838-1899) nu au văzut
lumina tiparului.

Recunoscută copilă de trupa lui Pascaly, zveltă,
cu bust înalt şi silueta prelungă, părea mai mare decât
cei 10-12 ani ai ei. În 1973, Virgil Brădăţeanu
revine10: A fost poate cea mai frumoasă şi mai gentilă
actriţă a vremii sale, aşa cum fusese în tinereţe
Eufrosina Popescu. De o caldă şi o subtilă
feminitate, statuară şi frumoasă fără rival,
inteligentă şi cultă, anume creată pentru scenă.
Dansa admirabil, înzestrată cu voce fericit timbrată,
catifelată şi învăluitoare, a urmat o vreme şi
cursurile de cânt ale Conservatorului, (unde din
1873, profesor de declamaţie era Şt. Vellescu, părinte
spiritual, viitor naş de cununie cu actorul Grigore
Manolescu).

Vieţile îşi continuă împletitura, căci Mireasa era
dintre cei aleşi. Din glorioasa ei hlamidă scenică s-au
ivit Ana, Ziţa, Vidra, Adela, Linda, Doña Sol, Julieta,
Ofelia, zeci şi zeci de roluri, dar peste toate, titlul de
glorie al vedetei anilor 1875-1888 a fost Dama cu
camelii. Era frumoasa timpului alături de Vellescu şi
el o frumuseţe de bărbat, pe care Regina Elisabeta îl
numea le beau-vieux. Totdeauna elegant, privea
galeş, prim amorez fatal, apoi profesor cu ţinută
trufaşă. Trăsături nobile, perfecte, un profil de
medalie, dar limba aspră, epigramist, gazetar,
neiertător cu lipsa de cultură şi talent. A intrat în
politică, a făcut avere, a pierdut-o, mâlul mai să-l
sufoce…, dar moare în patul lui, de răceală.

* * *

Pe Anicuţa Popescu, unde s-o afli dacă nu la casa
Frumoasei cu leacuri de soartă şi dacă îngăduie, să-i
atingi vălul, coroana şi gândul. Nu e nici un îndemn
la poveste, doar bucuria amară a cuvântului din mâna
ei obosită. Ciudată sărbătoare a evocării, distincţie
mlădie pe patul suferinţei, dintre mobile şi marmuri
cu buchete veştejite, dintre umbre însingurate şi
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costume aţipite, sună glas de poezie: Dintr-un cer cu
alte stele, cu-alte raiuri, cu alţi zei…

Pentru Arhiva Muzeului de la Teatrul Naţional,
accesul publicului nu s-a reluat după transferul în
clădirea teatrului nou, încât nu am primit decât ceea
ce am cerut în mod expres. Cele două scrisori inedite
ale lui Octav Minar din Iaşi adresate Doamnei Ana
Popescu, Artistă pensionară, str. Brutari 26,
Bucureşti, în Noembrie 191011 şi 29 Mai 191112, se
referă la fondul epistolar personal şi la un chestionar,
cu rugămintea de a răspunde la toate întrebările, cât
mai detaliat posibil. Cât vă mai ajută memoria,
punctează Minar cu îngăduinţă!, pentru a reconstitui
în lucrarea mea de artă un trecut din care
posteritatea să-şi poată face o idee mai precisă de
marii artişti care aţi fost Dumneavoastră şi
Manolescu. Dacă mai posedaţi ceva scrisori de-ale
lui, chiar intime, puteţi să mi le transmiteţi, căci eu
vă promit a nu le reproduce decât părţi ce ar folosi la
relevarea adevărului. Repet că am primit pachetul
Dv. şi în clipa de faţă studiez acele acte şi documente,
Cu salutări respectoase, Minar, (Scrisoarea din
Noembrie 1910).

Cealaltă scrisoare, din 29 Mai 1911, cu
menţiunea că deşi numerotarea lor indică un fond
arhivistic bogat, inaccesibil, confirmă abnegaţia, tot
fără noroc, a neobositului istoric literar adesea tratat
cu neîncredere, şi asigurarea materialelor transmise
de Ana Popescu: actualmente lucrez la biografia lui
Manolescu, fostul Dv. soţ. Această biografie
împreună cu scrisorile şi alte articole ale marelui
artist vor apărea într-un volum ce se va vinde pentru
adunarea fondului ridicării unui bust la Iaşi în faţa
Teatrului Naţional…Vă comunic că în privinţa Dv. se
spun lucruri care înainte de a le fixa aş dori să le
controlez prin spusele Dv. Vă rog scrieţi detaliat tot
ce credeţi că ar servi cauzei Dv. Lumea e
răutăcioasă, mai ales colegele Dv. Adevărul însă îl
pretinde istoria şi Manolescu este un fiu al ei. Cu
deosebită stimă, Octav Minar, literat – Iaşi.

Această scrisoare cuprinde şi primele şase
întrebări ale chestionarului pe care deja i-l trimisese,
dar, se pare că dorea amănunte privind familia lui Gr.
Manolescu şi viaţa lor conjugală. Cele două ediţii ale
anunţatei biografii, amândouă apărute la Iaşi, în
1913, prima „Artistul Reginei-Grigore Manolescu” şi
cealaltă, de lux, „Grigore Manolescu”, s-au dovedit
prea subţiri pentru a onora visatul bust al artistului.

* * *

Răspuns la un Chestionar se află în arhiva
M.T.N., fondul Ana Popescu-Grigore Manolescu,13

52 pagini cele mai multe inedite. Nota de încheiere
aparţine lui George Franga conservatorul Muzeului,
din 4 oct 1948 cu menţionarea celor 49 de întrebări şi
răspunsuri, scrise pe alocuri de mâna Anicuţei
Popescu, născută Georgescu, măritată cu Gr. A.
Manolescu.

Redactat cu un an înainte de plecarea actriţei din
24 august 191214, după o lungă agonie, chestionarul
cunoaşte trei intervenţii grafice: de la p. 1-34,
întrebările şi răspunsurile sunt scrise, mai ales, de
mama Anicuţei Popescu. De la această pagină
înainte, răspunsurile sunt scrise sub dicteul mătuşii
mele Anicuţa Popescu care locuia pe str. Brutari 26
Bucureşti. Semnează V. N. Florescu, 23 Iunie 1948,
Bucureşti. Era fiul surorii Anicuţei, profesoară de
litere, moartă de numai 23 de ani.

Încă din 1877, actriţa Anicuţa Popescu (n. 1854)
era un nume recunoscut al scenei bucureştene. După
legea pentru organizarea teatrelor din 6 aprilie 1877
şi Regulamentul din 29 iunie care puneau capăt
sistemului concesionărilor, se constituia Societatea
dramatică a glorioasei pleiade de maeştri ai scenei
româneşti de la sfârşitul sec al XIX-lea. Primul
director a fost Ion Ghica, alături de comitetul ce
cuprindea pe V. Alecsandri, C.A. Rosetti, B.P.
Hasdeu, D.C. Ollănescu-Ascanio şi V.A. Urechia.
Societatea propriu-zisă era compusă din Matei Millo,
Eufrosina Popescu şi Mihail Pascaly ca primi
societari cu parte întreagă, Pascaly fiind şi director
de scenă, iar actorii C. Dimitriadi, Ştefan Iulian, Ana
Popescu, Maria Vasilescu, Maria Flechtenmacher şi
Ion Cristescu devin societari cu trei sferturi de parte,
potrivit Procesului-verbal de constituire, din 23/4
iulie 187715.

Jefuită de identitate, de iubire, de poezie, de
glorie, compromisă, jecmănită de banii de zestre, de
bijuterii şi de casa sechestruită de datoriile lui
Manolescu, victimă a violenţei conjugale până la
pierderea capacităţii de muncă, părăsită pentru altă
femeie – lăsată tot plină de datorii – şi alungată din
teatru, Anicuţa Popescu trebuia îngropată de vie…

‒ Când l-aţi cunoscut pe Manolescu?
‒ Înainte de a mă căsători, Manolescu era la

Teatrul Dacia (1878). Eu i-am dat bani pentru
costume, speze şi tot necesarul scenei, plata chiriei şi
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formarea trupei. Pe mine m-a rugat să-mi dau
demisia de la Teatrul Naţional din locul de societară
ce ocupam…16

‒ Ce v-a determinat…să-l luaţi de bărbat? ‒ … el
a căutat să mă ia de soţie. Din principiu, ca artistă,
nu eram hotărâtă să mă mărit, mai ales cu cineva din
teatru…zicându-mi că se omoară şi mă omoară şi pe
mine, de frică, a rămas să mă gândesc…17 Căsătoria
din 19 ianuarie 1884, cu naşii Domnul şi Doamna Şt.
Vellescu, a fost celebrată în casa naşilor din str.
Armenească nr. 1, unde din 1871 funcţiona Institutul
particular Heliade, numit apoi Liceul V. Alecsandri,
al cărui director şi proprietar era Şt. Vellescu. Voiajul
de nuntă a fost în 1885 la Londra, în Elveţia şi Italia.

‒ A fost Manolescu un soţ model? ‒ În primii 4-5
ani…omul care îşi înşală femeia cu nevasta fratelui
său nu poate fi model…18 ‒ Cum v-a cunoscut Regina
pe Dv. şi pe Manolescu? ‒ Regina a văzut Hamlet şi
a rugat pe directorul general Cantacuzino să-l invite
pe Manolescu în loja ei, unde era şi regele Suediei
care apreciază că are şi el un actor mare care îl
interpretează pe Hamlet, dar că nu îl egalează pe
Manolescu. Atunci a declarat Manolescu că a trăit
cea mai mare şi mai fericită zi din viaţa lui, iar peste
câteva săptămâni am fost invitaţi la bal la Curte unde
Regele şi Regina s-au întreţinut mult cu noi. Regele a
zis că are şi el un teatru în Castelul Peleş ‒ să veniţi
după terminarea stagiunii să-l inauguraţi19. ‒ Cum şi
cu ce piesă aţi inaugurat teatrul de la Castelul Peleş?
‒ Nu cu piese ci cu acte detaşate. O scenă din „Ruy
Blas” şi o comedie într-un act, „Doi surzi” pentru că
Regina ne-a rugat să jucăm ceva vesel că Regele e
trist. Se jucau doar două bucăţi, întrucât suveranii se
culcau devreme. În total am jucat patru spectacole,
scene din piesele mari şi câte o comedie.

‒ Este adevărat că Negruzzi şi Maiorescu îi
corectau traducerile? ‒ Nu este adevărat! Dl.
Maiorescu venea în casă la noi ca admirator al
talentului său. N. Petraşcu întăreşte amiciţia lor până
la confidenţe. Manolescu află primul de intenţiile lui
Maiorescu de a o părăsi pe Clara. Dl. Negruzzi a venit
în casă la noi şi a lucrat cu Manolescu la o traducere
a Dsale, cred Don Carlos, continuă Ana. Dl Negruzzi
a consultat pe Manolescu pentru tăieturi, piesa avea
lungimi mari şi au corectat împreună traducerea20.

‒ Despre actul despărţirii, cauzele, intrigile?... ‒
Ne-am despărţit în aceeaşi secţie, pentru acelaşi
motiv şi în aceeaşi zi, Mihail Manolescu, fratele cel
mare al lui Grigore, pe atunci procuror de Curte şi

eu. Acţiunea a deschis-o Mihail Manolescu pentru
Aristiţa şi eu pentru Grigore, care mă părăsise şi
plecase cu Aristiţa21. ‒ Şi camarazii? ‒ În teatru nu
există camarazi, ci interese…Totul se petrecuse în
turneul din 1888, de la Piteşti la Brăila…Anicuţa face
o congestie, părăsită la Brăila, trupa se îndreaptă spre
Iaşi… Ajunsă la Bucureşti, constată datoriile şi
sechestrul pe propria casă: ca să pot rămâne în casa
mea, am fost nevoită să cer autorizaţia
Tribunalului… fără bani de reţete şi de mâncare,
…datoare şi la Teatru căci Manolescu luase partea
mea de societară şi dăduse chitanţe22… M-au îngrijit
surorile lui Manolescu… La plecarea noastră în
acest turneu, Manolescu luase toate bijuteriile mele
şi ale surioarei mele moartă trei ani în urmă şi le-a
pus amanet… Am suferit pentru toate femeile
nenorocite şi nu pot scrie chinurile îndurate…23 La
furie, violenţa lui Manolescu era de necontrolat,
Tudor Şoimaru pomeneşte ziua când balustrada
balconului de la Dacia se prăbuşise târând şi pe
Anicuţa în gol…24 ‒ M-au pus din oficiu la retragere,
în 1888. Apel la Rege, la Ministru, v-am trimis
actele…Direcţiunea răspundea că Manolescu nu
vrea să joace cu mine, era director de scenă…25

‒ Ceva amintiri din anii începutului Dv.? ‒ Ca
artist, Manolescu era foarte invidios, chiar pe mine,
în scenă. Era gelos de toată lumea. Nu trăia decât
pentru teatru. Suferea martirul când alţii aveau
succese…La 1888, cu divorţul mi s-a zdrobit cariera,
fără să pot culege nimic din anii copilăriei şi tinereţii
mele…

‒ Ştiţi ceva despre boala lui? ‒ Cum i-a venit
boala nu ştiu, căci era foarte sănătos şi mai ales avea
un stomac bun, că ar fi putut digera şi fier. În tot
timpul căsătoriei noastre nu a fost bolnav decât de
mici răceli.

‒ Aţi fost la Viena cu dânsul? ‒ Eram divorţată şi
trăia cu Dna Romanescu, dar femeia care mă
îmbrăca, Madame Caroline, luată de D.R., îmi
spunea că pleacă la Viena într-un sanatoriu, de unde
îmi scria că boala se agrava din zi în zi.26 N. Petraşcu
declară că Manolescu a fost internat în clinica unde
se tratase şi Eminescu şi că se îmbolnăvise după
turneul vienez din mai-iunie 1891: se întoarse, mai
jucă o iarnă, contractă boala ce ave să-i pue
capăt…27 Alte voci din apropierea actorului,
semnalează simptomele din iunie 1891. Durerile
sfâşietoare în pântece, tegumentele galben-verzui şi
slăbirea excesivă îl întorc la Viena: ulcerul bănuit
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evoluase în cancer. S-a dorit operat la Paris, dar
sfârşeşte la 28 de ore după intervenţia din 13 Iulie
1892.28

Nici un document nu confirmă oficializarea
căsătoriei cu Aristiţei Romanescu, ea însăşi notează:
cadavrul trecut în paza familiei, a rămas să fie
îmbălsămat şi adus în ţară ‒ iar eu…ca să plătesc
datoriile pe nedrept rămase în sarcina mea ‒ 14000
de lei… toţi cheltuiţi numai de Manolescu…
împrumuturi, turneul la Viena, boala lui,…pentru că
fusesem constrânsă să semnez zecimi de chitanţe…29,
pesemne de promisiunea căsătoriei…

* * *

‒ Când aţi jucat prima oară cu Manolescu? ‒ În
1879, prima piesă a fost Despot Vodă de Alecsandri.
Când au început repetiţiile nu eram în ţară şi mi s-a
trimis rolul Anei la Paris…30

La premiera din 1 oct. 1879, Grigore de numai 22
de ani în rolul lui Despot miza triumful, părerile au
fost împărţite, dar era vorba despre Alecsandri cu
versul privighetorii şi dacă autorul se declară în scris
subjugat de emoţie şi Eminescu dezvoltă cronica în
comentarii-foileton, de o generozitate sentenţioasă,
actorii cu adevărat inspiraţi străluminează edificiul
celei mai bune drame ce s-a scris în limba noastră31.
Actorii au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru un
autor, care e drept că e un uriaş alături cu ei …până
la urmă, un joc îngrijit, mai puţin al reprezentantelor
rolurilor femeieşti. Mijloacele fizice ale
domnişoarelor sunt insuficiente pentru reprezentarea
unor situaţiuni tragice…Acolo era vizată Ana
Popescu, Eufrosina lui de altădată…Să nu o fi iertat,
ori era încă gelos?

Cealaltă presă o îndumnezeia. Mergea vorba că
spectatorul lui Despot se amorezează de Ana,
ingenua perfectă pe care Naţionalul nu o avea până la
Ana Popescu. Muşcătoare, Aristiţa strecoară că
Liebricht – criticul de la Românul, fiul faimosului
intim al lui Cuza, susţinea pe Anica Popescu32, dar ce
maşinărie complicată e sufletul unei artiste!

Idila Anei cu Manolescu începuse din 1878, gura
lumii slobodă…Învingătorul ia şi fata, fără ca ea să
bănuiască ce i se hărăzeşte…: Manolescu era un
adevărat American, scrie Anicuţa, însă timpul pentru
el era numai glorie…

Fiecare genial în felul său, Eminescu şi Gr.
Manolescu s-au deosebit fundamental. Singură

umbra de trainică zidire a femeii, metamorfoză
echivalentă cuceririi unei a doua inocenţe, cu
îngăduinţa unui secol de îndoială, luciditate şi
discernământ, ar căpăta dreptul de maximă confienţă.
Mirifică, umbra Anei revine intactă în puritatea pe
care Eminescu a iubit-o, Manolescu o maculează şi
cuvântul isopeşte cu harul lui.

* * *

Amprentele suferinţei sufleteşti, umbrele impure
care o însoţesc toată adolescenţa aventuroasă şi plină
de nemulţumiri, cum însuşi o mărturiseşte, nu pot fi
şterse. Eminescu îşi asumă deplină conştiinţa
sacrificiului, negând capriţiile copilăreşti avansate
de unii când voiau să treacă drept lucru rău, decât de
fiul unui om sărac şi van…33 Astăzi, nimeni nu mai
neagă structura de rătăcitor a fiului, nici severitatea
sau declinul financiar ale tatălui. Deja de la al 14-lea
an şi până la al 20-lea, mi-am câştigat pâinea singur,
notează el în aceeaşi pagină, cu părere de rău că i-a
primit tatălui oferirea studiilor în străinătate,
pricinuind greutăţi familiei. 

Odată, neştiind unde se afla, Gh. Eminovici mi s-
a adresat cerând informaţii, consemnează Iosif
Vulcan34. Era vorba despre turneul transilvănean,
Eminescu tocmai fusese publicat, iar veştile mari
circulă repede. Poemele din Familia lui 1868 nu
prevesteau nimic bun. Ştefanelli nu pare străin de
imboldurile adolescentului cu spirit descumpănit şi
fervoare decizională, visând orizonturi dantelate,
toropit de un amor de iluzii, de dorinţe neţărmurite şi
speranţe…35 Totuşi, ceva nu se potriveşte: junimiştii
nu auziseră de numele lui Mihai Eminescu nici din
Familia, nici din agitaţia vieţii teatrale soldată cu
evenimente mai mult decât senzaţionale în vara
botoşăneană, dar se minunează de bravura
necunoscutului autor  al poemului „Venere şi
Madonă”. Extrasul din Iacob Negruzzi publicat de
Perpessicius36, pare adresat posterităţii, cu o vădită
ostentaţie a misterului. Ovid Densuşianu37 insistă,
neînţelegând cum de nu auzise Iacob Negruzzi până
la 1870 de Eminescu, când el scrisese la Familia
încă din 1866, la care Perpessicius adaugă că
Maiorescu citase de acolo în studiile sale polemice.

Scrisoarea de la Viena din februarie-martie 1870,
ce conţinea şi poemul „Venere şi Madonă” era
adresată Redactorului Convorbirilor Literare şi
amândouă iscălite M. Eminescu, nume care nu numai



că nu-i amintea de nimeni, notează Redactorul, dar
nu avea nici aparenţa de a fi real, mai degrabă
împrumutat de vreun autor sfiicios ce nu vrea să se
dea pe faţă. Citeşte şi Maiorescu, întreabă şi el: Cine
este acest Eminescu? În adunarea Junimii, acelaşi
anonimat… Fie că vanitoasă, Junimea îşi revendică
(re)naşterea Poetului, fie trecutul tânărului nu era
tocmai statutar viitorului membru, dar importante au
fost certitudinile şi seninătatea cu care sufletul
descumpănit, supus renunţărilor absurde, se împacă.
Reînnoirea nu-i va fi nici uşoară, nici de tot…
Neîmblânzitele Parce rămân cu ochii pe El…

Confirmând contribuţiile lui Ion Scurtu (1904)
privind cronologia manuscriselor la „Geniu pustiu” şi
a variantelor poemului „Venere şi Madonă”,
Perpessicius declară că acestea aparţin perioadei
1868-69. Profanul supus iniţierii trebuia să moară
pentru starea lui de nedesăvârşire, ca să dobândească
paşii înnoirii. Metamorfoza este însuşită de membrii
Societăţii ieşene, garanţi ai energiei de perpetuă
înjuneţire, anihilând spaime prin întronarea jubilaţiei.

Şi Anicuţa Popescu moare ca o zi frumoasă
înainte de vreme. Ea întrupa însuşi universul
venusian al fiinţei, farmec, frumuseţe şi graţie,
freamătul inimii pline pe care poeţii le numesc
fericirea de a iubi, pentru că iubirea e sfântă, evlavie
care face posibilă accederea Venerei la condiţia de
Madonă.

* * * 

Multe s-ar limpezi dacă am avea confirmarea
documentară a înrudirii Anicuţei cu Mihail Pascaly,
bănuită fiică nelegitimă. Sigură este dependenţa ei de
familia Pascaly, în ciuda existenţei mamei Ecaterina
Georgescu care îi poartă de grijă, material şi
sufleteşte, până la capăt. Singură, Ana
supravieţuieşte vânzând din casă. Cererea ei din 2
mai 1912, adresată Teatrului Naţional, cu trei luni
înaintea decesului, face parte dintr-un dosar al
neputinţei, dintre teatru şi minister: am vândut
biblioteca mea de studii, bijuteriile mele de teatru,
din cauza situaţiunii precare ce mi-a creat-o teatrul
căruia i-am sacrificat truda copilăriei şi tinereţii
mele.38

Pascaly nu ar fi îngăduit căsătoria cu Gr.
Manolescu aflat în necontenit război cu vechii
societari. Anicuţa se mută la Dacia cu Manolescu în
primăvara lui 1883, după moartea lui Pascaly (30

sept. 1882) şi, ca şi când nu ar fi fost destulă
coincidenţă, în iunie 1883, clachează Eminescu. Se
face că prinde marile blufuri ale cuplului Ana şi
Grigore Manolescu, învolburând cetatea: nunta din
19 ianuarie 1884, scandalurile şi divorţul din 1888.

Eminescu şi Anicuţa au iubit lumea teatrului şi i-
au îndurat toate chinurile. Lui i-a fost dată strania
uşurare a îndepărtării, eliberare dedalică, stânjenită
de disimulări. Delicată, aproape fragilă, mai puţin
voluntară, cu evidentă nevoie de protecţie, Ea s-a
complăcut în dependenţa de Pascaly, apoi de
Manolescu. Rănită, părea de nebiruit, dar căzută,
numai în situaţii de totală descurajare. Îşi dorea scena
înapoi.

* * *

Ca un blestem, nici florile aşternute în cărarea
unei file de dureros necrolog nu pot s-o ajungă: Dacă
ar mai trăi, Eufrosina aceasta, ar putea fi mândră de
amorul cu care l-a robit pe acela, care avea să devină
regele gândurilor înalte şi al poeziei româneşti şi de
câte ori se va vorbi de aventurile amoroase ale lui
Eminescu i se va aminti şi numele Eufrosinei
Popescu, care din cauza acestei înlănţuiri a
împrejurărilor va trece la posteritate ca şi numele
mult zbuciumatului poet…Un amar adânc şi sincer
despre care poetul vorbea cu mult foc şi durere…39

Şi, la drept vorbind, de unde şi cui să-i fi venit
ideea substituirii Anei cu Eufrosina? Numai Pascaly
poate fi bănuit de farsa de un burlesc grosolan spre
macabru. Avea şi poliţă de plătit doamnei Eufrosina
Popescu pe care tocmai o lăsase în Bucureşti
protestând împotriva acordării concesiunii Teatrului
Naţional lui Pascaly şi în general, împotriva revenirii
la moda antreprizelor40. Mai mult, scandalul,
ancheta, declaraţiile, declanşate de moartea tânărului
ofiţer însemnau timp şi pagubă, iar pe 4 august st. n.,
Pascaly anunţa că soseşte la Bucureşti să-şi preia
atribuţiile noii antreprize.

În calitate de director al trupei în care figura
minora Ana Popescu, de care sărdarul era amorezat
până la uzul armei din dotare, Pascaly ar fi trebuit să
mai zăbovească. Declaraţia lui Pascaly privind
componenţa trupei trebuie să fi provocat încurcătura,
până la urmă, folositoare. Aceasta este versiunea
tragi-comică, la îndemâna vulgului, mare amator de
sinucideri din amor. Cealaltă, despre concurenţă şi
duşmănii negustoreşti rămâne la voia arhivelor
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botoşănene…
Cu plânsul în barbă se desprinde sufleorul,

bănuitor de necuminţenia iubitei… Când
documentele tac, ceva în neregulă ni se ascunde. În
nici un caz, nu Anicuţa Popescu a trebuit atunci
menajată… A fost nevoie de scenarii care să stingă
scandalul. Un copleşitor poem al iubirii sublimate
prin renaştere iniţiatică, „Venere şi Madonă”: La
picioare-ţi cad şi-ţi caut în ochi negri-adânci ca
marea,/ Şi sărut a tale mâne, şi-i întreb de poţi ierta./
Şterge-ţi ochii, nu mai plânge!... A fost crudă-
nvinuirea,/ A fost crudă şi nedreaptă, fără razem,
fără fond.

Poate de Altul ce devenise, nici Negruzzi, nici
Maiorescu nu auziseră de numele autorului vienez…
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Declarațiile scrise, cerute periodic și repetat
deținuților din închisorile politice, constituiau,
împreună cu anchetele de pe durata detenției, de
asemenea efectuate cu frecventă ritmicitate, una din
practicile curente ale regimului concentraționar din
România. Ele reprezentau unul din instrumentele de
tortură, (componente ale metodelor de reeducare ),
care, de aceeași natură cu anchetele, (alcătuite din
nenumărate interogatorii cu o durată de ore și ore)
epuizau psihic și fizic victimele temnițelor politice în
scopul smulgerii adevărului  pe orice cale dar și cu
finalitatea terorizării. Printre altele, deținuților politi-
ci li se cerea scrierea Declarației de mai multe ori, cu
diverse forme de litere mici (cursive sau drepte) sau
majuscule. Repetarea obsesivă a operațiunii de
scriere a Declarației în diverse forme de grafie era
folosită și ea, ca și alte mijloace specifice,  în scopul
epuizării fizice și psihice a victimei, cu ținta finală a
cedării. Pe de altă parte, acest fel de Declarație, luată
sub diverse forme de amenințări mai explicite sau
mai puțin explicite, era concepută de cele mai multe
ori de către deținutul în cauză pentru a se salva, în
speranța unor rele tratamente ameliorate, a reducerii
pedepsei,  sau chiar a absolvirii de pedeapsă.  De
aceea, Declarația scrisă luată lui Gheorghe
Caftangioglu, jurist, vărul lui Vintilă Horia, deținut în
temnițele Aiudului, poate fi considerată pe cît de
riscantă pe atît de admirabilă, citindu-se în ea, atît în
fermitatea grafiei cît și în conținut, dorința acestuia
de a-și salva nefericitul văr grație depoziției sale
scrise, înlăturînd rînd pe rind, cu luciditate, atît false-
le acuzații cît și contrafarcerile biografice, înlocuin-
du-le cu adevărurile vieții  unui scriitor de vocație.

Declarația lui Gheorghe Caftangioglu este o
inedită apărare a lui Vintilă Horia – subl. mea –
I.D. ( dat fiind că era jurist de profesie) scrisă ca
deținut polititc. O contribuție, iată necesară, la

reașezarea lui în locul înalt ce i se cuvine ca
reprezentant al elitei intelectuale, preocupat
numai de cultură, nicidecum de politică. Este
de apreciat faptul că în această Declarație (pe
care o voi numi) în apărarea lui Vintilă Horia,
– în fapt – o inedită fișă-document olograf de
istorie literară, se constată atît ținuta morală cît
și altruismul declarantului, fără teamă, fără
urmă de oportunism sau egoism.  Gheorghe
Caftangioglu s-ar fi putut pune la dispoziția
autorităților și ar fi putut obține avantaje  dacă
ar fi procedat la denigrarea și înfierarea lui
Vintilă Horia,  grăbind prin afirmații compro-
mițătoare (care, scrise, ar fi fost și mai preg-
nante, în plus credibile datorită gradului de
rudenie cu cel condamnat) și augmentînd
acuzarea   criminalului de război Caftangioglu V.
Horia…

În spațiul concentraționar  al acelor negre vremuri
cedau caractere, crize nervoase anxioase luau locul
staturilor morale onorabile și după am cum arătat,
aceste Declarații conțin ceea ce, în stare de libertate,
nu ar fi conținut. În cel mai rău caz ele ar fi fost  opor-
tuniste. Gheorghe Caftangioglu își va apăra vărul cu
demnitate. Nimic din ceea ce va declara nu este
departe de litera adevărului. Astăzi sunt sigură că
juristul aflat în situația de deținut politic ar fi avut,
personal, de cîștigat, falsificînd adevărul, denigrîndu-
și  într-o mare măsură vărul  deja compromis.  În
spațiul concentraționar al acelor vremuri sinistre cei
mai mulți dintre declaranți căutau să-și salveze pielea
în asemenea situațiii – limită. Ar fi fost simplu pentru
cel în cauză. O făcuseră atîția alții. Ar fi avut avanta-
jele cuiva care, fapt de înțeles, ar fi cedat de teama
unui act temerar de a salva de la condmnare un crim-
inal de război… Mai ales în situația în care se afla el
însuși, deloc favorabilă, aceea de deținut politic,
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rămînînd pentru mulți ani la mîna autorităților
regimului concentraționar.

Apreciez, de asemenea, faptul că această
Declarație – document de istorie literară – conține
informații inedite din cuprinsul vieții și al pre-
ocupărilor lui Vintilă Horia.

Fila 15 a Dosarului D 0007346 – referitor la
Caftangioglu-Vintilă Horia , din Arhiva CNSAS,
conține această Declarație scrisă(document olograf)
pe care am numit-o în apărarea lui Vintilă Horia. Din
punctul meu de vedere, în alte timpuri, în alte condiții
și cu pledoaria lui Caftangioglu Gheorghe în libertate
în poziția de avocat al apărării, scriitorul ar fi avut
șansa unei drepte reveniri asupra inexplicabilei și
gravei condamnări.

“DECLARAȚIE/Subsemnatul Caftangioglu
C.Gheorghe1 din Penitenciarul Aiud – deținut politic
– condamnat la18 ani muncă silnică pentru crimă de
uneltire împotriva ordinii sociale – fost,de profe-
siune, avocat, cu ultimul domiciliu în Bucuresti […],
cu privire la Vintilă Horia născut Caftangioglu –
văr primar cu mine, declar cele ce urmează
(subl.mea – I.D.):

Este copilul cel mai mare din doi – al fratelui cel
mai mic al tatălui meu, Constantin C. Caftangioglu,
azi decedat. Tatăl lui poartă același nume, Vintilă.  El
este azi pensionar și a fost inginer agronom cu grad
de inspector în corpul său ingineresc. Este azi în
vîrstă de 70 de ani și l-am lăsat, la arestarea mea, cu
domiciliul în București[…].

Vintilă Horia, vărul meu, este născut, cred, în
1916 sau 17, are astăzi 47 sau 48 de ani.

Activitatea sa politică: știu – fără dubiu că nu a
făcut parte din fosta organizație legionară
(subl.mea – I.D.). Știu că a avut pentru o scurtă
perioadă de timp legături cu formațiunea neo-cuzistă
“Zvastica de foc” condusă de avocatul Ion Emilian2

din București. Nu cunosc împrejurările sau oamenii
prin care a ajuns la această legătură. Știu că n-a
rămas multă vreme – fără să pot preciza cît – în
această formație și în general în activitatea
politică,fiindcă evoluase prin cultură și poate sub
influența poetului Ion Pillat3 al cărui emul era în
materie de artă poetică, la o poziție de puritate în
artă – la o poziție de estet – ca și Pillat, poziție
incompatibilă cu politica4. Am aflat aceasta direct
de la el, într-o discuție ce am purtat împreună, apoi
plecînd din țară – cred în 1939 – cînd la Minsterul

Propagandei se găsea Nichifor Crainic, care l-a și
numit în postul de atașat de presă pe lîngă legația
noastră de la Roma, fatal, legăturile au fost rupte.

Deci pentru aceste două motive știu că,
cochetăria lui tinerească cu fascismul românesc a
fost de scurtă durată și fără adîncime5. Credea
foarte mult în arta sa și a pus-o deasupra oricărei
activități(subl.mea – I.D.).

Un alt aspect de activitate politică a fost colabo-
rarea sa la revista săptămînală “Sfarmă Piatră“ al
cărui director și redactor era Alexandru Gregorian,
cuzist, ajuns și el în aceeași perioadă cu Vintilă
Horia – consilier de presă la Roma în Italia. Revista
avea o coloratura politică fascistă și dintre colabora-
torii ei din acea vreme îmi amintesc nume ca Dr.
Nicolae Rusu, Vania Gherghinescu6, Horia
Nițulescu7, Grigore Popa8, Cuza Marinescu, și alții,
toți naționaliști. Este drept și lucrul e ușor de contro-
lat, atît cît îmi aduc aminte că articolele lui Vintilă
Horia se situau în afara militantismului politic, alini-
indu-se tot mai mult pe linia tendințelor estetiste,
spre care mai tîrziu a evoluat categoric. 

O altă activitate care-l aliniază pe albia național-
ismului românesc al vremii este colaborarea sa
susținută chiar și din străinătate, după ce a fost
numit în corpul atașaților de presă cu revista
“Gîndirea”condusă de Nichifor Crainic care știu că
îl aprecia și aceasta se putea vedea din faptul că,
aproape din niciun număr al revistei, nu-i lipsea
numele sub un articol, poezie sau recenzie.

În sfîrșit, mai știu că de data aceasta, ca fondator
împreună cu un grup de tineri, a scos o revistă
numită „Meșterul Manole”, care prin făptura ei
părea un copil al „Gîndirii”. Între tinerii de acolo
îmi aminesc de: Miron Suru9, Ovid Caledoniu10,
pictorița [Claudia]Cobizeva11, Ștefan Baciu12,
Constantin Virgil Gheorghiu13, pictorul Mirea14 și
alții.

În afara acestor linii și legături nu-mi mai ami-
nesc altele. Știu că frecventa Institutul Italian și că
într-o vacanță de vară, prin intermediul acestui insti-
tut, a fost în Italia în orașul Perugia – cu care ocazie
și unde a scris primul său roman “Acolo și stelele
ard”.

În timpul guvernării legionare se găsea în pos-
tul de atașat de presă de pe lîngă Legația română de
la Roma, post din care legionarii l-au scos, fiindcă
îl considerau adversar(subl.mea – I.D.). Îmi aduc
aminte că, rugat de tatăl său să vorbesc cu noul min-
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istru legionar de la Propagandă [Ministerul
Propagandei Naționale], Alexandru Constant15, nu
am avut niciun succes din această pricină.

Singurii oameni politici ai vremii despre care l-
am auzit vorbind au fost: Petre Papacostea16, care îi
era unchi, Horia Grigorescu care-i era de asemeni
rudă prin unchiul său după mamă – generalul Ion
Jucăl și Ion Pillat care după știința mea era nepot al
familiei Brătianu și cred că avea sentimentele
politice ale familiei sale – adică liberale.

Rudeniile lui din țară după mamă sunt după ști-
ința mea următoarele: Vintilă tatăl său, deși n-a fost
înscris în nici un partid politic, prin legăturile sale
profesionale, a fost recomandat și a fost ales într-
unul din parlamentele țării, ca senator sub un
guvern de tehnicieni (subl.mea – I.D.). A fost  con-
siderat toată viața lui, la modul excepțional, pentru
muncă, pricepere și mai ales corectitudine, de toți
mai marii lui, printre care am auzit frecvent numele
profesorului Traian Săvulescu17, Ionescu Sisești18,
Nasta Cornățeanu și Ion Teodorescu19 specialist în
probleme viticole.

[…]
Legăturile cu familia lui știu că Vintilă Horia le-

a avut prin poștă pînă în 1950, după care nu a mai
scris.

Părinții au aflat, însă, despre el, unele știri, nu
știu exact pe ce cale, ca de exemplu, că s-a mutat din
Argentina în Spania fiindcă soția lui nu putea
suporta clima umedă din Buenos Aires20 (subl.mea
– I.D.) că ar fi fost citat de unele din posturile
apusene de radio cu ocazia unor recenzii literare21

(subl.mea – I.D.)pentru întemeierea și susținerea
unor reviste.

În penitenciar am aflat în anul 1961, ianuarie, la
Gherla, de la deținutul Diaconescu Stelian22 că ar fi
tipărit o antologie a poeților români din țară și de
peste graniță23, lucrare valoroasă.

În 1962, spre toamnă, de la deținutul Manolescu,
atunci, în secția XI TBC,[am aflat] că din presa
românească, prin martie 1961 – a aflat de Vintilă
Horia că i-a fost acordat premiul francez  al
Academiei Goncourt pentru romanul cu titlul: „Jesus
en exil”. Că presa noastră a ridicat vehemente
proteste, că o instituție ca aceasta cu vechi tradiții
democrate a premiat un scriitor fascist și huligan ca
Vintilă Horia – pentru a nu pune în discuții prestigiul
unei instituții cu asemenea tradiții, [că acesta] i-a
adresat acesteia o scrisoare în care arată că, deși

protestele presei române nu sunt întemeiate,
deoarece legăturile lui cu fascismul au fost efemere
și doar tentative ale tinereții, totuși refuză premiul;
că academia nu a mai acordat premiul unui alt scri-
itor, consemnîndu-l într-un fond al academiei; că,
în sfîrșit, romanul a fost cu repeziciune tradus în
circa 12 limbi – probabil[și]datorită acestei vîlve de
presă precum și pentru valoare lui reală. Eu nu
știam că Premiul Goncourt reprezintă ca valoare
morală și poate și materială locul imediat următor
după Premiul Nobel (subl.mea  - I.D.).

Exact aceleași lucruri le-am aflat tot în secția XI
TBC, o lună mai tîrziu de la deținutul profesor
[Simulescu]Sima.[…].

Persoane din penitenciar care știu și pot da relații
despre el, cunoscute de mine, sunt Horia Nițulescu,
Grigore Popa, Cuza Marinescu, Mircea Popescu
24(secția XI TBC).

[…]
Aceasta îmi este declarația scrisă și subscrisă de

mine data azi 9 ianuarie 1964 în Aiud.

NOTE
1 – CAFTANGIOGLU C.GHEORGHE – avocat, văr

al lui Vintilă Horia, arestat în iunie 1957, condamnat la
10 ani închisoare, detenție la Aiud, Gherla etc.
Confundat, datorită numelui, cu acesta, Vintilă Horia
(Caftangioglu) a fost condamnat în contumacie, în 1946,
ca trădător de patrie și criminal de război . Profitînd de
confuzie , autoritățile regimului de democrație popu-
lară, reiau în 1958, (după ce Vintilă Horia fusese grați-
at de pedeapsa absurdă  conform Decretului 421/1955)
condamnarea ce o suferise, care, deși datorată confuziei
de nume, reintra în vigoare ca reală.

2 -  ION V.EMILIAN – (n.1906 – d. 1985) – avocat.
În timpul studenției a fost conducătorul organizației de
tineret  Liga Apărării Național Creștine – A.C.Cuza -
(LANC. În iulie 1935, la Iași, conducerea Ligii Apărării
Național Creștine fuziona cu Partidul Național Agrar
condus de Octavian Goga. Astfel lua naștere Partidul
Național Creștin, înlăturat de la putere în 1938, odată cu
instituirea dictaturii Regelui Carol al II-lea. )Aderînd la
formațiunea lui A.C.Cuza va fi numit prefect de Piatra
Neamț.

3 – ION PILLAT – (n.1891 – d. 1945). Unul dintre
cei mai importanți poeți români. A fost, de asemeni, un
rafinat eseist, editor și publicist. Începînd cu 1936 va fi
membru corespondent al Aacademiei Române. După
1945 poezia sa va fi socotită în afara liniei politizate a
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noii literaturi. Debutează sub influența parnasianismu-
lui și simbolismului.  Poet de puternică formație
tradiționalistă, cu atașament profund față de folclor, pe
care îl consider simbolul sufletului românesc , socotind
că specificul national al liricii noastre se trage din lirica
populară, asupra căreia va avea  o temeinică aplecare și
pe care o va stuidia cu pasiune.  Tradiția va fi, din punc-
tul său de vedere, necesară  continuitatății, în evoluție, a
liricii românești  moderne .  Descendent, pe linie mater-
nă, al familiei Brătianu.

4 – “Ne vedeam (cu Ovid Caledoniu – n.m.I.D.),
cred, în fiecare zi și duminicile. Deseori mergeam la Ion
Pillat, unde nu vorbeam decît despre poezie. Ion Pillat
era un pasionat de poezie” (fragment din interviul
“Virgil Ierunca în dialog cu Vintiă Horia”, în revista
„Origini”,nr 4-5/2010,pp.80 – 83, convorbire reluată
după cea transmisă la Radio “Europa liberă” la
începutul anilor,70 , reluată în 1992 de Gelu Ionescu la
același post de radio și pusă la dispoziție revistei
„Origini”.)

5 – „ L-am cunoscut foarte bine (pe Vintilă Horia –
n.m.I.D.), eram buni prieteni. Nicio nuanță de anti-
semitism, sau de legionarism. Era anticomunist. Dar
din cîte știu, comunismul nu este considerat o crimă în
România.[…]Bineînțeles  că Vintilă Horia a greșit în
tinerețe, așa cum au greșit și Eliade și Cioran și Noica.
Toți au greșit în același punct. Au crezut că poate exista
o revoluție socială de ordin spiritual. O mare greșeală
pe care și Eliade a făcut-o. Ideea că pe plan social se
poate avea o ordine spirituală. Ei bine, acum știm după
toate studiile care s-au făcut, inclusiv studiile lui Eliade,
că spiritualitatea nu este decît de ordin individual.
Adică o revoluție spirituală nu poate fi decît individu-
ală, nu socială. Și comuniștii au făcut aceeași greșeală,
au crezut la începuturile revoluției bolșevice, că vor
aduce omul nou. Omul nou, asta înseamnă, o revoluție
socială de ordin <spiritual>. Deci este o
eroare.[…]Bineînțeles că s-a dezis în mod foarte explic-
it. El chiar a mers mai departe și decît Noica și decît
Cioran sau Eliade. În mod constitutiv Vintilă Horia era
un antiviolent, un om care se preocupa de mișcarea
inițiatică, cea care vizează ceva înăuntrul oamenilor ca
posibilitate de evoluție.”(fragmente din “Cazul Vintilă
Horia:<criminal de război?>” – interviu cu Basarab
Nicolescu – de Cristina Hermeziu, 20 ianuarie 2016, în
adevărul.ro )

6 – D.GHERGHINESCU – VANIA (pseudonimul lui
Dumitru Gherghinescu n.1900 - d.1971) – poet, traducă-
tor. Asociat gîndirismului, tradiționalismului. A înfi-

ințat, la Brașov, revista „Claviaturi” împreună cu Lucian
Valea. A fost secretar al Asociației Scriitorilor din
Brașov. Jurist la Sighișoara și Tîrgu Mureș, procuror
general la Brașov.

7 – HORIA NIȚULESCU (n.1914 – d.1982) poet.
Autor al volumelor “Toamnă în paradis” – 1943 și
„Drumul soarelui” – 1944. Semnează în revistele
“Gândirea”, „Mesterul Manole”, „Sfarmă Piatră”,
“Convorbiri literare” etc. Luptător în al II-lea Război
Mondial pentru eliberarea Basarabiei, apoi corespon-
dent de război pe frontul de Vest. După război hiroton-
isit preot. Arestat  în 1951 pentru “crime de război”.
Condamnat la 5 ani închisoare cu executare la peniten-
ciarele Jilava și Aiud. Eliberat prin grațiere în 1954.
Arestat din nou în 1958. Eliberat , prin decret,în 1964.

8 – GRIGORE POPA – (n.1910 – d.1994) poet,
filosof, eseist. Bursier al Școlii Române din Paris (1936
– 1937), doctor în filosofie(1939). Asistent al profesoru-
lui D.D.Roșca la Facultatea de Filosofie a Universității
clujene mutate la Sibiu. Epurat din învățămîntul univer-
sitar în 1945, deținut politic în mai multe rînduri între
1945 – 1964. Pînă la sfîrșitul celui de-al doilea Război
Mondial semnează în revistele “Gândirea”, “Revista
Fundațiilor Regale”, “Luceafărul”, “Dacia”. După 1965
colaborează la revistele de cultură “Secolul 20”,
“Cronica”, “Viața Românească”. “Familia” etc.

9 – MIRON SURU – (n.1914 – d.1974) – bibliograf
și gazetar roman. Editor al revistei “Herald”împreună cu
Neagu Rădulescu. Redactor la revistele „Scrisul
creștin”(1937) și „Meșterul Manole”(1939).

10 – OVID CALEDONIU (nume real Jean Florea
Georgescu– n.1914 – 1974) – poet. A colaborat la revis-
tele ‚”Convorbiri literare”,”Gandirea”,” Iconar”,
„Sfarmă Piatră”, „România literară”, „Meșterul
Manole”, etc. Influențe poetice dinspre lirica romantică
germană și Lucian Blaga. Este unul din fondatorii revis-
tei „Meșterul Manole”. Se retrage din lumea literară în
1943.

11 – CLAUDIA COBIZEVA – (n.1905 – d.1995) –
sculptor. Ca bursieră studiază la Academia de Arte din
Bruxelles și la Academia de Arte din București. La
București lucrează pînă în 1936 în atelierul sculptorului
Corneliu Medrea.

12 – ȘTEFAN BACIU – ( n.1918 – d.1993). Poet,
diplomat, profesor universitar, traducător, ziarist, de for-
mație suprarealist. Stabilit în Brazilia, apoi în SUA.
Student în drept la București, atașat de presă la Berna,
pleacă la Rio de Janeiro apoi la Seattle ca profesor, după
care se stabileste la Honolulu, în Hawaii. Este autorul
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importantelor volume de poezie “Antologia poeziei lati-
no-americane”(în 2 volume, 1974)și „Antologia poeziei
suprarealiste latino-americane” (1981). Lider al neoa-
vangardei. Autor a peste 100 de volume de poezii.

13 – CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU –
(n.1916 – d.1992) – romancier, jurnalist, poet, preot.
Face parte din exilul românesc de după cel de-al doilea
Război Mondial. În 1943 va fi numit atașat de presă al
Ambasadei române din Croația. Se refugiază prin
Austria în Germania în 1944. În 1948 se stabilește în
Franța unde a publicat în jur de 40 de volume. Urmează
studii de teologie la Heidelberg și în 1963 este hiroton-
isit preot la biserica Sfinții Arhangheli  Mihail și Gavriil
și Rafail din Paris. 

14 – Probabil este vorba despre sculptorul  DIM-
ITRIE  D. MIREA – (n.1964 –d. 1942), autorul bustului
lui Ion C. Brătianu din Cîmpulung.

15 – ALEXANDRU CONSTANT – (n.1906 –
d.1986). Fost ministri al Propagandei în cadrul guvernu-
ui Antonescu. De profesie avocat. A fost directorul
ziarului Buna Vestire. A fost întemnițat timp de 18 ani.
A creat ciclul de „Poeme” în  timpul detenției de la
Pitești,Aiud, Râmnicu Sărat, Sighet. Va fi eliberat în
1964, prin decret.

16 – PETRE PAPACOSTEA – (n. 1893 – d.1969).
Avocat de faimă. Secretar politic al generalului
Averescu. Directorul general al Poștelor în guvernul
Averescu ( 1926 – 1927). Arestat în 1952 și condamnat
la 24 de luni închisoare ca „elemnt dubios”. După elib-
erare a fost marginalizat și urmărit de securitate. A lucrat
în diverse cooperative în posturi umilitoare, mult sub
nivelul sau profesional. Frate al scriitorului Cezar
Papacostea, al politologului Alexandru Papacostea și al
istoricului Victor Papcostea (fost deținut politic în peni-
tenciarul Sighet).

17 – TRAIAN SĂVULESCU – (n.1889 – d.1963) –
biolog și botanist , fondator al școlii românești de fitopa-
tologie, președinte al Academiei Române. Din luna mai
1936, membru al Academiei Române. Ministru al agri-
culturii și al domeniilor (1946 – 1947) în Guvernul
Petru Groza.Membru al unor academii străine în
Ungaria, Germania și SUA. A înființat, ca un gest
reparator în urma desființării în 1956 a Academiei de
Științe din România, Asociația Oamenilor de Știință din
România.

18 – GHEORGHE IONESCU ȘIȘEȘTI – ( n.1885 –
d.1967) – agronom, doctor în științe agricole al
Universității din Jena,Turingia – Germania. Membru al
Academiei Române. Creator de școală în domeniul

agronomniei. Ministru al agriculturii de patru ori între
1931 – 1940. A fost fratele medicului Nicolae Ionescu –
Șișești.

19 – IOAN TEODORESCU – (n.1922 – d.1975) –
inginer agronom, universitar de prestigiu științific,
inventator. Între 1957-1962 – activitate academică. 65
de lucrări publicate sau comun icate, 5 brevete de
invenție.

20 – Informație inedită
21 – Informație inedită
22 – STELIAN DIACONESCU(numele real al poet-

ului ION CARAION- n. 1923 – d.1986) – scriitor.
Debut literar în 1939 în Universul literar și în 1940 în
Curentul literar cu versuri și recenzii.  Volumul de ver-
suri Panopticum editat la Editura Prometeu este confis-
cat de cenzură. Secretar general de redacție din 1945 la
revista Lumea sub direcția lui G.Călinescu, în 1947 este
numit șef de presă la Editura Fundațiilor Regale (direc-
tor Alexandru Rosetti). Împreună cu Virgil Ierunca
editează revista Agora care va fi interzisă după primul
număr. Criza culturii și  Criza omului vor fi două arti-
cole de o vehemență majoră pe care le va publica în
Jurnalul de dimineață. Va fi deținut politic între 1950 și
1955 la Canalul Dunărea – Marea Neagră și în minele
de plumb de la Cavnic și Baia Sprie. Arestat din nou în
1958 va fi condamnat la moarte pentru trădare, apoi,
prin computare,la muncă silnică pe viață. Eliberat, prin
decret, în 1964. Își reîncepe activitatea literară în 1966.
În 1981, familia Caraion primește azil politic în Elveția,
stabilindu-se la Lausanne, unde poetul va edita revistele
DonQuijote și Correspondances.

23 – Este vorba despre ANTOLOGIA POEȚILOR
ROMÂNI DIN EXIL alcătuită de Vintilă Horia și editată
la Buenors Aires în 1950, colecția Meșterul Manole.

24 – MIRCEA POPESCU – (n.1919 – d. 1975) –
scriitor și jurnalist. Secretar de redacție al Revistei
Scriitorilor Români. Italienist, trăitor la Roma, în exil,
promotor obstinat al culturii române. De o înaltă statură
intelectuală, prețuit adînc de Mircea Eliade, Vintilă
Horia, Virgil Ierunca,  Horia Stamatu etc. Va fi socotit o
emblemă a dăruirii, a promovării marilor valor iși a slu-
jirii culturii, a arderii pe altarul românismului (apud
Mihaela Albu și Dan Anghelescu, „Mircea Popescu o
conștiință a exilului”, Editura Vremea).
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Cea mai veche colecţie românească de carte
– literatură, filosofie, istorie – şi una dintre cele
mai vechi din Europa şi chiar din lume este/a fost
Biblioteca pentru toţi. De la debutul ei au trecut
135 de ani. Ctitorul faimoasei colecţii a fost, se
ştie, dar oare se mai ştie?!, un tânăr intelectual de
27 de ani, Dumitru Stăncescu, autorul, între
altele, al unui volum de „basme culese din
popor”, intitulat „Cerbul de aur”, reeditat în 1984
în chiar colecţia Biblioteca pentru toţi a Editurii
Minerva, una din marile edituri dispărute în
mlaştina tranziţiei postdecembriste – o tranziţie
neabătută spre analfabetismul de masă! –, de
către reputatul etnolog Iordan Datcu.

În 1885, când a inaugurat ceea ce concepuse
a fi „un şir de cărticele ieftine care vor alcătui încet-
încet Biblioteca pentru toţi”, tânărul Dumitru
Stăncescu, care era doctor în ştiinţe sociale, titlu obţinut
cu cinci ani în urmă la Universitatea din Liège,
publicase mai multe culegeri de basme şi debutase ca
scriitor în revista „Literatorul” cu o nuvelă. Se bucura
de aprecierea lui Alexandru Macedonski, Moses Gaster,
G. Dem. Teodorescu, Lazăr Şăineanu, Alexandru
Vlahuţă şi a altor personalităţi de frunte ale vremii. Îl
preocupa în mod deosebit problema facilitării accesului
la cultură, în primul rând la cultura scrisă, a celor mulţi
cu posibilităţi materiale reduse. Proiectul edificării unei
colecţii de cărţi, în primul rând opere literare, cu un
asemenea obiectiv a putut fi realizat datorită unui editor
inimos, Carol Müller, care şi-a asumat riscul punerii în
practică a unui astfel de proiect. Biblioteca pentru toţi a
debutat în primăvara anului 1885 cu „Poveşti alese” de
Andersen, în traducerea lui Dumitru Stăncescu însuşi.
Un început ce s-a dovedit norocos, încât, într-un timp
extrem de scurt, mai ales când e vorba de asemenea
întreprinderi riscante din punct de vedere economic, s-
a ajuns la o sută de titluri, dar, cu tot succesul repurtat,
după patru ani Carol Müller a dat faliment. Mai trist e
că tot atunci creatorul colecţiei, Dumitru Stăncescu,
moare răpus de tuberculoză. Biblioteca pentru toţi îşi

va continua însă drumul. Este preluată de editorul Leon
Alcalay şi dobândeşte o mare popularitate şi un
prestigiu invidiabil. La 23 de ani de la lansare,
înregistra o mie de numere. În 1920, moare şi Leon
Alcalay, Începând cu anul 1923, timp de două decenii,
colecţia este coordonată de cunoscutul gazetar Vasile
Demetrius. Sub conducerea sa, ritmul apariţiilor devine
mult mai alert, încât, în 1936, numărul scrierilor editate
în populara colecţie ajunsese la 1500. Evocând acea
perioadă, Zigu Ornea, căruia îi datorez cele mai multe
dintre datele pe care le consemnez aici, scria în
„România literară”, în 1985, la aniversarea colecţiei:
„Aceste «cărticele» iniţiate de inimos-eroicul Stăncescu
au educat şi instruit. Ele mi-au relevat scriitori şi
universuri de cugetare, mi-au luminat şi maturizat
juneţea. Le păstrez, de aceea, duioase sentimente de
prietenie respectuoasă. Am verificat adesea că
sentimentele mele sunt aidoma cu ale multor altora din
generaţia mea şi aceea mai vârstnică”. După 90 de ani
de existenţă, BPT număra 118 620 000 de exemplare,
cât o bibliotecă de dimensiuni apreciabile.

Notez toate acestea, având în faţă câteva zeci de
volumaşe din colecţia Biblioteca pentru toţi, apărute
înainte de Primul şi, apoi, de Al Doilea Război
Mondial, ce au aparţinut fostului profesor la
Universitatea de Medicină din Iaşi, Gheorghe Zamfir,
care le-a achiziţionat la o vârstă fragedă, pe când era
elev la Liceul Roman Vodă din Roman. Răsfoiesc cu
firească emoţie cărticelele pe care elevul de aproape
acum un veac şi le-a luat în proprietate, semnându-le şi
datându-le conştiincios. În teancul de cărticele cu
coperţi cărămizii păstrate de distinsul intelectual, se
află scrieri celebre precum „Aşa grăit-a Zaratustra” de
Nietzsche sau un volum de Jules Michelet (1798-1874),
intitulat „ROMANIA, Roma, Piza” ce se deschide cu
un eseu despre România. Este a patra ediţie, ceea ce
înseamnă că acest eseu de istorie universală a interesat
şi a fost solicitat. Marele istoric francez deschide parcă
o fereastră prin care este invitat să privească
occidentalul nu o dată arogant şi mai ales ignorant: „În
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Munţii Carpaţi şi în câmpiile mari ce se întind în partea
dinspre miazăzi a acestor munţi, şi în partea dinspre
miazănoapte a Dunării, locuieşte un popor care nu
seamănă deloc cu celelalte popoare vecine. E înconjurat
de naţiuni slave şi, cu toate acestea, vorbeşte o limbă
născută din latineşte, ca şi limba franceză ori italiană; el
însuşi îşi zice Român şi susţine că se trage din coloniile
stabilite în ţară pe vremea Imperiului roman./ Popoare
de apus, care de atâta vreme, departe de barbarie,
cultivaţi artele şi pacea, păstraţi pururea amintire
recunoscătoare naţiunilor de la răsărit care, cu toate că
au fost aşezate la marginea Europei, v-au păzit de
poporul tătăresc, de armatele Turcilor şi ale Ruşilor; nu
uitaţi că sunteţi datori Ungariei, Poloniei şi nenorocitei
Românii. Popoarele acestea au oprit adesea pe barbari
şi i-au obosit. Chiar când s-a întâmplat de au fost
învinse, tot v-au slujit, căci au străgănit şi zăpăcit pe
vrăjmaşii lui D-zeu./ Cum să-i zic României? Naţiunea
jertfită…Opt milioane de oameni, de oameni care
vorbeau aceeaşi limbă, de aceeaşi rasă, una din
naţiunile mari ale lumii, treceau nebăgaţi în seamă! De
ce? Aceasta e nenorocirea lor; bătuţi de o mare
furtunoasă de o sută de popoare deosebite, schimbând
mereu stăpânii, oboseau luarea aminte, turburau
privirile cu mobilitatea lor aparentă. Din ameţeala
aceasta, te uiţi la istoria lor ca şi călătorul, care stând jos
pe marginea Dunării şi uitându-se la mersul ei furtunos,
ar vrea să-şi aţintească ochii, să prindă, să numere valul
care se urcă mereu peste val; pe urmă, obosit,
descurajat, şi-ar întoarce ochii plângându-se de munca-
i zadarnică./ Valul se schimbă necontenit, fundul nu se
schimbă. România lui Traian a rămas până acum
credincioasă sieşi, neclintită în geniul ei primitiv./
Poporul acesta, născut ca să sufere, a fost înzestrat de
fire cu două lucruri care nu te lasă să pieri: răbdarea şi
mlădierea, ce te fac să te ridici ori de câte ori te
îndoieşti. Nu-l puneţi în cumpănă cu monumentele
romane, cu căile veşnice, care îi brăzdează pământul;
mai bine s-ar potrivi cu rezistenţa puternică şi
mlădioasă a digurilor olandeze, de care se izbesc şi se
sparg valurile oceanului…”. Un alt volumaş, având
preţul de 30 de bani, conţine romanul lui Victor Hugo –
„Cea din urmă zi a unui condamnat”, în traducerea lui
Horaţiu şi Virgiliu Z.

Ponderea cea mai mare în colecţia BPT o aveau
scriitorii români. „Dumbrava Roşie”, poemul istoric al
lui Vasile Alecsandri, este prefaţat de I. Bianu. Într-un
alt volum, al 200-lea, apărut în 1908, sunt publicate
cinci scrieri dramatice ale lui Alecsandri, sub titlul
„Teatru”, între care „Barbu Lăutarul” şi „Piatra din
casă”. De mare succes se va fi bucurat „Scrisoarea

pierdută” a lui Caragiale, flancată de spumosul
monolog „1 aprilie” al aceluiaşi. „Scrisorile către V.
Alecsandri” ale lui Ion Ghica au fost editate în mai
multe volume, un adevărat serial epistolar. Un regim
similar le-au fost rezervat lui Anton Pann, Nicolae
Filimon, Ion Creangă, Caragiale, Nicolae Iorga. Una
dintre devizele făuritorilor colecţiei – editori, culegători
de basme şi alte producţii populare, traducători etc. –
era aceasta: „Nu-şi iubeşte ţara cel care nu citeşte limba
ei şi nu are dreptul la nici o demnitate printre noi”. 

După Al Doilea Război Mondial, Biblioteca pentru
toţi şi-a reluat cursul întrerupt de tragicele evenimente.
Palmaresul ei era deja impresionant: 1550 de numere în
zeci de milioane de exemplare. După o perioadă de
tranziţie, tradiţia este înnodată cu adevărat în 1960.
Cărţile cu sigla BPT apar acum săptămânal într-o nouă
şi expresivă grafică, cu prefeţe şi studii introductive
semnate de reputaţi critici şi istorici literari, cu un
aparat critic de o remarcabilă ţinută filologică. Şi în
deceniile postbelice colecţia era destinată cititorilor cu
venituri modeste. Tirajele sunt în această epocă
fabuloase, ele atingând o sută, două sau chiar trei sute
de mii de exemplare. A fi publicat în BPT era semnul
suprem al consacrării, era o confirmare a valorii. De
biografia faimoasei colecţii se leagă nume prestigioase
de editori ca Mihai Şora, Teodor Vârgolici, Aurel
Martin, Tiberiu Avramescu. În numai un sfert de secol
– 1960-1985 – tirajul total al cărţilor din BPT a fost de
85 620 000 exemplare. Se citea masiv în „Siberia
spiritului”! Un paradox?! Nicidecum. Un fenomen
natural susţinut cu responsabilitate, financiar şi moral,
de statul român, adică de noi toţi. Nichita Stănescu
afirma în neasemuitul său stil că Biblioteca pentru toţi
„a făcut să ne pară hârtia a fi de lumină. Ea face lumina
să poată fi tipărită”.

Din păcate, după 1990 a dispărut şi cea mai veche
colecţie românească de carte. Vântul „înnoitor” al
demolărilor, inclusiv în spirit – din prostie, din interese
mai mult sau mai puţin obscure sau meschine – a
devastat şi spaţiul editorial. Astăzi nu mai există nimic
care să ducă mai departe nobila tradiţie a Bibliotecii
pentru toţi. Dar, mai ales, nu mai există nimic care să-i
egaleze prestigiul şi imensa popularitate pe care le-a
avut acea colecţie cu adevărat europeană; o „colecţie
naţională de cultură universală”, cum o caracteriza tot
Nichita Stănescu. Câtă dreptate avea Jules Michelet
când constata că suntem o „naţiune jertfită”, iar
trăsăturile care ne definesc sunt răbdarea şi mlădierea!
Ne-or fi ajutat ele, răbdarea şi mlădierea, să rezistăm, să
supravieţuim, dar important este şi cum supravieţuim!
Spiritual, se pare că din ce în ce mai urât.
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Unde s-a născut, de fapt, legenda lui Codreanu
haiducul? Una dintre notele infrapaginale ale
colecției Poesii populare ale românilor (1866)
lămurește că Alecsandri culesese balada chiar de la
Bohotin, moșia amicului Lascăr Rosetti și fostă
reședință de vară a boierilor moldavi, unde cucoana
Eufrosina își aducea, după mărturiile
memorialistului Radu Rosetti, nu numai prețioasele
obiecte personale, ci și un numeros taraf, foarte
apreciat în toată Moldova, de-o parte și de cealaltă
a Prutului, atât cât se întindeau proprietățile
Rosetteștilor până la 1812. E posibil ca „orbul”
Neculai Nastasi, pomenit de Alecsandri, să fi făcut
parte din celebrul taraf pe care boierii îl luaseră,
întru alinarea suferinței, chiar și în exilul
cernăuțean. Printre reperele spațiale semănate în
diferitele versiuni și prelucrări culte ale baladei,
recunoaștem Pădurea Movilăului din preajma
Nistrului, Copoul și rediul Breazului, satul Bordea
aflat pe drumul dintre Vaslui și Iași, localitățile din
jurul Hușilor, Codrenii din județul Neamț, Ioneștii
de lângă Iași, ceea ce înseamnă că aria de acțiune a
haiducului – în consecință, aria de răspândire a
mitului său – va fi fost chiar vechea Moldovă. 

Uneori Codreanu se oprește „colo-n vale”, la
cârciuma Șantei și a bărbatului ei adică, dacă îl
luăm ca reper pe „informatorul” lui Alecsandri, mai
la sud de Bohotin, unde se servește vin parfumat de
Cotnari și de Odobești: „El cârlanul și-l lua,/ La
ciochine și-l lega/ Colo-n vale la Șanta,/ La Șanta,
la crâșmăreasă/ Cu ochi mari de puic-aleasă./ Bea
Codrean, se veselește,/ Cu Șanta se drăgostește,/ Și
de plată nici gândește/ Bea Codrean și poruncește/
Iar crâșmariu-ngălbinește/ Și porunca-i împlinește./
Măi bădiță, măi crâșmar/ Ad-o ploscă de Cotnar/ Și
una de Odobești/ Dacă vrei să mai trăiești!/ Ploștele
Codrean lua,/ La oblânc la anina,/ Crâșmărița

săruta/ Și cu roibul iar pleca/ Și cu roibul se lăsa/
Deasupra Copoului,/ Colea-n rediul Breazului/
Locașul viteazului”. Amorul dintre haiduc și
cârciumăreasă pare o secvență mai curând
întâmplătoare, căci sturlubaticul Codreanu s-a oprit
la crâșmă nu pentru nurii Șantei, ci pentru a face
rost de niscaiva udătură potrivită cărnii de „cârlan”.
Cum e felul haiducului român, cu Șanta „se
drăgostește” fără prea multe introducțiuni, finalul
interacțiunii lor stând sub pecetea unui „sărut” lipsit
de patetism. Numele eroinei poate fi și rezultatul
unei contaminări cu balada dunăreană a Șalgăi,
văduva vârtoasă ce-i face de rușine pe toți haiducii
lui Caracatuci. Scrisă, după cum știm, în proză,
traducerea franceză indică totuși o oarecare
gradație a curtării galante, căci Codreanu
îndrăznește – au fur et à mesure – numai să
„mângâie” și apoi să sărute pe „cabaretiera cea
drăguță”: „Bientôt ils arrivent ensemble dans la
vallée de Chanta, de Chanta la cabaretière, qui a
de grands yeux provocants. Codréan boit et se livre
à la gaîté ; il caresse la jolie Chanta et ne se sou-
cie nullement de payer son écot; Codréan boit et se
livre à la gaieté, tandis que le cabaretier pâlit à la
voix du brigand qui lui crie: « —Ohé ! l’aîné ! ohé
! le cabaretier, apporte-moi une ploska de vin de
Kotmar, ou sinon malheur à toi ! » Codréan prend
la ploska, l’attache au pommeau de la selle, enfour-
che le cheval, embrasse la jolie cabaretière et se
met en route pour aller s’arrêter au bout du plateau
de Copou dans le bois de Briazou où le brigand a
élu domicile”. 

Istoria lui Codreanu se înfățișează ca un medley
de episoade haiducești preluate de prin alte balade,
motiv pentru care G. Dem. Teodorescu nici nu
culege acest text, ci preferă să antologheze mai
multe versiuni ale baladei Corbea: Codreanu
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tânjește după calul roib al unui mocan (nu tocmai
înstărit), fură superbul bidiviu, se oprește la o stână
de unde își procură – tot cu japca – un miel de
friptură, o vizitează pe Șanta ca să-și dichisească
meniul cu niște vin d’origine contrôlée apoi, în
timpul festinului haiducesc, este surprins de poteră,
legat și dus la Iași, unde este judecat de însuși
domnul „cu caftan și gugiuman”; influențat de un
sfetnic țarigrădean, domnul Moldovei îl condamnă
la moarte, însă Codreanu scapă de pedeapsă printr-
un șiretlic: la ultima spovedanie, cere să-i fie
eliberată mâna ca să facă semnul crucii și,
chemându-și calul năzdrăvan, reușește să sară, tot
asemenea lui Corbea, zidul înalt al curții domnești.
Spre deosebire de balada lui Corbea, fixată asupra
conflictului de clasă dintre un domn autohton
(Ștefăniță Vodă) și un haiduc pe nedrept încarcerat,
balada lui Codreanu (versiunea Alecsandri)
conține, în spirit pașoptist, un mic discurs anti-
grecesc, străfulgerat de câteva accente „naționale”:
„Măi Codrene, voinicele,/ Spune tu domniei mele/
Mulți creștini ai omorât/ Cât în țară ai hoțit?/
Domnule, măria ta,/ Giur pe Maica Precista/ Eu

creștini n-am omorât/ cât în țar-am voinicit,/ Vreun
creștin de-l întâlneam/ Averile-i împărțeam/ Cu doi
cai de-l apucam/ Unu-i dam, unu-i luam./ Mâna-n
pungă de-i luam/ Giumătate-i deșertam./ Unde
videam săracul,/ Îmi ascundeam baltagul,/ Și-i dam
bani de cheltuială/ Și haine de premeneală/ Iar unde
zăream grecul/ Mult îmi ardea sufletul/ Pân’ ce-i
retezam capul!/ În cap mâna că-i puneam,/ La
pâmânt îl aduceam/ Căpățâna i-o tăiam/ Și la corbi
o giuruiam [...] Domnule, măria ta/ Tu pe greci nu-
i asculta/ Că ei viața ți-or scurta/ Grecu-i fiară
dușmănoasă,/ Grecu-i limbă veninoasă,/ Grecu-i
boală lipicioasă/ Ce pătrunde pân’ la oasă”. De
remarcat faptul că versiunea Amzulescu – culeasă
mult mai târziu și rezultată probabil dintr-un proces
de refolclorizare a motivului cult – nu conține
niciun fel de accent politic.

Pe calea deschisă de traducerea lui Alecsandri
într-o limbă galantă, episodul amoros se
concretizează în nuvela Șanta, publicată de Nicolae
Gane în 1875. Cu fler de mare prozator, Gane
surprinde ceata haiducilor moldavi într-un episod
de criză, de contestare a autorității Codreanului,
deoarece „căpitanul are gărgăuni de muiere în cap”.
Totuși, creionată în spirit romantic, femeia joacă
aici un rol mai curând fantasmatic, de ființă eterată
bântuită de vise și premoniții. După ce o pierde într-
o încăierare cu potera, Codreanu decide să renunțe
la haiducie, să se predea autorităților care, optând
să îi aplice o pedeapsă morală și nu una fizică, nu îl
execută, ci îi dau drumul să rătăcească prin lume
fără scop, „purtându-și chinul din loc în loc ca o
moarte de toate zilele”. Prin interpretarea
prozatorului junimist, figura Codreanului intră în
sfera de influență a arhetipului „mortului viu”. 

Dar cariera haiducului moldav nu se încheie cu
una cu două, Codreanul devenind subiectul unei
controverse între N.D. Popescu și imitatorii/ emulii
săi, mai cu seamă cel semnând cu inițialele
„D.D.P.” Pentru a restabili cronologia rescrierilor
baladei lui Codreanu, putem aminti în treacăt
nuvela Șanta (1875), romanul Codreanu haiducu.
Nuvelă originală compusă de N. D. Popescu
(publicat sub semnătura lui N.D. Popescu în 1882,
ediția I și 1892, ediția a II-a), Codreanu, mare
haiduc național (publicat sub semnătura D.D.P. în
1896), iar mai apoi Codreanu Haiducu. Nuvelă
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(publicat sub semnătura lui Ion Dragoslav în 1924)
și Codreanul Haiducul. Nuvelă originală de Anton
Marcu (publicată sub semnătura lui Anton Marcu,
f.a. și intrată în fondul BCU Iași în 1929).

Ficțiunea lui N.D. Popescu reprezintă însă un
moment de cotitură, întrucât, extrăgându-l din
fondul folcloric moldovenesc, romancierul îi
extinde aria de acțiune în Valahia unde pretinde că
ar fi descoperit atestări ale originii sale
aristocratice: „CODRU GORUNULUI. Între
Râmnic și Focșanĭ, cam p’acolo pe unde aḑi trece
linia ferată Buḑeŭ Mărășescĭ, era mai acum opt-
ḑecĭ de ani o pădure seculară dependinte de schitu
Poiana Măruluĭ désă și stufoasă care se întindea
spre miaḑă noapte până în creeriĭ munților spre
miaḑă ḑi până în marginea Bărăganuluĭ, spre răsărit
trecea fruntaria Moldoveĭ și se împreuna cu anticele
sale pădurĭ spre apus îșĭ da mâna p’aproape de
Bucov cu vestita pădure a Vlăsieĭ din care aḑĭ a
rĕmas numaĭ câte-va crâmpee câte aŭ făcut parte
din domeniile statuluĭ”. O extinsă notă de subsol
argumentează faptul că acest Codreanu provine de
fapt din Ilfov și că episodul său moldav – durând în
jur de 1 an și 8 luni, precizează N.D. Popescu – nu
ar avea legătură cu adevărata sa origine: „cuprinsul
pisanieĭ (lespede de piatră) de d’asupra bisericeĭ din
satul Codrenĭ, comuna Preasna nouĕ, județul Ilfov,
aproape de Budeștĭ, biserică durată de Codreanu
după ce s’a lăsat de haiducie, după spusa tuturor
unchiașilor din sat, si care pisanie glăsuesce că
biserica s’a clădit cam pe la începutul secoluluĭ al
XIX-lea”. Codreanu ar fi trăit, așadar, pe vremea lui
Iancu Jianu, biografia sa semănând izbitor cu aceea
a haiducului din Drăgășani: „Un an și ceva după
petrecerea evenimentelor descrise maĭ sus, în satul
Codrenĭ din vecinătatea Preasneĭ, cam în drumul ce
trece de la Bucurescĭ spre Călărașĭ, proprietarul
moșieĭ Ioniță Codreanu fiul rĕposatuluĭ Iordache
Codreanu, care venise de curând dintr’o lungă
călătorie cu o nevestică frumoasă și drăgălașe și pe
care Alexandru Vodă Suțu care devenise pentru a
doua oară domn în Țara Românească, îndemnat
fiind de stăruitoarele rugăciunĭ ale luĭ Dinicu
Catargiu, mare boer moldovean, îl făcu se mare
căminar, ridică cu mare cheltuială un mândru palat
și aproape de el un mândru schituleț care se află și
astă-ḑĭ în ființă [...]; cu toate astea moșnegiĭ înălbițĭ

de anĭ care aŭ maĭ apucat din vremea trecută, tot îșĭ
maĭ aduc aminte că în copilăria lor se șioptea prin
sat că boerul în toată vremea cât a lipsit din țară, a
haiducit prin Moldova d’a adunat-o stare fară de
numĕr, și tot pot să’țĭ arate două morminte cu
petrele șterse și două portrete pe jumătate mânzălite
din peretele bisericeĭ, afirmându-țĭ cu siguranță că,
aceste morminte și acele portrete, ar fi ale
rĕposaților cititorĭ Ioniță Codreanu și jupâneasa
Sanda. [...] În Moldova ca și în țeara Românească
haiducia se stinse de îndată ce se puse pe tron
Domnĭ pământenĭ; pasămi-te aceasta era noima
haiducieĭ.” 

Odată cu Jianu și Codreanu se închide,
sugerează N.D. Popescu, glorioasa cronică a
veritabilei haiducii românești. Ambii eroi fac
dovada faptului că orice rang social moștenit
trebuie reconfirmat, prin merite și fapte, în
comunitate. Lipsiți de principii ferme și de idealuri
patriotice, haiducii din cele 2 mari cete se
răspândesc prin țară și devin niște simpli tâlhari.
Vestițĭ locotenenţĭ pe vremuri, Hârgot, Țandără,
Țărăngoi, Coșmeliță, Codău, Nicolae Grozea,
Dumitru Lungu, Ioniţă Tunsul ș.a. vor deveni – la
pachet și nu monografic – subiectul unor romane
„criminale”. Autori cu gust mai pregnant pentru
senzațional decât bătrânul Nedea vor urmări și își
vor disputa întâietatea pe aceste subiecte mustoase.
Să nu uităm că Panait Macri se lansează, datorită
succesului genului între 1880 și 1900, cu Ghiță
Cătănuță (1883), Ioan Tunsu, căpitan de haiduci
(1887), Haiducul Ţandură, Scriere originală cu
adaose şi modificări (1894), Bostan, haiduc de
peste Milcov (1899), iar apoi renunță de tot la
haiduci. 

Ce urmărește însă acest „D.D.P.”, autor al unui
text care, așa cum arată și titlul, ar trebui să
accentueaze aura „națională” a faptelor
Codreanului? Miza stă, după cum vom putea
observa cu ușurință, în corelarea partiturii retorice,
în stil pașoptist, a eroului „național” cu ritmul alert,
senzațional, al mișcării narative. Într-adevăr, deși
expozițiunea indică secolul al XVIII-lea ca moment
al desfășurării acțiunii, în capitolul al II-lea aflăm
că acest Codreanu s-a născut în 1840. Preluând
sugestia titlului romanului lui Bolintineanu, vom
putea zice că și haiducul nostru este un „doritor
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nebun”.
Iată, într-un cadru idilic de sat tradițional

românesc, înflorește iubirea pură a doi tineri –
Codreanu și Șanta (din cauza frecventelor greșeli
de tipar, personajul feminin ajunge să se numească
și „Santa”, și „Satana”); dar răpirea Șantei și a celor
2 surori de către grecii haini (la comanda unui
domn scelerat, Ștefan XIII) îl determină pe
Codreanu să plece în haiducie, o haiducie asumată
pe cont propriu, fără tovărășie și spirit de ceată. Pe
surori le găsește închise într-un fel de harem
fanarioticesc iar pe Șanta o află măritată și forțată
să fie cârciumăriță într-un sat de lângă Iași. După ce
le salvează, Codreanu le pune la adăpost într-o
mănăstire iar el pleacă mai departe, ținând
următorul discurs: „Cât pentru mine, să nu vă
îngrijiţi, dragele mele. Eŭ sunt bărbat şi nu mă voiŭ
perde în lume; voiŭ sci de sigur să câştig cu ce să
mă hrănesc eŭ şi să plătesc stariţeĭ pentru voĭ. În
lume nu se prăpădesce nicĭ un om, când are doă
braţe de voinic şi un cal ca roibul meŭ, maĭ ales
când voiniculŭ se găseşte într’o ţară necinstită de
tóte puşlamalele streine, într’o ţară care suspină
dupe resbunare. Patria nóstră suferă şi geme greŭ
sub călcâiul veneticilor. Otrava s’a întins peste
neamul nostru şi pânza păiajenului uciḑător a
coprins mai tótă suflarea românească. Ei bine, póte
că, ducêndu-mă în lume, voiŭ sci şi eŭ să’mĭ fac
datoria de român adevărat, silindu-me pe de o parte
a îndulci nevoile poporuluĭ, iar pe de alta a face ca
dreptatea pe care ţeranul n’o póte găsi la dregătoriĭ,
să o găséscă câte o dată sub frunza, cea deasă a
pădureĭ şi sub ascuţişulŭ cuţituluĭ meŭ! Nu vă
îngrijiţi dragele mele, de mine; voiŭ sci să mă
strecor întocmaĭ ca raza luneĭ printre întunecimĭ,
văḑut de toţĭ, dér ne oprit de nimeni în calea mea”.
Oricât de profundă, disperarea eroului nu amuțește
niciun moment vocea propagandei naționale pe
care publicul secolului al XIX-lea o va fi cunoscut,
poate, din paginile „organelor” oficiale ale
partidelor. Secvențe precum cele citate
„plombează” narațiunea senzațională, domolind
ritmul trepidant: „Era, în fine, unul din aceĭ românĭ
carĭ, ca pasările cele rarĭ, apar din când în când pe
pămêntul patrieĭ nóstre pentru a redeştepta virtuţile
şi curagiul poporului nostru şi a face ca naţiunea să
calce în picióre pedicile ce s’ar pune înaintea eĭ şi a

păşi cu spor pe calea viitoruluĭ şi a desvolăreĭ”;
„Am jurat că de voiŭ avea un copil, să’ĭ las cu
limbă de mórte acestă singură moştenire: iubire
nesfârşită poporuluĭ şi mórte tiranilor, mórtea
duşmanilor noştri!”. Sfârșitul intră tot într-o logică
senzațională întrucât Codreanu, cu o gesticulație
melodramatică, se sinucide în fața domnitorului:
„Ḑicênd acestea Codreanu ’şĭ înfipse cu hotărîre
cuţitul în partea stângă a peptuluĭ şi căḑu pe spate
strigând: Trăiască poporul român!”. 

Cu o oarecare amărăciune, N.D. Popescu indică
furtul intelectual la sfârșitul ediției a II-a (1892),
unde apare un dialog între ucenic și maestru, între
Codreanu și Bujor. Haiducii discută, la poarta
iadului, despre propriile lor „romane” și despre
legitimitatea autorilor de a-i folosi drept surse de
inspirație. Codreanu îi arată fostului său căpitan că
„a primit prin poștea colilor furate de ucencii
tipografiilor și amestecate cu maculatura” două
cărți, „Codreanu haiducu, editura Steinberg” și
„Codreanu, mare haiduc național, editura lito-
tipografiei Dor. P. Cucu”. Problema, după câte lasă
se se înțeleagă romancierul, stă în refolclorizarea
figurii haiducului: „Lasă pentru fapte, că acolo n’ai
cuvânt să te plângi, căci așa e dat autorului să
mărească sau să micșoreze faptele petrecute după
buna sa plăcere; ba iacă la nevoe poate să mai
scornescă și ce nu s’a întâmplat de loc, căci
aminteri povestea devine stearpă și cititorul îți
aruncă cartea cât colo. Cât pentru anni iată cum
merge șiretenia: Scii că faptele noastre au fost
cântate de lăutari și că lăutarii le au învățat unii de
la alții. Purtate din gură în gură stihurile cu vremea
s’au mai scâlciat și strâmbat astfel că în unele părți
au ajuns în gura poporului de acum schimbate cu
totul. Astă pățitanie s’a întâmplat și cu tine”.

Publicate în anii 20’, textele semnate de Ion
Dragoslav și de Anton Marcu îl readuc pe Codreanu
în Moldova, în zona orașului Huși, de unde și
pornise. Dar despre asta vom mai povesti, cu
îngăduința domniilor voastre, în numărul următor.
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În decursul celor douăzeci de ani de existenţă,
Vieaţa nouă s-a făcut cunoscută prin atitudinea
polemică faţă de revistele cu o tematică
tradiţionalistă (Sămănătorul, Viaţa românească),
dar şi faţă de publicaţiile ce promovau o ideologie
și o estetică având ca miză dezvoltarea unei
literaturi române originale (Convorbiri literare,
de pildă). Evidențiind „latinitatea” culturii
române și sprijinind simbolismul, Vieaţa nouă s-a
lansat și într-o polemică vizând publicaţiile
moderniste (Sburătorul, Literatorul), aflate de
aceeași parte a baricadei. Totuși, dintre toate
polemicile, poziționarea față de direcția junimistă
prezintă aspecte particulare care ar merita
rediscutate.

Poziția împotriva Convorbirilor literare se
configurează în primul deceniu al secolului al
XX-lea. Încă de la început, polemica dintre cele
două grupări a fost modelată de voinţa
directorului Vieţii noi, care își alesese drept ținte
pe omologii săi, Titu Maiorescu şi Simion
Mehedinţi. Să o spunem de la bun început:
intrarea în joc a directorilor Convorbirilor... a
însemnat totodată și asigurarea unui bun nivel
intelectual, ideile fiind dezbătute nu numai în
spiritul dezvăluirii adevărului, ci și cu mare
atenție la stilul critic folosit în public. Atacul
moderniștilor asupra unei direcţii literare
considerate desuete se dezlănțuie în replicile
schimbate între Ovid Densusianu şi S. Mehendinţi
pe tema noului curent; dar, când spiritele se
încing, lucrurile nu sunt ușor de oprit și cei doi
actori își încrucișează armele și în chestiunea
receptării poeziei populare. 

Totuși, sursa controverselor din jurul anului
1905 nu a fost Ovid Densusianu. Ca exponent al
specificului naţional promovat de revista

Sămănătorul, S. Mehedinţi publica, în numărul
opt al revistei, articolul Primăvara literară. Către
cei aleşi ai tinerimii de astăzi. Reacția împotriva
aşa-zisului „curent decadent” venea la numai
nouăsprezece zile de la apariţia Vieţii noi.
Articolul tipărit în rândurile publicaţiei
sămănătoriste constituie o urmare a Rătăcirilor
literare din 1 februarie 1905, text ce elogiază
sufletul românesc şi literatura satului. Încă din
introducere, Mehedinți pune la îndoială, pe bună
dreptate, efectele benefice ale influenţei franceze,
atrăgând atenția asupra curentului zolist, în
special, și a literaturii moderne, în general.
Mehedinţi realizează astfel o distincţie clară între
literatura română şi literatura marcată de influețe
străine. De la Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri,
G. Coşbuc şi până la reprezentanţii prozei
româneşti (Ion Creangă, Ioan Slavici, Duiliu
Zamfirescu), literatura română nu fusese
influențată de modelul francez care pătrunsese în
spațiul culturii române – crede Mehedinți – în
jurul anului 1880. Ca atare, Mehedinţi neagă
valoarea operele literare marcate de „imaginea
unei insanităţi decadente” grefate asupra unor
„suflete neprihănite”. Viitorul director al
Convorbirilor vede însă noul curent prin lentila
apologetului lumii satului, spațiu de expresie
originală a spiritului autohton. Elogiul său atrage
atenția, în același timp, asupra activităţii junimiste
anterioare ce susținuse, în spaţiul cultural
românesc, numai literatura capabilă să „învioreze
sufletul”.

Ca răspuns la afirmaţia lui Densusianu despre
privilegierea subiectelor literare care incită (și
excită) sufletul artistului (Rătăciri literare),
Mehedinţi susţine că o astfel de abordare
presupune negarea exteriorităţii, a observației
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obiective și insistența asupra unui proces de
introspecție ce nu conduce, în cele mai multe
cazuri, la creație autentică. Cu alte cuvinte, pentru
criticul format la şcoala lui Titu Maiorescu,
prelucrarea materialului literar nu trebuie să se
realizeze dinspre interior spre exterior, ci în sens
invers: „(...) artistul n’are nevoie şi nici nu poate
imita pe nimeni în ceea ce este esenţial artei” sau
„El nu-şi alege subiectele, ci subiectele îl aleg pe
dînsul”. Trebuie să lămurim însă dacă Densusianu
îndemna, într-adevăr, la imitarea fără
discernământ a literaturilor străine. O atentă
relectură poate pune în evidență că Densusianu
susţinea, de fapt, întinerirea literaturii nu prin
imitaţie, ci prin reliefarea sufletului modern al
românului. Prin această suflet modern directorul
Vieții noi înțelegea un fond comun tuturor
culturilor latine. Totuși, pentru Mehedinți,
prelucrarea substratului etnic constitutie singura
modalitate prin care literatura română poate
supravieţui. Prin tonul său apodictic, finalul
articolului vorbește de la sine: „Să nu ne fie deci
teamă la urma urmei de nicio rătăcire. Pot să se
ivească din nou îndemnuri spre vre-o modă, dar la
aceasta nu se vor pleca decît cei slabi şi
neisprăviţi. Multe se pot isprăvi; sufletele
neisprăvite, niciodată”.

Însă controversa literară nu se opreşte aici. În
articole precum Dela critică la harţă? (feb. 1909)
şi Răspuns unui decadent (apr. 1909), Simion
Mehedinţi continuă atacurile asupra mişcării noi.
Drept urmare, în luna martie a anului 1909, Ovid
Densusianu publică un răspuns vehement la
adresa directorului Convorbirilor literare. Un
filolog se ia la harță cu un politician,
neprecupețind, nici unul, nici celălalt, resursele
otrăvitoare ale atacului la persoană. Într-adevăr,
Dela critică la harţă? constituie un răspuns la
adresa revistei Ramuri de la Craiova, revistă care
acuza Convorbirile literare că ar fi pus în operă
un spirit aristocratic, conservator, și că ar fi
politizat lumea ideilor. Insistând asupra faptului
că atât revista, cât și Junimea au acționat ca o
veritabilă „mişcare culturală a renaşterii noastre”,
Mehedinţi clarifică de ce Convorbirile literare nu
se angajează în polemici „bolnăvicioase”. 

Se vor propune, astfel, câteva reguli de dialog
cu mişcarea modernistă de la Vieaţa nouă.
Considerând că individualităţile marcate de lipsa
sentimentului estetic trebuie ignorate, Mehedinți
pune eticheta „decadenței” asupra tuturor noilor
producții, căci „boala e dată ca model pentru
sănătate...”. Sub condeiul polemistului furios,
întreaga modernitate își pierde însemnătatea: de la
arta plastică până la tehnicile simbolismului
(sinestezii, corespondenţe, muzicalitate etc.)
modernismul nu face decât să adâncească niște
tendințe bolnăvicoase. Sesizăm însă că, spre
deosebire de Maiorescu, Mehedinți nu face o
critică de „direcție”; angajarea în această luptă
literară „nu mai este pentru direcţie, ci mai ales
pentru producţie literară”. 

Răspunsul nu întârzie să apară. În Parazitism
literar (1909) Ovid Densusianu exagerează, la
rându-i, protejându-i în bloc pe toți reprezentanții
curentului simbolist și denigrându-i – tot în bloc –
pe junimiști, care se manifestă și se înfățișează ca
o „frumoasă colonie parazitară”. La polul opus, în
Răspuns unui decadent, S. Mehedinţi procedează
la fel prin categorisirea modernismului drept
„mucegaiu literar, o producţie perversă care dă
boala ca model pentru sănătate”. Dar Mehedinți
nu se oprește aici, ironizându-și adversarul prin
recurs la figura tatălui său, Aron Densusianu, și la
neinspiratul său gest de a-l contesta pe Eminescu. 

Hărțuindu-și adversarii încă din primul număr
al revistei (în opinia sa, gruparea literară de la Iaşi
își însuşise merite pe care le avea, de fapt, întreaga
cultură română), strategia lui Densușianu nu
rămânea astfel fără rezultate. În acest sens, în
articole precum Alexandri şi „Junimea” (1905) şi
O legendă literară (1905), Densusianu condamna
cercul junimist pentru atitudinea delăsătoare faţă
de bardul de la Mirceşti imediat după apariția
astrului eminescian. Cu alte ocazii însă, directorul
Vieții noi exprimase alte poziții față de încercările
„latine” semnate de Alecsandri. Completând
studiul Alexandri şi „Junimea”, O legendă
literară reevaluează considerațiile maioresciene
despre „direcţia nouă” şi „direcţia veche”. Știind
că „direcţia nouă” fusese „jucăria critică” a lui
Maiorescu, cea pe care magistrul de la Junimea
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miza în evoluţia criticii şi literaturii române,
Densusianu susține că „regenerarea” culturii,
implicit a literaturii române, are loc cu mult
înainte de momentul 1860-1870, identificat de
Maiorescu drept punct de pornire. M.
Kogălniceanu, Al. Odobescu, Russo şi Alecsandri
ar trebui apreciați ca întemeietori datorită
proiectelor culturale de anvergură: „Pentru cine
judecă nepărtinitor lucrurile şi urmăreşte
desvoltarea firească a literaturei noastre pînă la
1860 mişcarea pe care Junimea a voi s’o presinte
ca pornind dela ea apare mult mai veche. Şi lupta
împotriva literaturei uşoare, fără caracter serios
romînesc bine pronunţat, şi desaprobarea utopiilor
latinştilor – tot se găseşte în ce scrisese
Kogălniceanu, Russo şi Alexandri”. Mai mult
chiar, Densusianu susţine cu vehemență că
Junimea şi Convorbirile literare au vehiculat un
neadevăr istoric, pretinzând că, până în 1860,
nicio mişcare literară nu susținuse înnoirea
literaturii și spiritul critic. Maiorescu este acuzat
că făcuse tabula rasa cu meritelor înaintașilor și a
revistelor precedente (Revista Romînă, Romînia
Literară). Dar, dus de spiritul polemic,
Densusianu greşește în evaluarea rolului lui
Maiorescu însuși: niciunul dintre „oamenii
începutului de drum” nu își asumaseră, asemenea
lui, îndeplinirea oficiului de critic literar; niciunul,
până la el, nu își pusese problema
instituționalizării criticii.

În polemica dintre cele două grupării există şi
o serie de episoade aparte pe tema „latinităţii”
culturii noastre. Mărul discordiei apare în jurul
anilor 1906 și, respectiv, 1909, când Octavian
Goga ține un discurs la acordarea premiului
Academiei iar Duiliu Zamfirescu ține chiar
discursul de recepție în Academia Română. În
studiul Ce cerem zilei de mîne, Densusianu se
arată deranjat de inconsecvența criticului
Maiorescu care se arată acum extrem de sensibil
la poeziile patriotice ale lui Goga, așadar la o artă
cu mesaj clar. Fără îndoială, susţine criticul de la
Viața nouă, gruparea junimistă face un
compromis cu poezia lui Goga din cauza
„vegetatismul intelectual al cercului”. Denunțata
inconsecvență a lui Maiorescu trebuie luată cum

grano salis, căci iată ce spunea el despre arta lui
Goga: „forma frumoasă în care autorul a ştiut să
exprime cuprinsul «patriotic»” dă autenticitate
poetului ardelean; nu conținutul vehiculat, ci
structura limbajului, prin care figurile familiare
ale satului capătă „cetăţenie literară” imprimă
valoare poeziei sale. Pe același fond, ideologia și
estetica poporanismului sunt „manevrate” într-o
direcție imprevizibilă. În articolul Ce nu se
înţelege la Academie şi de alţii. Discusul de
recepţiune a d-lui Duiliu Zamfirescu şi răspunsul
d-lui Maiorescu, Densusianu îl apreciază pe
Zamfirescu tocmai pentru curajul de a readuce, în
aceeași discuţie, și poporanismul, și ideea de
latinitate. Pe scurt, Zamfirescu s-ar înscrie în linia
afirmaţiilor densusiene, căci manifestările
creatoare sunt posibile în ambele spaţii, și în cel
rural, și în cel urban. Pentru că Densusianu atacă,
la pachet, pe toți colaboratorii revistelor
Sămănătorul și Viaţa românească (de la
Alecsandri, Ion Slavici, Popovici-Gălăţeanu, Ion
Creangă până la Octavian Goga şi G. Coşbuc),
răspunsul lui Maiorescu din În chestiunea poeziei
populare rămâne esenţial pentru apărarea
individualităţilor ce își extrag inspirația din duhul
creator al rasei. În cazul poeziilor populare culese
de Vasile Alecsandri – calificat de Duiliu
Zamfirescu drept un „rău culegător de poezii
poporane” –, Maiorescu susține că bardul din
Mirceşti își dovedește autoritatea prin chiar
curajul de a interveni în textul folcloric: „(...)
Alecsandri a donat şi (cum zice el însuş) a
întocmit poeziile populare”. Așa cum se poate
observa, Densusianu contestă autenticitatea
creaţiei zise „poporane”, o strategie de
înfrumusețare și de idilizare a vieții rurale
românești.

Așa cum putem pricepe cu ușurință, polemica
dintre cele două reviste nu are miză „națională”
sau „naționalistă”. Virulența ambelor părți se
explică nu neapărat prin lupta de principii, ci mai
curând prin lipsa de toleranță și opacitatea la
opinia celuilalt. 
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„Şcoala noastră trebuie să pornească de la realitatea
etnopsihologică a sufletului nostru naţional” – Vasile
Pârvan

Atunci când un popor îşi trage necontenit seva
dătătoare de viaţă din adâncimile ţărânei străbune,
atunci când încă se mai hrăneşte sănătos din humusul
satului, când încă mai aprinde în vatră focul viu,
înseamnă că şi sufletul acestui popor are nevoie să se
adape din fântâna cu apă vie şi fără de sfârşit a
înţelepciunii populare. Folclorul cuprinde
nenumărate aspecte ale vieţii trăite profund şi simplu,
iar ceea ce am vrea să subliniem în textul de faţă este
perspectiva literară a acestuia, adusă mai aproape de
sufletele copiilor dar şi ale dascălilor prin basme şi
povestiri. În aceste creaţii anonime de cele mai multe
ori, proverbele, zicătorile şi tot ce tine de acumularea
milenară a românului transcend limitele temporale şi
spaţiale, aducând în prezent bunul simţ, frumosul,
binele, adevărul, valoarea: „În proverbe şi zicători
poporul valorifică un întreg tezaur de înţelepciune,
folosind un limbaj metaforic cu o putere de sugestie
deosebită.[...] Proverbele sunt norme morale cu un
grad ridicat de generalitate”1.

Ceea ce profesorul şi elevul de astăzi trebuie să
înţeleagă este tocmai că lupta dintre bine şi rău, forţa
virtuţilor morale, a caracterului şi a educaţiei prin
modele demne pot trece de pe un tărâm pe celălalt şi
pot ajunge până în ograda proprie atâta timp cât se
asumă aceste lecţii de viaţă ca modus vivendi, aici şi
acum, depăşind conformismul contemporan – acest
autentic generator de mediocritate. E o invitaţie pe
care basmul, ca un bun pedagog, ne-o face pentru ca
„fiecare dintre noi să părăsim neîntârziat viaţa cea
veche, afumată de patimi, şi să descălecăm în Sinele
nostru”2. Trăim vremuri în care folclorul şi
moralitatea pot părea desuete, căci societatea actuală
însăşi pare a fi desprinsă de forţa lor creatoare,
orientată fiind spre materialism, dar suntem convinşi

că cei care educă cu dăruire şi conştiinţă, vor găsi în
aceste izvoare – din care se revarsă autentice valori –
secretul acelei „bune creşteri” – agogi3, pe care
elinul o delimitează clar de educaţia ştiinţifică.
Această bună creştere este adevărata înălţare a
copiilor. Iar dacă vrem să reuşim acest lucru, este
necesar să ne întoarcem privirile spre trecut, spre cel
care a reuşit să se ridice la înălţimea morală a
oamenilor virtuoşi ai satului românesc, ai celor care
„săpau foarte adânc la morala, preţioasă de altfel, a
poporului”4, a contemporanilor care îşi făureau
uneltele în focul purificator al vetrei, pentru ca tot de
acolo să scoată şi uneltele meşteşugite ale
înţelepciunii – cuvintele pline de tâlc. Acesta este
inegalabilul Ion Creangă. El este Povestitorul5! El
este, un formator al formatorilor, cum am spune
astăzi. Este cel care culege, alege şi transmite mai
departe, roadele înţelepciunii populare prin metoda
potrivită tuturor vârstelor: poveştile.

Iată ce prevedea o „programă”6 din vremea lui
Creangă, referitoare la problematica cărţii de cetire
româneşti din Transilvania (pe atunci aflată sub
ocupaţia Imperiului Austro-Ungar). Suntem convinşi
că societatea şi tehnologia au evoluat, dar, din păcate,
se pare că perspectiva morală nu se mai bucură de
aceeaşi greutate pe care o avea acum 150 de ani. E
mult mai facil şi mai atrăgător să ne îndepărtăm de
aceste deziderate optând pentru o confortabila inerţie
şi respectare a programei ad-litteram care nu de
puţine ori nivelează cunoştinţe şi, din păcate şi
conştiinţe. Dacă ne-am inspira puţin din ceea ce
românii de acum două secole puneau la temelia
educaţiei, vom vedea că prin lectura lui Creangă,
putem culege roade alese ale moralei chiar din pomul
folclorului care l-a inspirat. 

Creangă este un mediator între folclor, sat, valori
morale şi generaţia actuală iar prin geniul său
pedagogic, rămâne un veritabil dascăl pentru copii
dar şi învăţătorul pentru toate vârstele (long life
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learning). În prezentul în care nu toţi avem acces
direct către lumea rurală, către înţelepciunea
populară, către folclor – el este un traducător fidel al
moralei simple, ţărăneşti pentru omul contemporan,
atât prin Amintiri, prin Poveşti şi povestiri dar mai
ales prin basmul său definitoriu pentru desăvârşirea
omului: Povestea lui Harap-Alb7. Citindu-l şi
recitindu-l pe Creangă îl putem transmite copiilor
pentru că este accesibil, personajele lui sunt eroii
copilăriei noastre, de calitatea metodelor noastre, de
tactul nostru depinde perpetuarea modelelor oferite
de autorul-personaj. Prin Creangă învăţăm să
devenim Învăţători: „Adevăratul învăţător este un
om fascinant, care te atrage, îţi ţine atenţia trează şi
nu te plictiseşte. Ai întotdeauna ceva preţios de
învăţat de la el, iar el doreşte să-ţi dăruiască acele
comori vii pe care le-a primit şi el de la un altul”8. 

Poveştile autorului moldovean nu dezvoltă doar
latura informativă, ci mai ales latura formativă, prin
caracterizări directe şi indirecte, prin calităţile morale
cu care eroii reuşesc să treacă peste probele la care
sunt supuşi, prin stilul povestirii cu oralitatea-i
specifică, frazele rimate şi ritmate, bogăţia
paremiologică, jocurile de cuvinte, ironie, umor,
umanizarea fantasticului. Iată secretele atractivităţii
şi accesibilităţii acestui autor astăzi. Este o maieutică
socratică adusă în prezent nu doar prin raţionamente
reci şi răspunsuri predeterminate, ci printr-o subtilă
invitaţie la abordare critică a textului, la dezvoltarea
discernământului, gândirii, la empatia cu eroul, cu
valorile morale pe care acesta le desăvârşeşte pe
parcursul formării sale ca om prin intermediul
încercărilor la care este supus. Textele lui Creangă
sunt o ocazie de autoevaluare a propriei morale: ce aş
face eu daca aş fi în locul lui Harap-Alb, în locul fetei
moşneagului, în locul drumeţilor din Cinci pâni, în
locul lui Nică a lui Ştefan Apetrei...? Este un act
provocator pentru un copil de şcoală primară să îşi
pună în mişcare nu doar raţiunea ci mai ales sufletul
şi conştiinţa: „Fapt moral este numai acela care a
fost dictat sau aprobat de propria mea conştiinţă...
Când e impus din afară nu mai este moral”9. Astfel,
ceea ce se urmăreşte este exersarea voită a conduitei
morale: „O persoană este educată din punct de
vedere moral atunci când realizează o trecere de la
stadiul heteronomiei morale, adică a urmării
regulilor promulgate de alţii, la stadiul autonomiei
morale, la autoimpunerea unor reguli sau valori
interioare. Prin intermediul acestei educaţii, valorile

externe sunt interiorizate, acţionând cu de la sine
putere, fără nici o forţare sau presiune specifică
regularizărilor externe”10. Şi iată că poveştile şi
basmele lui Creangă reuşesc să fie o bună metodă
pentru interiorizarea moralei11, căci sunt
provocatoare prin stilul direct şi sincer, simplu,
natural şi profund. 

Acum aproape un veac, ilustrul nostru pedagog,
G.G. Antonescu ne îndrepta atenţia spre rolurile pe
care le au actorii principali ai procesului educaţional:
„Rolul cel mai important al educaţiei morale va
trebui să fie nu atât de a evita elevului contactul cu
răul, ceeace este aproape imposibil, cât mai ales de
a-l face capabil să lupte contra răului şi să-l
învingă... iar lupta contra răului nu o dă educatorul,
ci elevul însuşi; iar profesorul îi este numai un aliat
fidel în această luptă”12. Profesorul de astăzi nu doar
va informa învăţăcelul dar îi va şi semăna seminţele
înţelepciunii seculare transmisă oral şi apoi scris, prin
intermediul basmelor, snoavelor, poveştilor, căci:
„copiii trebuie să ştie că răul există şi că trebuie să
se ferească de el”13, deprinzând şi cultivând prin
această metodă spiritul critic, discernământul.
Aşadar, astăzi, când neimplicarea, pasivismul,
delăsarea, indiferenţa, cuceresc o tot mai mare parte
a omenirii, pedagogul trebuie să cearnă modele
demne de urmat de către copii, el însuşi şlefuindu-şi
neîncetat această abilitate. 

Fie că le povestim ori le citim copiilor, fie că ei
singuri le descoperă la vârsta la care pot citi singuri,
poveştile humuleşteanului reuşesc să lege satul de
oraş, să fie punte peste generaţii, peste meleagurile
patriei, să fie legătura dintre românii de acasă şi
românii plecaţi departe. Cu toţii am copilărit cu ele.
Creangă este şi va fi iubit. Depinde de noi, de
profesorii şi părinţii de azi, cum îl receptăm şi cum
sădim în sufletele copiilor curajul de a scotoci după
comori prin lăzi vechi – dar nu învechite, lăzi
înnegrite de timp dar purtătoare de autentice
nestemate.

Note:
1. V. Molan, 2014, Didactica disciplinelor

„Comunicare în Limba Română” şi „Limba şi
Literatura Română”, Ediţie revizuită, actualizată şi
completată. Studii critice, Editura Miniped, Bucureşti. 

2. M. Chelaru, 2016, Douăzeci de paşi spre
mântuire în basmul creştin, Ed. Christiana, Bucureşti, p.
190
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3. Agogi – în limba greacă veche: áγωγή = bună
creştere, orientare (de aici: pedagogie – buna creştere a
copilului).

4. Pr. C. V. Necula, 2016, Pedagogia poveştii, Ed.
Agnos, Sibiu, p. 101.

5. M. Stanciu, (2019) Cartea meseriilor dispărute:
„Povestitorul e cel care priveşte întâmplările ce se
petrec în afara sau în lăuntrul său, şi le dă sens”, Ed.
Frontiera, Bucureşti, p. 12.

6. „trebuie sa contiena lecture cultivatore
moralicesce, petrecatore si stramutari interesante şi
instructive. Astufeliu sunt istoriorele biblice amesurate
dezvoltarei copiiloru, eneratiuni, povesti, descrierea
frupteloru ce cadu in apropierea copiilor, mai departe
poesii pruncesci sternitore de simtiuri religiose şi
morali, hore poporali, proverbii, sentintie esemplare,
gâcituri, regule morali şi estetice”. (Zaharia Boiu –
1868)

7. Acest diamant – care străluceşte ca un far întru
desăvârşirea morală – rămâne basmul: Povestea lui
Harap-Alb. Astăzi, când „învăţământul românesc nu
mai are timp să facă eforturi interioare... Reformat şi
reformulat şi readăugat şi reminţit şi redezminţit,
învăţământul românesc a devenit un fel de bază de
calcul pentru tot ceea ce înseamnă ruperea de sens a
valorilor româneşti” (Pr. C.V. Necula, p. 92 ), astăzi ,
mai mult decât oricât avem mare nevoie de ajutorul lui
Creangă şi al adevăraţilor săi eroi, eroii Simplităţii, ai:
„stării morale prin care o samă de taine ni se deschid...
Omul simplu ajunge să cunoască adâncurile şi să
cuprindă lumea, să se înrădăcineze în loc rodnic. Liber
de orice povară morală sau materială, el merge pe căile
fireşti ale omeniei; cugetul şi fapta sa nu sunt legate de
lucruri slabe, ci de tării ascunse. Omul simplu este o
făptură vie”. (Ernest Bernea, 2006, p. 11) Cât de
asemănătoare este succinta caracterizare a Simplităţii cu
caracterizarea pe care i-am putea-o face lui Harap-Alb!
Iar copilul, această „făptură a vieţii neîntinate, este o
floare deschisă luminii, este un îndemn la simplitate şi
la frumuseţe. În el vorbeşte frântura de cer dată omului
odată cu începutul. […] Cuvântul sună sec pentru cei
vârstnici, dar întoarce ca pe o frunză spre soare
sufletele copiilor cu ochi de mirare”(E. Bernea, p.95).
Asta a reuşit Creangă prin simplitatea şi frumuseţea
cuvântului său cu atâtea generaţii de elevi. 

8. M. Stanciu, iden, p. 32.
9. G.G. Antonescu, 1935, Pedagogie contemporană,

Ed. Cultura Românească, Bucureşti, p. 61.
10. C. Cucoş, 2004, Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, p.

67
11. Truda este mare, de ambele părţi, e un act

hermeneutic in echipă: profesor – elevi, dar recompensa

este pe măsură. În Fata babei şi fata moşneagului, copiii
pot descoperi că valoarea bunătăţii, la a cărei temelie stă
dragostea: „Omul bun nu este în lipsă, aşa cum este cel
pizmaş. Omul bun este întreg, este plin. Bunătatea vine
ca un val care inundă fiinţa noastră, ca un prisos de
omenie” (E. Bernea). Îi putem ajuta să înţeleagă cum
din fiecare încercare putem învăţa, cum orice greutate
nu este zadarnică, iar frumuseţea interioară se
împleteşte cu cea exterioară, căci „Dumnezeu le
împodobeşte şi le face frumoase pe toate, Dumnezeu nu
poate alege ceva urât, slut, neharnic şi mincinos ca să
fie personaj pozitiv. Asta-i lecţia primă în pedagogie pe
care o oferă povestea” (Pr. C. V. Necula). Spre
deosebire de scrierile contemporane care, în multe
cazuri practică o inversare voită a valorilor, ce atrofiază
forţa de a discerne între bine şi rău, paralizând şi multe
din procesele psihice precum gândirea, voinţa,
memoria, basmele lui Creangă reuşesc să pună lucrurile
în rânduială, să lumineze şi să inspire. Elevi şi profesori,
citindu-le şi recitindu-le, vor descoperi şi redescoperi
înţelesuri tainice, sensuri noi şi o simbolistică demnă de
parabolele hristice. Este minunat cum la fiecare etapă de
vârsta se dezvăluie noi şi noi înţelesuri, în concordanţă
cu etapa de dezvoltare spirituală la care am ajuns. Acest
fapt arată bogăţia morală a operelor lui. 

12. G. G. Antonescu, Idem, p. 57.
13. V. Molan, Idem, p. 225.
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„S-a scris atâta despre eroii trecuți din
această viață, pe care ei au prețuit-o puțin,
pentru un scop ce li s-a părut că-i superior
intereselor egoiste, personale, încât astăzi
aproape fiecare se plictisește și trece cu
vederea o pagină dăruită amintirii unui
apostol al intereselor neamului. Îmi va fi peste
putință să atrag atenția tuturor; voi scrie
îndeosebi pentru aceia care au trăit, au plâns și
suferit durerile neamului și l-au înțeles în
toate zvârcolirile lui pentru dreptul la viață”
(p. 133).

Așa scria, în 1938, un fost combatant,
scăpat cu viață din conflagrația mondială, pe o
filă a cărții În vâltoarea războiului (1914-
1919). Amintiri, apărută la Cernăuți, la
Tipografia „Litera românească” (unde sunt
anexate şi două liste, una cu 43 de ofiţeri
francezi morţi în România şi alta cu misiunea
militară franceză). Cine era autorul, care se
prezenta ca „profesor secundar”, urmează să

aflăm imediat. 
Constantin Turtureanu, născut la Pătrăuți pe

Suceava (pentru cei nefamiliarizați cu zona
bucovineană, precizăm că mai există două localități
cu același nume, Pătrăuți, aflate acum sub oblăduire
ucraineană) în 1897, ca cel mai mic dintre cei zece
copii (cinci băieţi şi cinci fete) ai Marthei şi Ion al
lui Simion Turtureanu, în 1914 trece graniţa în
România, ca și doi dintre fraţii săi, Teodor şi
Arcadie, care îşi vor da și viaţa în zvârcolirile
primului război mondial. Despre primul va scrie și
primul articol, în „Bucovina”, An. I, nr. 146, 20 sept.
1919, p. 2, reluat în volumul de față, unde îi dedică
câteva pagini și celui de-al doilea frate.

Întors de pe front ca sublocotenent în rezervă,

decorat cu medaliile „Victoria” şi „Ferdinand I” cu
spade pe panglică, devine licenţiat în istorie şi
geografie, dar şi în drept, la Universitatea din Iaşi,
fiind profesor la Liceul Militar din Iași, apoi la
Liceul „Aron Pumnul” din Cernăuți. Activitatea
„profesională” se manifestă prin articole, conferințe,
traduceri, cărți publicate.

Două dintre conferințele susținute, una în fața
elevilor de la Liceul Militar din Iași (Unirea
Principatelor şi evoluţia ideii de stat, din
însărcinarea Liceului), în 1929, alta la Liceul de Stat
nr. 3 din Cernăuți (Sensul etic al zilei de 10 Mai), în
1936, a avut grijă să le publice sub formă de broșură,
ba chiar și în traduceri separate în limba germană
(conferința cernăuțeană a fost publicată, în serial, și
în gazeta „Glasul Bucovinei”)1. Ambele s-au axat pe
o trecere în revistă a evoluției istorice a poporului
român, cu accente didactice (retorice, pe alocuri) și
citate pe măsură, din care putem spicui două vorbe,
pentru a fi mai limpede afirmația: „Suntem singurul
popor din sud-estul european care a izbutit să aibă o
viață de stat fără întrerupere de la alcătuirea statului
până astăzi”, sau: „Formarea Principatelor
Munteniei și Moldovei a fost primul act de
manifestare a voinței noastre de a trăi liberi, de a
înlătura fatalitatea unei conviețuiri cu un popor a
cărui organizație de stat ne înăbușea” – din prima;
„Intelectualii sunt acei care prefac sufletul mulțimii
și o pot face să ajungă la o conștiință foarte
dezvoltată, reînviind toate puterile vii ale neamului,
toate gloriile trecutului, care ne-a dăruit întreaga
moștenire seculară a străduințelor către un ideal. Și
această minune a săvârșit-o generația de la 1859,
generație model pentru toate generațiile” – din cea
de a doua, după care citează din toastul lui Costache
Negri la Paris, în 27 dec. 1848: „Așezați precum
suntem, în mijlocul îndoitului despotism al Europei

130130 CONVORBIRI  LITERARE

UN IGNORAT COMBATANT UN IGNORAT COMBATANT 
ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL:ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL:
CONSTANTIN TURTUREANUCONSTANTIN TURTUREANU

Liviu PAPUC

C
O

N
V

O
R

B
IR

I 
R

E
T

R
O

S
P

E
C

T
IV

E
C

O
N

V
O

R
B

IR
I 

R
E

T
R

O
S

P
E

C
T

IV
E



și al Asiei, să ne dăm împreună frățeasca, ajutătoarea
mână de unire. Ce ne lipsește ca să ajungem un
neam tare? Unirea, numai Unirea!”.

Activitatea publicistică se manifestă și prin
traducerea: Rudolf von Ihering, Lupta pentru drept,
Iaşi, 1930, 66 p. (iniţiativă provocată de calvarul
fratelui său Vasile), articole publicate în „Glasul
Bucovinei”: În legătură cu noua stațiune preistorică
„Cocârlău” – Civilizația preistorică (relatează
descoperirea, pe teritoriul comunei Mitocul
Dragomirnei, a unor vestigii: „Colegul Vasiliu a
găsit pe fânaț o așchie mică de piatră șlefuită, un
ciob mic de vas cu linii curbe aproape șterse, câteva
bucățele de piatră cioplită, iar pe ogorul alăturat, cu
cartofi, doi dinți de om. Eu am găsit un rest de
picior”, apoi „femurul drept și stâng”, „bucăți de lut
ars din vatră, sfărâmături extrem de mici de silex” –
toate depuse la Muzeul de Antichități din Iași,
condus de O. Tafrali); Printre lacrimi2 („O datorie
pioasă ne obligă, după nouă primăveri de amintiri,
să așternem gânduri palide de preamărire a unui chip
reprezentativ din generația marilor luptători, la
umbra cărora s-a dezvoltat tineretul împărtășit cu
sfânta taină a idealurilor, pe vremuri când conștiința
noastră chinuită, etnică, ne mâna pe drumul marilor
jertfe de-a dreptul spre țintă” – despre preotul
Constantin Morariu), În jurul unui volum omagial,
în 1938, 12 p. Anul 1934 mărturiseşte apariţia
romanului Şomerii, cu subtitlul Omul în vâltoarea
vieţii de după război, Iaşi, 152 p., fără valoare
deosebită, dar părând să se bazeze pe nişte date
personale.

Lucrarea care îl face notabil și, pe alocuri,
memorabil este volumul din 1938 (dar care conține,
în cea mai mare parte, notele însăilate – cu vână și
talent – din vremea evocată: În vâltoarea războiului
(1914-1919). Amintiri. Găsim aici mai multe puncte
de interes, cărora vom încerca să le dăm glas.

În mod firesc, volumașul (practic, 140 de pagini,
cu anexe: 174) reiterează traseul parcurs de tânărul
de 17 ani din Pătrăuții Sucevei la școala din
Botoșani, apoi la București, din nou la Botoșani,
după care urmează campania militară prin Moldova,
în cadrul regimentului de infanterie 16 Suceava
(Onești, Cașin, spre Mărășești, Oituz, Coșna), din
decembrie 1917 „Pe urmele aliaților” (după cum se
intitulează un capitol), adică prin zona Romanului,
pentru a proteja pământul și populația de trupele

bolșevizate în debandadă, care se dedau la jafuri și
omoruri, același lucru apoi în Bucovina
(Măzănăești, Lucăcești, Ostra, Fălticeni, Bunești),
pentru a trece, în 1919, în Ardeal-Maramureș (Zalău,
Baia Mare, Cicârlăul-Mare), cu aceeași misiune de
pacificare.

Ceea ce l-a făcut să treacă granița și să ia în piept
o viață plină de pericole este explicitată în repetate
rânduri, dând glas unei credințe pe care i-o inculcase
apartenența la o familie cu tradiții sănătoase, care
ieșise dintre rândurile țăranilor simpli3. Iată un
exemplu: „A fi voluntar, luptător hotărât pentru
înfăptuirea visului milenar al unui popor care geme
sub stăpâniri străine, a te răscula cu arma în mână
împotriva asupritorilor de veacuri, a înfrunta într-un
război, ca răsculat, primejdia glontelui și
spânzurătorii, a-ți încheia socotelile vieții ca martir
național, este, în ochii mei, o cinste hărăzită nu
oricui, o măreție fără seamăn!”, zice el la pag.13,
pentru ca în alt loc să-i „convoace” în slujba
aceluiași principiu pe românii din toate provinciile,
prevăzând, parcă, Unirea cea mare: „Ostașii-țărani,
un amestec de domoli moldoveni, de vioi și sprinteni
munteni, de neastâmpărați și sclipitori olteni, făloși
de îndemânarea lor negustorească, alcătuiesc un
minunat popor, unit în cuget și-n simțiri, cu aceleași
dureri și doruri tălmăcite în cântece. […] Ostașii,
fără altă baghetă magică decât inima lor, își unesc
glasurile într-un cor, în care freamătă inima unui
popor: 

Ardealul, Ardealul, ne cheamă Ardealul,
Ne cheamă și munții, ne cheamă și frații,

Să mergem, să mergem la război!...” (p. 18).

Dar până la teoretizări înălțătoare, să revenim la
realitatea țăranului român din Bucovina, pentru că
de aici a simțit îndemnul tânărul Constantin
Turtureanu (alături de atâția alții) să se angajeze în
luptă: „E o mândră toamnă. Pe ogoarele însorite e
aparență de belșug, dar în inimile oamenilor e
tristeță. Îl ajut zilnic pe tata în țarină, la strânsul
porumbului rumăn în popuri. Străbat cu căruța, în
fiecare dimineață, drumul mare spre Fântânile
Doamnei. Peisagiul rustic e fermecător. De pe aleea
de tei, dinspre Varniță, am perspectiva șesului larg al
râului Suceava. Brâul argintiu de apă șerpuiește la
poalele Mihovenilor și Buninților. Porumbiștile
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galbene sclipesc ca aurul la lumina soarelui. Din
vraja câmpiei mă trezesc doar hodorogul căruței și
poticnelile rablei de cal ce i-a rămas tatei de pe urma
rechizițiilor, să poată căra strujenii acasă. Gâfâitul
calului este ca și respirația moșneagului cu părul
galben-castaniu, presărat cu șuvițe de argint.
Lumina slabă a ochilor trudiți, în care se oglindesc
culorile cerului, i se întunecă în orbite. Spatele îndoit
al bătrânului simte povara celor șaizeci și șase de ani
fără odihnă. Răspunderea vieții și viitorului a zece
odrasle a încovoiat un stejar!” (p. 8-9).

Iar de la acest septembrie 1914, de la Pătrăuți, nu
a mai fost decât un pas până la momentul punerii în
fapt a hotărârii de a trece granița impusă unor
oameni de același neam, iar noi putem relua uimirea
tânărului, la 1 octombrie 1914: „Nu mi-aș fi
închipuit vreodată că se poate trece, ziua mare, așa
de ușor dintr-o țară în alta, prin spatele pichetelor de
grăniceri austriaci și români, de lângă un punct
vamal! Pe câmpia Ițcanilor Noi, țăranii risipiți pe
ogoare la culesul roadelor, de o parte și de alta a
graniței, aceleași siluete albe ale culegătorilor de
veacuri ai belșugului acestui pământ, nu dădeau
nimic de bănuit finanților [= grănicerii austrieci] de
la vamă. În costumul național, pe care-l purtasem de
altfel și la școală, am izbutit să mă strecor printre
harnicii muncitori și să sar șanțul. Sunt pe teritoriul
Burdujenilor!” (p. 10).

*
În general, notațiile sunt lapidare, nu este vreme

de reverie și de alcătuit fraze frumoase, nervul
războiului se simte. Fiorul poetic îl bântuie uneori,
dar numai atunci când se instala o oarecare acalmie
în vânzoleala necurmată a luptelor, ca în mai 1917,
pe valea Trotușului: „În minunata lună mai, la
poalele codrului înverzit ce oploșește dinspre miază-
noapte tabăra noastră, este plăcută viața desfătată de
cântecul păsărilor, în sânul naturii. În bordeiele
înjghebate din garduri de nuiele, înfundate cu
pământ, în bordeiele cu acoperișul urzit din căpriori,
frunziș și brazde, în salonașele în care stau
înghesuite pătulele noastre, luate de-a gata din
bogata natură, trăim câteva clipe fericite, în aer
curat. Pe-nserate, când soarele trece dincolo de
munți la asfințit și ziua se îngână cu noaptea, inimile
ostașilor se deschid. Lăutarii, în frunte cu Barbu,

țiganul tuciuriu, vioristul de la Olt, înrourează ochii
camarazilor” (p. 49).

Trei luni mai târziu, după ce a „dormit câteva
ceasuri pe pământul gol un somn adânc, alături cu
moartea”, în urma jertfei a 400 de grăniceri: „Pe
clina muntelui, deasupra Grozeștilor, vijelia s-a
potolit! În vale, la poalele dealurilor golașe, s-a făcut
liniște. Apa Trotușului, ca un șarpe argintiu, încinge
colinele însorite. De sus, din înălțimea cerului,
soarele binecuvântează fapta, mângâie rănile și
inimile noastre!” (p. 80).

Întrepătrunderea dintre ororile puse la cale de
oameni și cadrul binecuvântat al naturii o găsim și la
Coșna (1 oct. 1917): „Cerul e alburiu și pătat cu
crâmpeie de nourași. Pământul devine tot mai trist,
tot mai posomorât. Verdeața de pe coastele munților
se ofilește. Codrul își varsă potopul de frunze pe
toate cărările și scârțâie de durerea sfâșierii, isprava
uneltelor omenești de ucidere. Sihla de pe Piciorul
Scurt, din Pârâul Porcului și din Valea Lupului, prin
care șerpuiesc tranșeele noastre, a suferit un măcel
groaznic. Mlădanii sunt secerați de gloanțele de
mitralieră și pușcă, ca și când i-ar fi retezat cineva cu
coasa” (p. 85).

Reiese, de pe parcursul volumului, un inventar
parțial al bucovinenilor (nu numai ei, de altfel, dar
pe aceștia îi urmărește cu predilecție junele diarist)
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combatanți în armata română4, cu precizarea locului
de baștină și, la unii, schițe de portret reușite. Doar
două exemple, aici. Iată-l pe Ion Grămadă: „mi-a
rămas în minte chipul frumos al studentului
negricios, cu bondiță și cu cămașă albă ca zăpada,
încins cu un brâu tricolor, al cărui înțeles nu-l băga
destul în seamă o stăpânire atotputernică. Un aer de
blândeță, ochii săi căprii și vioi, părul des ca o perie,
o inimă deschisă, portul curat al unui fecior de

gospodar, îmi înfățișară un român neaoș” (p. 22).
Sau pe comandantul companiei, locotenent
Gheorghe Boca din Bălăceana, „un voluntar
bucovinean cu priviri de tigru fioros și sprinten”
(pentru alte detalii – ne este anexată fotografia
acestuia, în uniformă de căpitan). Am putea să
adăugăm, pentru a extinde arealul geografic, și
rândurile dedicate colonelului Petalá, cel care avea
să-și dea viața ca general, în 1916: „un om mic de
stat, dar îndesat, chel, cu un strop de cioc sub buza
inferioară, cu mustăți și favoriți negri ca corbul pe
un fond măsliniu, avea înfățișarea unui italian.
Umerii obrajilor proeminenți, ochii ageri și
zvâcnitura bărbiei exprimau energie, bărbăție” (p.
15).

Să nu trecem prea repede peste acest aspect al
prezenței voluntarilor bucovineni, atâta timp cât nu

știm dacă s-a ocupat cineva mai îndeaproape de
acest capitol al istoriei noastre provinciale, și să
evidențiem numeroasele note (acestea adăugate în
1937), din care rezultă și parcursul social de după
război al celor care reușiseră să supraviețuiască.
Doar un exemplu de această natură, de la pag. 55-56: 

„În luna iunie 1917, între ofițerii combatanți ai
regimentului Suceava no. 16 erau următorii
voluntari bucovineni: Gheorghe Boca, locotenent
activ, originar din Bălăceana (Suceava), azi maior în
retragere și șef al biroului presei la chestura din
Cernăuți; Ilie Brădățanu, locotenent activ, originar
din Drăgoeștii-Sucevii, azi locotenent-colonel la
regimentul 5 vânători (Timișoara); Manole
Brădățanu, locotenent activ, originar din Drăgoești
(Suceava), repartizat la P.S., azi maior, insp. al instr.
premilitare, în Satu-Mare; Aurel Barbier, sublocot.,
originar din Pătrăuții-Sucevii, azi profesor în
București; Vasile Ienceanu, sublocotenent, originar
din Șcheia-Sucevii, azi profesor în Suceava; Vasile
Cniș, sublocotenent de rezervă, originar din Ruși-
Mănăstioara, azi avocat în Suceava; Teodor
Turtureanu, sublocotenent, originar din Pătrăuții-
Sucevii (†1917 la Oituz, pe Dealul Sticlăriei);
Constantin Turtureanu, sublocotenent, originar din
Pătrăuții-Sucevii, autorul acestor amintiri, azi
profesor la liceul „Aron Pumnul” din Cernăuți;
Constantin Timu, sublocotenent, originar din Valea
Seacă (Câmpulungul Moldovenesc), azi căpitan
activ în Piatra-Neamț; Ambrozie Micuțaru,
sublocotenent activ, originar din Mănăstirea-
Humorului, întors din prinsoarea de la Stralsund
(Germania), unde suferi cumplit de foame, muri,
după război, de oftică; Constantin Ardeleanu,
sublocotenent, originar din Capul Codrului
(Câmpulungul Moldovenesc), azi director de bancă
în Gura-Humorului”.

Dacă am ajuns la segmentul note, trebuie să
apreciem numeroasele și amplele explicații sau
comentarii pe marginea celor trăite, cum ar fi
folosirea în unele lupte a săcălușurilor, ajutorul
acordat pribegilor la București, tot acolo informații
din interior privind apariția „Revistei Bucovinei”, în
1916. O foarte interesantă notă, care răspunde
eternei întrebări pusă de cârcotași: „Ce fel de patrioți
români erau cei care luptau în armata austriacă?”, se
află la pag. 44 și nu mai necesită comentarii, situația
din Bucovina fiind prezentată limpede: 
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„Frații mei Vasile și Gheorghe, plotonieri
(Wachtmeisteri), au rămas în armata austriacă, de
altfel zelul stăpânirii vigilente ar fi pus în primejdie
viața părinților. Era peste putință să părăsim toți
cinci frații steagul austriac. Tata, Ion al lui Simion
Turtureanu, un om de peste 66 de ani, în toiul iernii
fu ridicat de acasă și întrebuințat fără milă la
nesfârșite transporturi militare. Moșneagul ar fi
pierit pe drum, dacă frații mei plotonieri n-ar fi
ridicat glasul. Surorile Aurelia și Ileana au fost
târâte, deși minore, în fața tribunalului militar din
Lemberg”.

*
Pe drumul de întoarcere din război, în martie

1919, cel care își jertfise cinci ani din viață pentru
făurirea unei patrii libere trăgea concluzii
generalizatoare („Sunt clipe care numai o dată se pot
trăi în viața unui popor!”), dar, în același timp, parcă
presimțind păcătoasa uitare de care dă dovadă
omenirea, își punea întrebări de genul: „Va lua
cineva în seamă faptele mele? Va prețui cineva
trecutul meu și-mi va da o mână de ajutor? Nu va
pângări oare nimeni trecutul meu de cinste și de
jertfă? Oamenii nu-și vor drămui inima să-mi
deschidă porțile viitorului?” (p. 131).

Noi am încercat, pe cât ne-a fost posibil, să dăm
un răspuns favorabil, deschizând o portiță către viața
intimă a eroilor, rămași anonimi, din Primul Război
Mondial, care-și cer dreptul la existență și
recunoaștere postumă.

Note:
1. Unirea Principatelor şi evoluţia ideii de stat, Iaşi,

1929, 23 p. – Die Vereinigung der Fuerstentuemer und die
Entwicklung des Staatsgedankens in Rumaenien, Iași,
Viața românească, 1929, 27 pag.; Sensul etic al zilei de 10
Mai, Cernăuți, 1936, 13 p. – Die Bedeutung und der
ethische Sinn der Feier des „10 Mai” in Rumänien,
Uebersetzung von Oskar Becker, Cernăuți, Morgenblatt,
1937, 11 pag.

2. „Glasul Bucovinei” (Cernăuți), An. XIX, nr. 4775,
21 mart. 1936, p. 2.

3. Doi dintre frații săi mai mari, Teodor și Arcadie,
erau studenți, sora Pachina, căsătorită Cojocariu, ajunge
directoarea unei școli primare din Cernăuți. Din ramificata
familie Turtureanu, s-au mai „evidențiat” (au rămas în
enciclopedii): Lazăr, prefect seminarial în Cernăuți, Leon
(n. 1826) – paroh în Cernauca, Titus (1832-1897) – paroh
în Horodnic de Sus, alt Leon (n. 1849) – învățător și
director școlar în Dorna Candreni, Drăgoiești, Lucăcești,
Amfilochie (n. 1857) – avocat și secretar al Tribunalului
din Suceava, Vasile (1852-1837) – paroh în Calafindești,
George (1906-1962) – publicist, licențiat în drept, Nicolai
George (n. 1930) – inginer chimist. Informații mai multe
despre aceștia în: Mircea Irimescu, Societatea pentru
Cultura și Literatura Română în Bucovina (1862-2012),
vol. II, Voluntariat bucovinean. Membrii Societății,
Rădăuți, 2013, p. 604-605; „Glasul Bucovinei”. 16 și 18
feb. 1937 (pentru Vasile); Emil Satco, Alis Niculică,
Enciclopedia Bucovinei, vol. III, Suceava, 2018, p. 673-
675 (pentru ultimii doi). În Enciclopedia Bucovinei nu
figurează Constantin Turtureanu!

4. „În Uniunea foștilor voluntari, Regionala
Bucovina, sunt înscriși 1.300 de camarazi, dintre care au
fost decorați 740, iar restul de 660 urmează să fie
decorați. Tabloul de decorare pentru cei 660 se va înainta
locului în drept până la data de 1 octombrie 1932” – după
cum ne informează o înștiințare din gazeta „Voluntarul
bucovinean”, care apărea la Cernăuți începând cu nr. 1, 8
martie 1832.
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Unificarea partidelor politice (3)

În cazul principalelor două partide politice din
România Mare, PNL şi PNŢ, am prezentat procesul
de unificare, extindere a organizaţiei partidului pe
întreg teritoriul statului naţional înfăptuit în 1918 şi
adaptarea programului la noua situaţie politică, în
contextul evoluţiei vieţii politice. Întrucât, astfel,
cadrul politic e cunoscut şi, pentru a nu ne repeta,
vom prezenta procesul de unificare al altor partide
succint, la obiect.

Liga Poporului a luat fiinţă la 3/16 aprilie 1918 şi
s-a impus în viaţa politică datorită popularităţii
generalului Alexandru Averescu. Programul acestei
formaţiuni politice prevedea: „intrarea în viaţa
constituţională, stabilirea răspunderii pentru
abuzurile şi greşelile comise în conducerea ţării,
înfăptuirea reformei agrare şi a celei electorale”1.
Grupul de lideri ai Ligii era format din militari (Al.
Averescu, Gh. Văleanu, Gheorghe Cantacuzino-
Grăniceru), mari proprietari (C. Argetoianu, Matei
Cantacuzino), intelectuali (P.P. Negulescu), dar masa
aderenţilor o constituia ţărănimea. 

Liga Poporului a fost prima formaţiune politică
din Vechiul Regat, care şi-a extins organizaţia în
provinciile unite2. Unul dintre factorii favorizanţi a
fost, poate, faptul că Al. Averescu se născuse la
Ismail, în Basarabia. În iunie 1918, Al Averescu a
mers în Basarabia, l-a întâlnit pe Nicolae N.
Alecsandri şi l-a convins „să organizeze la Chişinău
Liga populară, care să colaboreze cu partidul lui
Averescu”3. Este vorba, probabil, de o filială
(organizaţie locală) a Ligii Poporului. Această filială
a fost folosită de Al Averescu pentru acţiuni de
protest împotriva guvernului Marghiloman4. 

La 17 aprilie 1920, Liga Poporului a fuzionat cu
grupări din partidul Naţional Român (O. Goga, O.
Tăslăuanu, I. Suciu, Petru Groza), Partidul Ţărănesc
din Basarabia (Sergiu Niţă), Partidul Democrat al
Unirii din Bucovina (Dorimedont Popovici) şi s-a
transformat în Partidul Poporului. Astfel Partidul

Poporului era prima formaţie politică ce îşi extindea
organizaţia la scara întregii ţări5.

Partidul Poporului a câştigat alegerile
parlamentare din mai-iunie 1920 şi s-a aflat la guvern
(martie 1920-decembrie 1921). 

La 15 decembrie 1923, din Partidul Poporului s-a
desprins gruparea C. Argetoianu, care s-a
autoproclamat Partidul Poporului (C. Argetoianu) şi a
fuzionat cu Partidul Naţionalist-Democrat (N. Iorga)
formând Partidul Naţionalist al Poporului (mai
1923). Partidul Poporului (Al. Averescu) a fuzionat,
la 15 iunie 1925, cu resturile Partidului Conservator-
Progresist (Al Marghiloman), ceea ce a întărit
poziţiile marilor proprietari în partid6.

În martie 1926, Partidul Poporului (Al Averescu)
a colaborat cu gruparea ardeleană V. Goldiş, I. Lupaş,
I. Lapedatu, desprinsă din Partidul Naţional, pentru a
forma guvernul (30 martie 1926-4 iunie 1927).
Pentru a întări coeziunea şi responsabilitatea
guvernului, Al Averescu a cerut ardelenilor să se
înscrie în Partidul Poporului, ceea ce Goldiş şi Lupaş
au făcut în martie 1927. I. Lapedatu a refuzat7, a
demisionat din funcţia de ministru şi se va înscrie în
PNL. 

Scăderea forţei şi influenţei Partidului Poporului
după iunie 1927 a făcut ca acesta să nu mai fie partid
de guvernământ. 

Partidele Ţărăneşti. Climatul doctrinar al
primului război mondial a creat condiţii favorabile
pentru constituirea de partide ţărăneşti

Partidul Ţărănesc din Vechiul Regat s-a constituit
la 5/18 decembrie 1918 de un grup de învăţători,
preoţi şi ţărani în frunte cu Ion Mihalache8. 

Spre deosebire de vechile partide bazate pe
principiul solidarităţii sociale Partidul Ţărănesc se
întemeia pe principiul luptei de clasă. Programul
Partidului Ţărănesc prevedea: împărţirea tuturor
moşiilor la ţărani, înfiinţarea de islazuri şi păduri
comunale, introducerea impozitului progresiv pe
venit, autonomie comunală, înlocuirea jandarmeriei,
autonomia bisericii faţă de stat, răspândirea ştiinţei
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de carte la sate.9 Deosebirea de principii
organizatorice a împiedicat sau frânat fuzionarea PŢ
cu vechile partide politice şi unificarea cu Partidul
Ţărănesc din Basarabia creat la 23 august 1918 sub
conducerea lui Pantelimon Halippa şi Partidul
Ţărănesc din Transilvania, Maramureş, Banat creat în
octombrie 1921.10

Atenuarea caracterului de clasă al PŢ a înlesnit
unele fuziuni şi extinderea organizaţiei în noile
provincii. Gruparea Pantelimon Halippa din Partidul
Ţărănesc din Basarabia a fuzionat, în iulie 1921, cu
Partidul Ţărănesc (din Vechiul Regat)11. În iunie
1922 gruparea lui Vasile Bodnărescu din Partidul
Democrat al Unirii din Bucovina a aderat la Partidul
Ţărănesc (Vechiul Regat). S-a întemeiat astfel
organizaţia regională a P. Ţ. (Vechiul Regat)12. 

Un alt partid organizat pe principiul luptei de
clasă, Partidul Comunist Român a propus PŢ, în
1923-1924, realizarea unui „front unic al partidelor
muncitoreşti de la oraşe şi sate pentru răsturnarea
guvernului marii burghezii (liberal, n.n.) şi pentru
constituirea unui guvern muncitoresc-ţărănesc”13.
Partidul Ţărănesc (Vechiul Regat) a evitat această
alianţă, fapt ce atestă transformarea lui din partid de
clasă în partid eterogen ca structură socială şi, din
partid revoluţionar, în partid al armoniei/solidarităţii
sociale pe plan politic. Astfel a devenit posibilă
fuzionarea lui cu Partidul Naţional Român din
Transilvania care, încă de la congresul din Alba Iulia
– 24 aprilie 1920, îi făcuse propuneri de fuziune. În
iunie 1924, negocierile dintre cele două partide au
fost reluate convenindu-se asupra unui program în
zece puncte („Decalog politic”), pe baza căruia să se
realizeze fuziunea. Acordul nu s-a finalizat întrucât
aripa revoluţionară din PŢ era încă puternică, iar
PNR impusese o condiţie inacceptabilă, excluderea
lui C. Stere din delegaţia permanentă a partidului
(unificat). Ulterior, PŢ a evoluat spre o poziţie mai
moderată, congresul partidului din octombrie 1924
adoptând un program mai puţin radical. La sfârşitul
anului 1925, negocierile au fost reluate (cu PNR
devenit PN al Poporului) şi finalizate la 29
septembrie 1926 printr-un acord asupra organizării
partidului fuzionat. Congresul celor două partide
întrunite a avut loc la 10 octombrie 192614. S-a
realizat astfel Partidul Naţional-Ţărănesc, ca al doilea
mare partid de guvernământ alături de PNL,
conturându-se pe deplin sistemul partidelor politice
din România. 

Partidele muncitoreşti.

După Unirea din 1918, ideea constituirii unui
partid de clasă al muncitorilor industriali a avut ecou
în rândurile adepţilor social-democraţiei. Existau
următoarele partide social-democrate: Partidul
Social-Democrat din România (Vechiul Regat)
constituit în 1910; Partidul Social-Democrat din
Transilvania; PSD din Banat, secţie a PSD din
Ungaria; PSD din Bucovina (secţie a PSD din
Austria); în Basarabia, organizaţii ale Partidului
Muncitoresc Social-Democrat din Rusia, care aveau
orientare eseră, menşevică sau bolşevică.

Două idei principiale preocupau social-
democraţia din România Mare: 1) unirea într-un
singur mare partid cu şanse de a accede la guvernare;
2) crearea unui partid de clasă al celor ce-şi câştigă
existenţa prin munca proprie în jurul nucleului
muncitorilor industriali după modelul bolşevicilor
ruşi ori păstrarea orientării social-democrate?
Faptele, acţiunile concrete au oscilat în jurul acestor
idei, a căror situare prioritară varia, ceea ce a făcut ca
înfăptuirile în direcţia uneia să atragă reacţii contrarii
din partea adepţilor celeilalte. 

La 1 iulie 1918, în cadrul primului congres
regional al organizaţiilor socialiste şi sindicale din
Moldova (restul Vechiului Regat era sub ocupaţie
germană, n.n.) organizaţiile muncitoreşti din
Basarabia (foste ale PSDMR) s-au unit cu cele ale
PSDR15. Orientarea politică a PSDR s-a schimbat la
9 decembrie 1918, când partidul şi-a luat titlul de
Partid Socialist semnificând aderenţa la un program
politic mai de stânga. Documentul preciza că Partidul
Socialist este un partid de clasă care, inspirându-se de
la ideile socialismului ştiinţific, urmăreşte
desfiinţarea exploatării muncii sub orice formă prin
trecerea mijloacelor de producţie şi de schimb în
stăpânirea societăţii; obiectivul luptei partidului este
cucerirea puterii politice şi instaurarea dictaturii
proletariatului în vederea realizării idealului
comunist16.

La 13 februarie 1919, „Partidul Socialist din
România (Vechiul Regat, n.n.) face apel la toate
forţele proletare şi socialiste din Basarabia, Bucovina
şi Transilvania pentru unificarea lor formând un
singur partid proletar, care să ducă înainte lupta clasei
muncitoare din noua Românie spre realizarea
idealului ei socialist de dezrobire de sub apăsarea
burghezo-capitalistă”17.
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Un prim pas în direcţia unificării a fost adoptarea
unui program politic unic. După ce Conferinţa de la
Sibiu (10-11 mai 1919) a reprezentanţilor partidului
şi organizaţiilor muncitoreşti din Ardeal şi Banat au
decis unificarea (PSDT şi PSDB) şi centralizarea
mişcării politice şi sindicale muncitoreşti din Ardeal
şi Banat18, la 23-26 mai 1919, conferinţa delegaţilor
organizaţiilor din România (VR), Ardeal, Banat,
Bucovina a votat Programul Partidului Socialist din
România18. În consecinţă PSD din Ardeal şi Banat se
transformă în PS (7-8 septembrie 1919)20.

S-a urmărit, apoi, constituirea unui singur organ
de conducere a organizaţiilor social-democrate din
România Mare. În 14-15 decembrie 1919, Conferinţa
PS din Ardeal şi Banat hotărăşte să-şi trimită delegaţi
ca reprezentanţi în Comitetul executiv al PSR şi în
Consiliul general al sindicatelor, conform hotărârii
Congresului extraordinar al PSD din Bucureşti şi
Iaşi21. PSD din Bucovina şi-a păstrat orientarea
politică şi denumirea. La 30 ianuarie-2 februarie
1920, Consfătuirea Consiliului General al PSR şi a
Comisiei Generale a sindicatelor a hotărât unificarea
mişcării sindicale şi a decis/stabilit data congresului
partidului socialist unificat (11-19 aprilie 1920 la
Câmpina) şi ordinea de zi21. Ulterior data congresul
partidului unificat a fost stabilită pentru 1-8 august
1920 în localitatea Câmpina. La 23 iulie s-a hotărât
ca localitatea să fie Bucureşti22, iar în iulie 1920 din
nou amânată pentru a se ţine, mai întâi, congrese ale
partidelor regionale, iar apoi congresul general pe
ţară23. Reţinem că partidul unificat creat în decembrie
1919, condus de Consiliul general era o federaţie a
partidelor socialiste existente în Vechiul Regat şi
provinciile istorice24. 

Adoptarea statutului partidului unificat s-a produs
în octombrie 1920, când s-a emis şi ideea unificării
mişcării socialiste de tineret25.

În şedinţa Consiliului general al PSR şi a
Comisiei generale a sindicatelor din 30 ianuarie – 2
februarie 1921, participanţii s-au pronunţat pentru
unificarea partidelor socialiste provinciale şi a
mişcării sindicale din România Mare, dar au avut
poziţii diferite asupra doctrinei/ideologiei partidului
unificat. Stânga (18 voturi) s-a pronunţat pentru
doctrina comunistă şi aderarea la Internaţionala a III-
a (Asociaţia Internaţională a partidelor comuniste),
iar dreapta (8 voturi), pentru doctrina social-
democrată. Centriştii (12 voturi) puneau pe prim plan

unificarea, urmând ca decizia asupra orientării
doctrinare să se ia prin referendum26. Adepţii dreptei
s-au retras din Consiliul general şi din partid.
Grupările de stânga şi centru au decis ca data
congresului de unificare să fie 8 mai 1921. 

Astfel, deosebirile ideologice au determinat ca, în
locul unui singur partid muncitoresc unificat, să se
creeze două. La congresul grupărilor de stânga şi
centru din 8-12 mai 1921 s-a creat Partidul Comunist
din România27. Congresul grupării de dreapta, din
1922 a constituit Federaţia Partidelor Regionale
Socialiste, care la 7-9 mai 1927 s-a transformat în
Partidul Social-Democrat din România28. 

Organizaţii de extrema dreaptă

Ca o reacţie la ascensiunea extremismului de
stânga s-a manifestat extremismul de dreapta. La 4
martie 1923 s-a constituit Liga Apărării Naţional-
Creştine condusă de A.C. Cuza. Programul acestei
organizaţii avea ca obiective: apărarea monarhiei
constituţionale, combaterea curentelor cu caracter de
luptă de clasă, eliminarea completă a evreilor din
România, educaţie naţională şi creştină, creşterea
rolului bisericii ortodoxe în viaţa statului etc.30. La 24
iunie 1927, gruparea Corneliu Zelea Codreanu s-a
desprins din LANC şi a creat organizaţia Legiunea
Arhanghelului Mihail, care se pronunţa pentru
acţiuni energice în spirit naţionalist.

Organizaţii ale minorităţilor etnice

Unirea cu Vechiul Regat (statul naţional român
constituit în 1859) a provinciilor româneşti ieşite de
sub dominaţie străină în 1918, a dus la creşterea
numărului etniilor din componenţa statului şi a
ponderii populaţiei minoritare. În mod tendenţios s-a
susţinut chiar că România a devenit stat
multinaţional. În provinciile unite, ruşii, germanii,
ungurii, etnii dominante până la 1918 au devenit
minoritare. Pentru a-şi promova interesele si-au
constituit organizaţii politice cu caracter etnic.
Ungurii au înfiinţat succesiv: Uniunea Maghiară (ian.
1921), Partidul Poporului Maghiar (august 1921),
Partidul Naţional Maghiar (februarie 1922), Partidul
Maghiar din România (decembrie 1922). Germanii
au creat, în noiembrie 1919, Partidul German şi
Partidul Popular Șvăbesc. În septembrie 1921
organizaţiile politice ale germanilor din România s-
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au unit în cadrul Partidului German. Uniunea
Evreilor Pământeni, existentă din 1909, şi-a
continuat activitatea, iar din 1923 şi-a luat numele de
Uniunea Evreilor din România, integrând şi pe evreii
din provinciile unite.

* * *

După unirea provinciilor româneşti aflate sub
dominaţie străină, partidele politice din România
Veche (Vechiul Regat) şi din provinciile unite au
urmărit să-şi extindă structura organizatorică pe
întreg teritoriul României Mari. Totodată, au parcurs
un proces de restructurare doctrinară, adaptându-şi
programele politice la curentele ideologice ale epocii.
Petrecute în anii 1918-1927, aceste transformări au
conturat sistemul partidelor politice din statul
naţional unitar român. 

Note:
1. Em Bold, I. Agrigoroaiei, Partidele politice

burgheze din România (1918-1938), Iaşi, 1977, p. 113-114.
2. Prioritatea s-ar putea să aparţină Partidului Muncii.

După 27 martie 1918, Partidul Muncii al Agricultorilor din
Basarabia a fuzionat cu Partidul Muncii din Vechiul Regat.
Vezi Iurie Colesnic, Sfatul Ţării, p. 63.

3. Iurie Colesnic, Basarabia necunoscută, Universitas,
Chişinău, 1993, p. 29. 

4. Gh. Bezviconi, Nobilimea Basarabiei (1821-1918),
apud Iurie Colesnic, op.cit., p. 29.

5. „Îndreptarea”, II, nr 86 din 17 aprilie 1920, apud I.
Scurtu, Istoria României în anii 1918-1940. Evoluţia
regimului politic de la democraţie la dictatură, Editura
Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1996, p. 49.
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Scurtu, Istoria României în anii 1918-1940..., p. 50.
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Litera, 1975.
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Anul 1866 i-a adus tânărului stat român o serie de
reuşite aproape greu de imaginat cu doar un deceniu
mai devreme. Dezideratul prinţului străin (formulat
de Adunările Ad-hoc al Moldovei şi Țării Româneşti
în 1857) a fost îndeplinit: principele prusac Carol de
Hohenzollern-Sigmaringen a devenit domn al
românilor. Turcia şi celelalte mari puteri care se
opuneau acestei „combinaţii” au cedat în doar câteva
luni. Unirea Principatelor a primit o nouă confirmare,
şi o Constituţie conţinând o lungă serie de drepturi şi
libertăţi politice şi civile a fost adoptată. Formal,
întregul program al mişcării unioniste din anii 1856-
1859 fusese îndeplinit.

Realitatea noului regim s-a dovedit însă mai
complexă. Imediat după adoptarea Constituţiei, viaţa
politică românească şi-a reluat fizionomia din anii
domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Ea a rămas
fragmentată în numeroase grupări politice, care s-au
dovedit incapabile să constituie coaliţii de durată care
să poată guverna pe termen lung, şi cu atât mai puţin
partide moderne. 

Nici prevederile electorale ale noii Constituţii nu
au îmbunătăţit cu nimic situaţia. Rezultând dintr-un
compromis între conservatori şi liberali, ele ar fi
trebuit să asigure echilibrul politic între
reprezentanţii celor două curente (cu un uşor avantaj
pentru cel dintâi). În schimb, numeroasele guverne
care s-au succedat până în 1871 s-au aflat, adesea, în
faţa unor veritabile blocaje politice, nereuşind să îşi
asigure majorităţi parlamentare coerente. Aceste
cabinete nu au putut pune în practică un program
legislativ consistent şi, în cele din urmă, au fost
incapabile să se menţină la putere pe termen lung. 

În sfârşit, însuşi noul domn a început să fie
contestat – o consecinţă firească a prea marilor
aşteptări pe care elita politică românească le avea în
privinţa sa şi a obişnuinţei aceleiaşi elite de a
introduce constant persoana şefului statului în
disputele partizane1.

Haosul politic a atins apogeul în 1870. În primele
luni ale anului, două guverne (conduse de
conservatorul Dimitrie Ghica şi, respectiv, moderatul
Alexandru G. Golescu) au renunţat la putere din
pricina lipsei susţinerii parlamentare. La 20 aprilie/2
mai, după lungi şi complicate negocieri, Carol I a
hotărât să îl aducă la putere pe Manolache Costache
Epureanu.

Noul prim-ministru era un conservator născut pe
la 1820 şi educat în Germania (era doctor în drept al
Universităţii din Jena). El fusese unul dintre cei mai
apropiaţi colaboratori ai lui Cuza în primii ani de
domnie; se îndepărtase apoi de domn, dar nu
participase la înlăturarea sa. În 1866, Manolache
Costache prezidase Adunarea Constituantă, iar sub
noul regim fusese, în două rânduri, ales deputat. Era
un orator talentat, pe care nici un guvern nu şi-l dorea
pe băncile opoziţiei. Nu la fel de impresionant fusese
totuşi în calitate de prim-ministru. Guvernările sale,
ambele înaintea centralizării politice a Principatelor
Unite (1859-1860 la Iaşi; 1860-1861 la Bucureşti) se
încheiaseră în veritabile „cutremure” politice. În
1861, Manolache Costache reuşise dubioasa
performanţă de a deveni primul şef de guvern român
dat în judecată de majoritatea parlamentară2.

Spre deosebire de predecesorul său, Dimitrie
Ghica, lider al unui guvern din care făceau parte mai
mulţi politicieni de „centru”, Manolache Costache
Epureanu a format un cabinet conservator „pur” –
primul de pe durata domniei lui Carol I. El nu şi-a
ales însă miniştrii dintre oamenii politici
experimentaţi, formând un guvern tânăr (supranumit,
ironic, de un contemporan „cloşca cu pui”). Pentru
prima oară, membrii societăţii „Junimea” din Iaşi au
ajuns pe banca ministerială. Liderul lor politic, Petre
P. Carp, a preluat portofoliul Externelor, iar Vasile
Pogor a fost numit ministru al Cultelor şi Instrucţiunii
Publice3. Pe lângă junimişti, au mai intrat în cabinet
câţiva tineri politicieni din Valahia: doi dintre ei
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(Gheorghe Grigore Cantacuzino şi Gheorghe Manu)
aveau să ajungă, mai târziu, prim-miniştri.

Imediat după numire, Manolache Costache a
obţinut de la Carol I dizolvarea ambelor camere ale
Parlamentului (în care nu putea conta pe nici un fel
de sprijin politic) şi a pregătit organizarea de alegeri.
Electoratul urma, practic, să valideze sau să respingă
numirea noului guvern; în funcţie de opţiunea sa, el
avea să se menţină la putere sau să demisioneze.

Teoretic, controlul asupra administraţiei ar fi
trebuit să le asigure celor aflaţi la putere un avantaj
electoral important. În realitate însă, situaţia s-a
dovedit mai complicată. Prim-ministrul nu avea o
bază de susţinători în Muntenia şi Oltenia. Cu doar
trei excepţii, toţi prefecţii care administrau judeţele
din cele două regiuni în momentul alegerilor erau
„moşteniţi” de la guvernările anterioare. Nici în
Moldova, situaţia nu era ideală. Nesigur pe sprijinul
alegătorilor, Manolache Costache a încheiat un cartel
electoral cu aşa-numita fracţiune liberă şi
independentă (o grupare liberală locală). În sfârşit,
tinereţea colegilor săi îi dădea premierului siguranţa
că nu avea să fie contestat serios din interiorul
propriului guvern. Pe de altă parte, miniştrii lipsiţi de
exprienţă şi de autoritatea vârstei nu se puteau
impune decât cu mare greutate în teritoriu. Faptul a
devenit vizibil cu ocazia alegerilor, mai ales în
judeţele unde guvernul a trebuit să se confrunte cu
liberalii radicali („roşii”), conduşi de I. C. Brătianu şi
C. A. Rosetti – politicieni vechi şi adesea nu prea
scrupuloşi în ceea ce privea alegerea metodelor de
luptă. Presiunea exercitată asupra alegătorilor prin
intermediul funcţionarilor administrativi (obişnuită
în epocă, şi care nu a lipsit nici la alegerile din 1870)
nu a putut fi, în aceste condiţii, decât limitată şi
lipsită de eficienţă.

Strategia electorală a opoziţiei a vizat în primul
rând colegiile al III-lea şi al IV-lea pentru Camera
Deputaţilor. În cel dintâi votau orăşenii, care erau o
„ţintă” obişnuită a liberalilor. Încă din timpul
domniei lui Alexandru Ioan Cuza, când condiţiile de
avere pentru alegători erau mult mai restrictive,
aceştia obţinuseră rezultate favorabile în mediul
urban. În colegiul al IV-lea votau, prin delegaţi,
locuitorii satelor (mai puţin proprietarii de moşii,
care îşi exprimau opţiunea în colegiile I şi II). De
obicei, guvernul, indiferent de culoarea sa politică,
ieşea învingător aici. Faptul că opoziţia a îndrăznit să
conteste supremaţia celor aflaţi la putere în acest

colegiu arată că reprezentanţii săi erau cât se poate de
conştienţi de slăbiciunea politică a cabinetului.

Cele mai grave tulburări din colegiul al IV-lea s-
au petrecut în Bucureşti (unde votau delegaţii
judeţului Ilfov). Oameni legii au fost depăşiţi de
avalanşa de violenţe şi intimidări declanşată de
radicali, care nu au ezitat să treacă la sustragerea
urnelor şi a proceselor-verbale pentru a-şi impune
punctul de vedere. Și delegaţii ilfoveni erau profund
divizaţi: ei au format, astfel, două birouri electorale
paralele, neputându-se înţelege asupra desemnării
unor persoane care să supravegheze desfăşurarea
scrutinului. Aceeaşi situaţie a apărut şi la Neamţ –
judeţ moldovean unde guvernul nu ar fi trebuit să se
aştepte, teoretic, la dificultăţi. Nemţenii au împins
însă conflictul până la ultimele consecinţe, cele două
birouri desemnându-şi, fiecare, propriul deputat.

Colegiul al IV-lea din judeţul Prahova (unde
candida liderul radical I. C. Brătianu) a devenit
terenul unei confruntări deschise între guvern şi
opoziţie. În centrul său s-a aflat garda civică,
instituţie formată în 1866 pentru a ajuta la menţinerea
ordinii în oraşe, dar care a jucat ulterior, prea adesea,
rolul de agenţie electorală a radicalilor. La fel s-a
întâmplat şi acum: garda a încercat să impună prin
forţă alegerea lui Brătianu, atacându-i apoi pe soldaţii
trimişi de autorităţi pentru a reinstaura ordinea.
Incidentul s-a încheiat cu dizolvarea gărzii din
Ploieşti şi reţinerea unui ofiţer instigator. Totuşi,
intimidarea a dat rezultate: radicalii au izbutit să
asigure triumful candidatului preferat.

Ca şi cum tulburările provocate de „roşii„ nu ar fi
fost de ajuns, „guvernamentalii” şi-au complicat
singuri misiunea. În Vlaşca (vechi judeţ muntean cu
reşedinţa la Giurgiu), a avut astfel loc o confruntare
violentă între susţinătorii fratelui prefectului local şi
cei lui Cezar Bolliac, poet şi redactor al ziarului
„Trompeta Carpaţilor”. În cele din urmă, Bolliac a
avut câştig de cauză: imediat, jurnalul său a trecut „cu
arme şi bagaje” în tabăra sprijinitorilor guvernului,
faţă de care fusese până atunci foarte rezervat.
Cabinetul a câştigat, astfel, susţinerea ziaristului cu
preţul publicităţii negative şi al subminării autorităţii
sale în judeţ.

Incidentele de la alegerile colegiului al IV-lea au
fost eclipsate de cele petrecute la „colegiul oraşelor”.
Și aici, „activiştii” radicali din Bucureşti au ştiut să se
facă remarcaţi, cu toate măsurile luate de guvern,
care a dispus (împotriva prevederilor legii electorale)
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trimiterea de jandarmi în preajma secţiilor de votare.
În mai multe locuri s-au petrecut acte de violenţă, ori
s-au constituit birouri electorale paralele.

Și la Giurgiu au avut loc incidente, ajungându-se
la o veritabilă confruntare de stradă între armată şi
garda civică locală. În urma ei, deputatul ales al
colegiului al II-lea din judeţul Vlaşca a fost arestat
(fiind, totuşi, eliberat peste puţină vreme).

Apogeul violenţei a fost atins în „fieful” lui I. C.
Brătianu de la Piteşti. Pentru a-şi asigura controlul
procesului electoral, radicalii (conduşi de un
cunoscut lider local, Nicolae Dimancea) au ocupat de
dimineaţă o secţie de votare. Intervenţia autorităţilor
nu a reuşit să calmeze atmosfera. Ea a rezultat,
dimpotrivă, într-o încăierare cu arme de foc între
jandarmi şi „cetăţenii” din secţie. Rezultatul a fost
rănirea mai multor militari, moartea a patru dintre
opozanţi şi, finalmente, suspendarea scrutinului.

Și alte incidente s-au întâmplat pe durata
alegerilor, prea numeroase pentru a fi inventariate
aici. Scrutinul a avut ca rezultat o Cameră a
Deputaţilor în care nici o grupare nu deţinea
majoritatea. Guvernul a supravieţuit până în luna
decembrie doar datorită sprijinului unei părţi a
fracţiunii libere şi independente din Moldova.
Validarea alegerilor (care trebuia să se facă, după
legislaţia epocii, printr-un vot majoritar al Camerei) a
fost atât de dificilă, încât nu a putut fi terminată în
sesiunea parlamentară extraordinară convocată în
acest scop îndată după încheierea scrutinului. La
începutul anului următor, desfăşurarea sa era încă
printre subiectele de dezbatere ale Adunării
Deputaţilor4.

Modul de desfăşurare al alegerilor din 1870 nu a
fost, trebuie spus, unul tipic pentru România
secolului XIX. El a fost rezultatul mai multor ani de
instabilitate, dar şi al unei situaţii externe complicate:
tensiunile franco-prusiene, care aveau să ducă, în
curând la război, îi făcuseră pe mulţi membri ai
opoziţiei din România să ia în calcul o schimbare de
regim politic, în eventualitatea victoriei Franţei.
Rezultatul diametral opus al conflictului (izbânda
Prusiei şi proclamarea celui de-al Doilea Imperiu
German) a facilitat o altfel de transformare a politicii
româneaşti. Un guvern format tot din conservatori,
dar mai bine alcătuit şi mai precaut, condus de Lascăr
Catargiu, a preluat puterea. Efectele s-au văzut de
îndată: la mai puţin de un an după întâmplările din
1870, alegătorii au desemnat, aproape fără nici un fel

de incidente, o majoritate guvernamentală clară. Deşi
presiunile administrative asupra alegătorilor au
rămas un fapt obişnuit, iar violenţele au revenit în
actualitate chiar de la următoarele alegeri pentru
Camera Deputaţilor (1875), nici un scrutin de
dinaintea Primului Război Mondial nu a mai avut
fizionomia dezastruoasă a celui din tulburatul an
1870.

Note:
1. Singura prezentare amplă a„perioadei instabilităţii”

se găseşte în lucrarea lui Vasile V. Russu, Viaţa politică în
România (1866-1871), vol. I, De la domnia pământeană la
prinţul străin, şi II, De la liberalismul radical la
conservatorismul autoritar, Iaşi, 2001. Bine sistematizată
şi documentată, lucrarea trebuie totuşi privită cu o anumită
precauţie; deşi publicată în 2001, ea a fost definitivată
înaintea evenimentelor din 1989, şi poartă amprenta
ideologiei timpului.

2. Simion-Alexandru Gavriş, Ipostazele unei biografii
politice: Manolache Costache Epureanu, Iaşi, 2013.

3. Frivol şi inconstant ca întotdeauna, Pogor nu s-a
prezentat să îşi ia în primire atribuţiile. Acelaşi Petre P.
Carp l-a înlocuit, ca interimar, până la demisia guvernului.

4. Ibidem, p. 243-253. Pentru reconstituirea alegerilor
din 1870, am folosit mai ales documentele din fondul
Ministerul de Interne – Diviziunea Administrativă de la
Arhivele Naţionale din Bucureşti şi „Monitorul Oficial al
României”.
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Volânia

Cuvântul
a căzut în vis,
Am văzut cum singur trebuia
să-mi sap propriul mormânt.
Pământul era tare
înghețat cu
pietre imense,
în curând am avut
pe ambele mâini
bătături usturătoare,
transpiram și-mi era frig, nu
nu puteam gândi.
În spatele meu
cu pușca în mână,
gardianul
mă împingea
cu comenzi străine în germană,
îndată ce istoveam.
În mijlocul războiului
era în vis,
Aveam o barbă subțiată,
bucle de păr alb pe tâmple,
îmi stătea strâmbă
pe halatul zdrențuit.

Săpam și nu puteam
să termin.

Urechea
Stăm cu urechea aciuată
la pământ, foarte slab
pătrunde un tremur în sus
ca niște ciocane lovind în grabă
departe peste ținut sau ca
niște șenile care, pline de furie
tăvălesc satele, stăm cu urechea 
aciuată la pământ, 
foarte slab.

Zgomotele întunericului

Zgomotele din bucătăria murdară
al brunei lupte,
care acasă se-ntoarce de pe drumuri furișate.
Bâzâie prin fereastră noaptea
oprindu-se-n timpan,
chinuitor, perseverent.
Ești singur cu paharul cu apă,
cu mâinile legate
și-ți ascunzi groaza.
Pe cine ai putea chema
la ora asta,
toți își merită somnul,
dar șuieră și clocotește.

Oare a vărsat scârboasa supă 
din negrul cazan,
care inundă această țară
și se umflă, se ridică și
și pâclă de sânge emană?
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ROLAND ERB

L I T E R A T U R Ã  U N I V E R S A L Ã

Roland Erb (născut la 1 aprilie 1943 la Töppeln / Gemania) este un scriitor și poet
german.

A crescut la Königsberg în zona Neumark după care s-a mutat la Nordhausen în zona
Harz. Acolo a urmat şcolile primare și a absolvit liceul.

Din 1961 până în 1966 a studiat Facultatea de Romanistică  la Leipzig lucrând apoi
ca editor. Din 1972 este scriitor independent și jurnalist literar. În calitate de traducător,

se dedică textelor autorilor spanioli, portughezi, ruși și români.
După publicarea primului său volum de poezie în 1981 i s-a interzis dreptul de semnătură timp de mai mulți ani.
Din 1995 până în 1999 a fost coredactor al revistei literare „Ostragehege” din Dresda.
În 1987 a primit bursa „Rilke” a „Fundației Valmont”, bursa „Casa Baldi” (Olevano Romano) în 1993 și în anul

200 Medalia Comemorativă Eminescu în România.
Textele sale se ocupă în primul rând cu problemele sociopolitice și interumane!



Atunci ne ajunge
curând până la gură.

Încălzit aer polar

încălzit
aer polar
vine spre noi,
a introdus,
a spus prezentatorul
de știri.

Tu ești
în sufocantul
fagure, în sticlă-
prăbușit așezat,
cu dureri în piept
gâfâind după aer.

zâmbet
copilăresc
înconjură
obrazul,
tu-l ai pe al tău
zăvorât, încheiat,
toate acestea
rupte.
Așteptânde.

Oază

Atâta timp
ai așteptat
apa
în nesfârșit
marș
prin deșertul
a tot înfulecând.

Seceta
s-a
hrănit de prospețimea ta,
a înflorit
pe o oază
revigorantă, cu palmieri
și fântână.
Nu ți-a lăsat

nimic
decât 
ososul-
schelet.

Torso

Brațul tău protector întins,
pe care îl țineai, fața albicioasă
de mască, brusc dezintegrată,
apoi râzând și iarăși relaxată, în lumină, 
cuvinte atacatoare râzând vesele,
bare împingându-se, cutii de viteză,
un haos fericit de sunete,
îndoirea corpului, aparenta seninătate
a lăsatului de fumat, o perdea tăcută
cade înaintea vieții liniștite. Îmi caut
împreunarea bucăților.

Rugăciune de pace

În cavitate, în
Scobitura ochilor,
sugrumate de
ziduri,
pe când cei ce trag cu urechea
tăcuți
stăteau
la cântat,
s-a ridicat sclipind
o vocea
din vremuri îndepărtate.

Nu înger
în rochie de flăcări
pe galerie,
nici un izvor
din peretele stâncii.

Așteptare, speranță
în albastru.
Și încă
nu par toate
a fi distruse.

Prezentare şi traduceri de 
Christian W. SCHENK
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IERUSALIM / ITHACA
(lysiponon*)

În Ithaca anul care vine, îmi spuneau prietenii 
parodiindu-şi cu grijă ultimele vorbe 
fiindcă aveam să nu-i mai văd dacă dădeam crezare 
dorinţelor lor de a se afla în Ierusalim
abandonând îngerii blonzi din Los Angeles

Fiindcă prietenele lor nu erau evreice
de parcă bunica nu ar fi făcut la fel,
mama mamei lui Iona, cel care scăpase 
din burta fiarei, copil fiind, a întrebat 
discret, să fie totuşi auzită 

Ştii, mi-a făcut cu ochiul fără să fie văzută,
mi-ai povestit cum ai tăi au ajuns vânaţi 
din Asia în Salonic pe vremea când oraşul tău mai era
Noul Ierusalim, şi o refugiată din părţile ei s-a
măritat ca să aducă pe lume vlăstar grecesc 

Noi, supravieţuitorii de demult, ce putem face 
Vom ajunge Los Angelinos de izbutim 
Aici să rămână copiii în siguranţă 
şi anul care vine să-i afle în Ierusalim 
şi moartea să nu mă mai uite 

În mii de valuri avioanele cu aripi împietrite 
străbat neîncetat de atunci cerul alb şi negru
fără să lase nici măcar o urmă 
pe solul selenar însă urmele 
arată spre cei ce se întorc 

Aseară a fost lună plină acolo unde muntele
lasă nedescrisă o parte a scenei 
stelele grele atârnând spre balcon
clădirea singuratică din golf ne găzduie 
cândva broderie pe insula Penelopei

Vino să vezi, mi-ai spus, şi din vorbă cu greu m-am oprit 
Aici, în Ithaca unde de fapt sunt cu tine
Aici pe insulă m-am întors când nici bine nu sosisem 

Ploua torenţial pe plaja cealaltă în plină după-amiază
unde se află, spun slovele, o peşteră ce nu se mai vede
şi un arheolog israelit sugera existenţa cândva 
a un cult pentru Ulise şi Nimfe cu mult înainte
de începerea jocurilor antice în Olympia 

Polis e plaja deşi nu există oraş
dacă nu cumva e vorba de Ierusalimul Annei Comnena
din cartea ei cu case scufundate 

în apele golfului după cutremur
nu mai ţin minte dacă am spus că ploua torenţial

Astă-seară din nou aşteptăm vizita discretă 
a lunii pe balconul întunecat al mării

când alene luminează muntele
chiar dacă lumina nu e a ei– dar noi avem
lumină ori întuneric, plecare ori întoarcere? 

Din ţigară se ridică fumul şerpuind
să vindece rana din ochi 
adâncindu-se în aburul norilor

tăind în jumătate faţa aproape rotundă a lunii 
înainte să roşească ori să-şi scape trupul

E greu de spus când te vei afla în altă parte 
de-ţi va lipsi mai mult din ce-ai lăsat în urmă
sau din tot ce vei lăsă din nou 
cu cât revii mai mult plecând
vei fi plecat când în final vei reveni 

* Cuvântul lysiponon (tot ce are efect de tămăduire a
durerii) apare cel puţin o dată în Pindar

Traducere şi prezentare de Olimpia IACOB
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YIORGOS CHOULIARAS
Este poet, eseist, prozator şi traducător grec. În 2014 i s-a decernat prestigiosul premiu al

Academiei din Atena, pentru scriitura inovatoare, şi opera în ansamblul ei. Poezia lui în traducere
a fost publicată în periodice de marcă, în antologii, inclusiv revistele „Harvard Review”, „The
Iowa Review”, „Ploughshares”, „Poetry”, „World Literature Today”, şi „Modern European Poets”,
dar şi în multe alte ţări: Bulgaria, Croaţia, Franţa, Italia, Japonia, Lituania, Suedia, Turcia, etc..

Născut în Tesalonic, Grecia, a studiat şi a lucrat aproape tot timpul în New York, înainte de a se întoarce în Atena din
Dublin. Cadru universitar, consultant cultural în câteva instituţii, precum MoMA, Capitala Culturală a Europei, şi Fundaţia
Elenistică pentru Cultură, corespondent, şi consilier de presă în cadrul misiunilor diplomatice, reprezentând Grecia. A fost
ales de două ori Preşedintele Societăţii Elenistice a Autorilor, principala societate a scriitorilor de literatură din Grecia. 

Traducerea din limba greacă în limba engleză a poemului de mai jos a fost realizată de Maria Koundoura & autor, şi
inclusă în volumul Drumuri de cerneală/ Roads of Ink.

LITERATURA UNIVERSALA
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Profesorul universitar, traducătorul și istoricul
literar/ al culturii Leonte Ivanov face, de ani buni, de
unul singur, munca unui întreg institut. Discret ca
prezență publică, Ivanov trimite la intervale regulate
către lume nu răvașe în sticlă, ci adevărate lăzi de
cărți care ne dovedesc nu doar existența
Robinsonului livresc, ci a culturii în general și, deci,
a noastră înșine. Pentru că, într-o epocă din ce în ce
mai dominată de fragmentarism și fușereală, Leonte
Ivanov vine cu ediții masive din jurnalele lui
Dostoievski, din corespondența lui Dostoievski,
dintr-o sumedenie de scriitori ruși mai mari sau mai
mici (dar toți mari!), din Rusia, Uniunea Sovietică
sau emigrație, cu ediții comentate și adnotate din
autori care țin de neamul Cantemireștilor, din
Nicolae Milescu, Aksakov și așa mai departe, sau cu
două foarte consistente volume de documente
traduse, adnotate și prefațate despre rușii lipoveni.

Acum am în față și primul volum, din cele trei
care urmează să apară, din Scurtă istorie a Bisericii
Ortodoxe de Rit Vechi de Fiodor Evfimievici
Melnikov (1874-1960), volum apărut la Editura
Comunității Rușilor Lipoveni din România, o
comunitate care, spre deosebire de multe altele, a
avut și are legături sufletești strânse cu românii în
mijlocul cărora s-a așezat și unde și-a văzut, cât de
liniștit s-a putut în acest colț de lume, de treabă. În
ceea ce mă privește, lipovenii au făcut întotdeauna
parte din țesătura cotidiană a vieții, de la biserica lor
de pe malul Bahluiului, un reper al copilăriei, până
la numeroșii vecini și cunoscuți. E foarte bine că
Editura C.R.L.R. a accelerat publicarea unor lucrări
extrem de valoroase despre istoria comunității
starovere (pe lângă volumele de documente și
Scurta istorie a lui Melnikov mai am pe birou și o
foarte interesantă carte despre Ultimul ataman al
cazacilor nekrasoviști: Osip Gancear), și e și mai

bine că ele încap pe mâinile lui Leonte Ivanov și ale
unui grup de cercetători care par hotărâți să facă
treabă serioasă.

Scurta istorie a lui Melnikov e tipărită după
manuscris, în ediție bilingvă, cu originalul rusesc în
prima parte a cărții și traducerea în limba română în
a doua parte. Textul e precedat de un studiu critic, de
numeroase note care explică sau coroborează
anumite trimiteri ale lui Melnikov și de o anexă
documentară. E, așadar, o ediție științifică. Dar e
mai mult decât atât: este prima ediție completă a
(primei părți a) acestei cărți, cuprinzând și două
capitole care nu apar în ediția rusească apărută la
Barnaul, în stepa împădurită a Siberiei de Vest.

E, apoi, o ediție care ne redă povestea unui om
vechi, așa cum era Melnikov, un personaj desprins
parcă din pagini de letopiseț, un profet, când liniștit
și masiv curgător, când patetic, gata să sfâșie
minciunile moderne pentru a apăra rânduielile
moștenite din bătrâni. Cartea lui Melnikov este,
desigur, o istorie a Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit
Vechi, adică a acelei biserici alcătuite de ortodocși
ruși care au refuzat reformele Nikoniene, impuse de
sus în jos de Patriarhul Nikon și de Țarul Alexei
Mihailovici, în deceniul al șaptelea al secolului al
XVII-lea. Deși comparați cu protestanții sau cu
reformații de către anumite mișcări culturale sau
lucrări istoriografice, staroverii sunt tocmai opusul
protestanților, în sensul că, departe de a fi vrut, în
anii 1660, să aducă vreo noutate, ei au refuzat să
participe la schimbările de cult și să accepte
diortosirile impuse Bisericii Ortodoxe Ruse de un
șir de comisii și de soboare care, se poate confirma
și la mare distanță în timp, aveau scopuri și o
componență destul de dubioase. În fine, fără a intra
în polemici teologice – din toate, cele mai
năstrușnice și incendiare –, trebuie spus că biserica

„ÎNTREAGA LUME „ÎNTREAGA LUME 
A DEVENIT A DEVENIT 

UN BABILON RĂTĂCITOR”UN BABILON RĂTĂCITOR”
Mircea PLATON

E S E U
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a cărei istorie o scrie Melnikov e una născută nu din
dorința de a reforma ceva sau de a reveni la o
puritate inițială redescoperită pe cale livresc-
arheologică, ci de a lăsa lucrurile, din punct de
vedere liturgic, așa cum sunt. E o biserică născută
din reflexul conservator al creștinului de a fi lăsat în
pace. Acest reflex a fost contrariat, iritat și, în cele
din urmă, chiar violat de activiști ai schimbării de
genul dubiosului Paisios Ligarides, un teolog al
cărui rol de agent dublu, între Catolici și Ortodocși,
nu mai e un secret pentru nimeni (dar se pare că nu
era nici atunci, rușii aflând despre isprăvile lui), un
discipol al celuilalt mare agent și șef de rețea de
agenți dubli ai epocii, Leo Allatios (despre care am
scris câmdva). 

Alungați din biserica oficială, afurisiți,
persecutați, arși pe rug, uciși prin temnițe, dându-și
singuri foc în semn de protest, îngăduiți doar prin
margini înghețate de tundră sau prin codri adânci,
staroverii au fost primii martiri ai modernizării
Rusiei, ai alinierii Rusiei la standarde sugerate din
afara ei și impuse prin comisii care mai întâi
demonizează cele mai elementare acte sau formule
liturgice/sobornicești pentru a impune o schimbare
și apoi declară că toate sunt adiaphora, că „merge și
așa, și așa” îndată ce au zguduit din temelii întregul
organism eclezial sau social. Istoria lui Melnikov
este, de aceea, un exemplu de tragică frumusețe al
unei cărți scrise de cineva care trebuie să disocieze
între adânca dragoste pentru Rusia, pentru istoria,
oamenii și suferințele ei, și diversele forme de a o
stăpâni. Una dintre principalele dezbateri care
tensionează istoriografia rusă este cea referitoare la
semnificația lui Petru I: a fost el un țar care a pus
bazele înfloririi Rusiei sau ale prăbușirii ei? 

Nicholas Riasanovsky a dat o clasică de acum
expunere a chestiunii în cartea lui The Image of
Peter the Great in Russian History and Thought
(New York: Oxford University Press, 1985), în care
reface traseul fazele acestei gâlcevi. Riasanovsky
notează cu amuzată detașare că, dacă lumii
intelectuale, modernizatoare, rusești i-au trebuit trei
sferturi de secol pentru a produce, prin Karamzin
sau Scerbatov, o comprehensivă evaluare negativă a
lui Petru, lumea populară rusească a reacționat
imediat. Riasanovsky atrage atenția cu sagacitate și
lipsă de complexe față de „intelectuali” și
„modernizare”, două concepte care stârnesc atât de

multe și de penibile complexe bovarice în rândul
universitarilor sau gazetarilor români, că întârzierea
intelectualilor de a reacționa la figura lui Petru cel
Mare se explică prin faptul că originea
intelectualilor ducea tot la reformele și ideologia de
stat petrine, care le dăduseră naștere, o problemă pe
care masele, marile mase de ortodocși din popor, nu
o aveau. Spre deosebire de intelectuali, norodul nu
fusese întemeiat prin ucaz și pe bază de grile.
Norodul era natură, nu cultură, era organic, nu
sintetic. Ura tenace pe care o aveau Petru și asociații
săi față de popor și vechile obiceiuri, vechiul mod de
viață, le-a fost întoarsă cu asupra de măsură, notează
Riasanovsky, de poporul obscur. Cu alte cuvinte,
masele nu-și datorau existența lui Petru, ci lui
Dumnezeu. Un filon al istoriei acestor mase, poate
unul cu un mai acut sentiment al faptului că își
datorează existența lui Dumnezeu, ni-l prezintă
istoria lui Melnikov care, asemenea strămoșilor săi
din secolul al XVII-lea, nu-și pierde timpul cu
analize de laborator asupra rolului modernizării
petrine, ci îl denunță pe Petru nu ca pe un Antihrist,
așa cum se făcea la cumpăna veacurilor al XVII-lea
și al XVIII-lea ci, mai rău, ca pe un ”bufon al
antihriștilor, un virtuoz de baracă de bîlci, un
nătărău de circ” (p. 446). Paginile au o învâlvorare



de vechi hronic, în care mâniile se înalță majestuos,
încremenite ca o furtună-n frunzișurile pădurii
adormite.

Dar cine a fost Fiodor Evfimievici Melnikov?
Personajul e fabulos deoarece îmbină paseismul
cosmic, amplu, organic, al lui Oblomov cu o
activitate neostoită în slujba adevărului de credință
al staroverilor. Născut în 1874 ca fiu de preot dintr-
un oraș ucrainean, F.E. Melnikov crește într-o
atmosferă dominată de preocupări teologice, fratele
său mai mare, Vasili, devenind tot teolog și apologet
creștin. Din 1890, Melnikov participă la dispute
teologice în sânul comunității starovere sau cu
reprezentanți ai Bisericii oficiale rusești. În 1897
face o scurtă incursiune în România, la Brăila, unde
în perioada 1896-98 a scos publicația Slovo
pravdi/Cuvântul adevărului. În 1905, ca urmare a
ponderării persecuției ortodocșilor de rit vechi,
Melnikov începe să scoată la Moscova primele
publicații starovere, Utro/Dimineața și Narodnaia
gazeta/Gazeta populară, și se lansează într-o vastă
activitate apologetică concretizată în conferințe,
dezbateri, studii și articole. În 1911 se inaugurează
la Moscova Institutul Pedagogic al Ortodoxiei de

Rit Vechi, al cărui ultim director va fi, în 1918, când
Institutul e închis de autoritățile bolșevice,
Melnikov. 

Acapararea puterii de către bolșevici în
octombrie/noiembrie 1917 îl vede pe Melnikov
lansându-se în campanii neînfricate împotriva lui
Troțki, Buharin sau Lunacearski. I se interzic
cuvântările publice. Se refugiază în Siberia, la
Barnaul, unde editează o altă revistă (Sibirskii
starobreadeț/ Staroverul siberian) în locul celei care
îi fusese suprimată de autoritățile comuniste. Ține
din nou cicluri de conferințe creștine și
anticomuniste în Tomsk, Omsk, Barnaul și Novo-
Nikolaevsk. E din nou urmărit de CEKA, i se
interzice revista și Melnikov fuge într-un colț izolat
de taiga, la schitul Novo-Arhanghelsk. În 1920
autoritățile sovietice îl condamnă la moarte, în
contumacie, pentru activitate contrarevoluționară și
„tăinuire de bunuri bisericești”. Melnikov scrie și
rătăcește pe la diverse schituri până în 1925, când se
stabilește în sânul cazacilor, staroveri, din Caucaz.
Se ocupă cu scrisul și cu apicultura. Urmărește tot ce
apare în presa sovietică, citește materialele de
propagandă sovietică pe care i le trimit prietenii săi
și lucrează la o carte care să combată bezbojnicia
oficială. Scrie cu grija ca nu cumva clămpănitul
mașinii sale de scris să atragă atenția autorităților
sovietice care bântuiau prin sate în căutare de biruri
și de dușmani ai poporului. Își ascunde lucrarea,
Călăuza creștinului religios, într-un stup și
descoperă, la un moment-dat, că cineva i-a furat
stupul cu tot cu manuscris, aproape terminat. 

În 1931, Melnikov trece ilegal granița în
România. Începe o perioadă de intensă activitate
publicistică punctată de diverse șicane și chiar
hărțuiri ale autorităților românești. Pe de o parte,
Melnikov e perceput ca un sprijin împotriva
bolșevicilor, și e folosit în operațiuni de propagandă
împotriva lor, mai ales odată cu intrarea României în
război, în 1941. Pe de altă parte, e suspect în ochii
autorităților deoarece e un „rascolnic”. I se impune
domiciliu forțat, ba e chiar arestat pentru
„propagandă stilistă” în 1943, petrecând două luni în
lagărul de la Târgu-Jiu. E apropiat de Tit Simedrea,
de Visarion Puiu și de Constantin Tomescu,
factotum al Ortodoxiei basarabene în epoca
interbelică (al cărui impozant volum de memorii, o
mină de aur pentru istorici, a apărut nu demult:
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Constantin N. Tomescu, Jurnal din viața mea, ed.
Silvia Corlățeanu-Granciuc, George Enache,
Chișinău: Cartdidact, 2019). Are necazuri din cauza
simpatiei sale pentru Liga Apărării Național-
Creștine. Scrie, traduce, publică și conferențiază cu
energie titanică, rusească. În 1947, reușește să vadă
publicat în Monitorul Oficial primul statut al
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi din România,
document la care lucrase și el. În 1948, la Odessa,
face propagandă antisovietică vreme de șase luni,
din partea Misiunii Ortodoxe Române. Apoi intră
din nou în clandestinitate, Securitatea pierzându-i
urma. În 1950 e depistat la M-rea Manolea, unde se
stabilise, și i se trec la dosar „atitudinile dușmănoase
față de URSS”. Se stinge din viață la M-rea Manolea
în ziua de 13 mai (stil vechi) 1960. În același an, ard
biserica, clopotnița, tipografia, biblioteca și arhiva
mănăstirii. Scurta istorie a lui Melnikov rămâne
netipărită, în ciuda eforturilor lui de a și-o edita. 

Incluzând în prezenta ediție și capitolele despre
Petru cel Mare și despre Nikon, care nu se regăsesc
în ediția de la Barnaul, Leonte Ivanov a făcut deci
un mare serviciu atât istoricilor, cât și iubitorilor de
cultură rusă din România, care au acum posibilitatea
de a citi operele unuia dintre cei mai importanți
intelectuali ruși, dacă nu cel mai important, refugiați
în România (Vadim Guzun a dat și el la iveală o
serie de cărți și de documente despre refugiații ruși
albi din România monarhică și populară). E un
personaj pe care Leonte Ivanov l-a invocat pentru
noi din negura unei istorii vitrege și pentru noi, și
pentru Melnikov, un rus care a venit să sufere alături
de români și care a luptat până la capăt cu
demnitatea pe care ți-o dă doar apărarea
dezinteresată, gratuită, a adevărului. Melnikov scrie
ca un om desprins deja de multe din cele lumești,
inflamările lui ținând mai cu seamă de soarta
bisericii, nu de propria soartă, cu care e împăcat în
lumina unei credințe și a unei revelații transmise
prin cărți, icoane și taine vechi. Scrisoarea lui din
1932 către un anume Piotr Arsenievici din țara
sovietelor e și învățătură de credință, și mângâiere
duhovnicească și ghid practic de acțiune pentru toți
creștinii bulversați de mizerabila epocă începută
odată cu Primul Război Mondial: „Înainte de toate,
vă transmit, dv. și Praskoviei Osipovna, mulțumirea
mea sinceră pentru bunele urări și pentru prietenia
ce mi-o arătați. Îmi amintesc adesea de trecut și,

firește, încerc tristețea că acesta s-a scurs atît de
necruțător și că nu se va mai întoarce. Or, cîtă
bucurie, entuziasm și izbăvire se găseau în el! Acum
totul este altfel, iar acest altfel e lipsit de veselie,
jalnic, ba chiar cumplit. Într-o asemenea stare te
alini doar cu trecutul. Cît despre viitor, acesta nu te
îndeamnă deloc să speri: în el totul e misterios și
sinistru. Nu ne așteptăm la mai bine. Ceea ce e rău
sporește și devine pe zi ce trece tot mai mare. [...]
Aici, în România, mai răzbat peste Nistru vești
despre traiul din URSS. E o grozăvie cumplită. Și nu
putem în nici un fel să-i ajutăm pe frații noștri aflați
în suferință. Ceea ce nu face decît să ne sporească
chinurile. Unde te mai gîndești acum la întoarcerea
avuției de odinioară? Măcar sufletul să ni-l mai
salvăm de la decăderea generală de astăzi. Mă tot
bate gândul să m-așez la vreuna din mănăstirile
noastre și să-mi petrec acolo ultimii ani din viață, ba
poate chiar luni sau zile. Să răsturnăm lumea nu
putem, iar munca noastră în această lume abia dacă
va da vreun rod. Cel care mîntuiește își va mîntui
sufletul, iată regula după care trebuie să te
călăuzești. Pretudindeni nu vezi decît haos și
fărădelege. Întreaga lume a devenit un Babilon
rătăcitor” (p. 315).

Despre anii lui din „taigaua de nestrăbătut a
Siberiei”, Melnikov nota că cei trei ani cât a locuit
acolo într-o „chilie mică, aproape un bordei”, au fost
una dintre cele mai fericite perioade din viața lui:
„La dispoziția mea se aflau două biblioteci, aduse
una din Tomsk, alta de la mănăstire, ambele cu un
excelent inventar de titluri. Primeam și cărți noi,
editate deja sub bolșevici, în majoritate literatură
artistică. Liniște în jur, numai pe timp de iarnă vîjîia
năprasnic un vînt puternic, iar vifornița îmi mătura
chilia. De fiarele pădurii nu mă temeam, nu le-am
întîlnit niciodată. Mi-erau vecini doar urșii, însă
aceștia îmi dădeau pace. Cît privește fiarele cu două
picioare, de oraș, ele n-au putut răzbate pînă la mine
căci locuiam în adevăratul sens al cuvântului în
hățișuri de nepătruns. Detașamentele de bolșevici
veniseră în trei rânduri să-mi dea de urmă și de
fiecare dată s-au întors cu mîna goală” (p. 316-317).

Nimeni nu pătrunde în luminișul cărții lui
Melnikov pentru a ieși de acolo cu mâna goală. O
carte masivă, profetică, tulburătoare despre efectele
„lipsei de reacție” și „neputinței duhovnicești” ale
elitelor de ieri.
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Pentru o reconstituire mai credibilă a
portretului unui mare om propriile sale
însemnări joacă un rol eminent, fiindcă – după
cum se ştie – ele permit plonjări în gândirea,
concepţia, preocupările şi chiar stările
emoţionale ale aceluia. Datorită acestei
semnificaţii, caietele lui constantin Noica au o
valoare inestimabile pentru oricine vrea să îl
cunoască pe autorul lor mai bine. 

Cu toate acestea însă nu sunt de neglijat nici
mărturiile contemporanilor, mai cu seamă ale
celor care l-au cunoscut bine. O astfel de
evocare demnă de toată atenţia se dovedeşte şi
cea a graficianului de anvergură care este
maestrul Puiu Manu, autor notoriu de benzi
desenate româneşti. El a locuit, o vreme, în
aceeaşi casă cu Constantin Noica, făcând parte
din familia acestuia. Soţia graficianului Puiu
Manu, „Oana era fiica Marianei, a doua soţie a
lui Noica, aşa încât am avut bucuria de a locui o
vreme împreună. Nenea Dinu, aşa cum îi
spuneam noi, era de o modestie şi de o politeţe
cum rar întâlneşti. Era şi foarte rupt de lumea ce-
l înconjura, Era distrat, cum s-ar spune. Nu o
dată a plecat cu galoşii altui participant la vreuna
dintre întrunirile filosofice la care participa. Alte
ori ne suna vecinul să ne spună că şi-a uitat
geanta în faţa uşii de la apartament, preocupat
fiind de cheile pe care nu şi le găsea niciodată. 

Odată a sunat cineva la uşă. Contrar
obiceiului său, s-a dus el să deschidă. S-a întors
stupefiat. «Cine a fost, nenea Dinu?» am întrebat
noi. «Un vecin care m-a întrebat dacă nu avem
un cui. Nu i-am răspuns pentru că nu ştiam
despre ce este vorba»”1. 

Portretul care se încropeşte din asemenea

amintiri înfăţişează un om distrat, absorbit de
propriile sale gânduri, funcţionând aproape
mecanic în lumea banalului cotidian, zăpăcit din
cale afară, şi, probabil, tot pe atât de simpatic. În
mod neaşteptat el evocă un ins din familia
tipologică a personajelor întruchipate în
comediile franceze ale lui Luis de Funés ori
Pierre Richard (Distratul, Marele blond...), ori
din cele britanice cu Norman Wisdom. 

În fapt, Noica avea un umor remarcabil, cu
ceva de nobil francez în exil, trăindu-şi cu
demnitate autoironică şi cu sarcasm la adresa
vremurilor propria viaţă. Umorul sarcastic al lui
Noica la adresa vicisitudinilor anilor de penurie
comunistă este şi el evidenţiat. „Când aveam un
musafir la masă, îi cerea Marianei, foarte serios,
să aducă tot felul de fripturi sau deserturi
închipuite, fapt ce era întâmpinat de comeseni
cu zâmbete, pentru că eram foarte săraci pe
vremea aceea”2. 

Puiu Manu îşi aminteşte şi o discuţie între el
şi Noica legată de relativa austeritate livrescă
din apartamentul ocupat de filosof. „Într-o zi l-
am întrebat de ce biblioteca sa era aşa de săracă,
ştiind faptul că el a citit foarte multe cărţi. Mi-a
dat un răspuns antologic: «Puiule, dragă, cărţile
trebuiesc citite, aşa că ele trebuie să circule, nu
să stea în rafturi»”3. Valoarea efectivă a cărţilor
consta deci, pentru Noica, nu în tezaurizarea lor
– fie şi cu scopul de a le avea la îndemână atunci
când ar fi avut nevoie de referinţe exacte la
conţinutul unora dintre ele –, ci în capacitatea lor
circulantă. Din acest punct de vedere, ai zice că
gânditorul urma celebrul adagiu al lui Simion
Ștefan, după care „Bine ştim că cuvintele trebuie
să fie ca banii, că banii aceia sînt buni carii

149149CONVORBIRI  LITERARE

NOICA ACASĂNOICA ACASĂ
Ovidiu PECICAN



îmblă în toate ţările; aşea şi cuvintele, acealea
sînt bune carele le înţeleg toţi”. Dincolo de
trimiterea la celebrul mitropolit întâmplarea
evidenţiază faptul că filosofarea lui Noica nu era
una îndatorată prin excelenţă cărţilor. Chiar dacă
în activitatea lui târzie au survenit mai cu seamă
preocupări legate de Dialogurile lui Platon şi,
desigur, comentarea Fenomenologiei spiritului
de G.W.F. Hegel, trimiterile la marile cărţi ale
umanităţii (la Don Quijote, de pildă) au rămas
mai mult repere generice, nu sursă de inspiraţie
majoră. Mai mult l-au inspirat pe Noica zicerile
specifice româneşti, modurile de a pune gândul
în expresii şi în propoziţii, latura nescrisă a
culturii cuvântului. 

Relaţia cu presa culturală a lui Constantin
Noica este, şi ea, pusă în pagină printr-o
anecdotă cu fond real. „Pentru că vorbeam de
politeţea sa, într-o zi a venit surâzând din oraş.
Fusese la redacţia unui jurnal unde trebuia să i se
publice un articol. Mi-a povestit că redactorul
care se ocupa de publicarea lui a avut iniţiativa
de a «corecta» sensul articolului. Singura reacţie
pe care a avut-o nenea Dinu a fost aceea de a-l
înnobila cu cea mai autentică înjurătură
românească. După care a retras articolul. A fost
un act de nemaipomenit curaj, care l-a luat prin
surprindere pe redactorul respectiv, care îl ştia
pe nenea Dinu modest şi politicos”4. 

Textele filosofului nu erau rezultatul
improvizaţiei sau al inspiraţiei de moment.
Acest lucru rezultă şi din consultarea agendelor
sale, unde anumite gânduri revin, ca dovadă al
unei germinaţii persuasive, dar şi din faptul că
anumite idei consemnate încă din tinereţe, în
publicistică sau în Jurnalul filosofic, şi-au găsit
întruchiparea textuală mult mai târziu, către
sfârşitul vieţii. Acum o mărturiseşte însă expres
şi Puiu Manu. „Lucra foarte mult. Mi-a spus
într-o zi că, din fericire, a ales o profesie din care
nu se iese niciodată la pensie”5. Este ceea ce
notează – probabil tocmai în perioada respectivă
– într-una dintre agende: „Nu-mi plac oamenii
care sunt mulţumiţi spre capătul vieţii. Cum să
fie mulţumiţi? Cât au putut face din ce e de

făcut, afla din ce e de aflat şi spus din ce e de
spus?”.6

Cuvintele lui Puiu Manu ajută la mai buna
înţelegere a lui Noica nu doar în latura lui de
„lunatic” – cu expresia ce pare să i se
potrivească din titlul unui roman de Ion Vinea –,
ci şi pe dimensiunea raporturilor sale, cât se
poate de concrete, cu realitatea imediată. În
spaţiul existenţei diurne filosoful participa la o
serie de „întâmplări din irealitatea imediată”,
vorba lui Max Blecher, congenerul lui. 

Note:
1. Dodo Niţă, Puiu Manu. O monografie, ed. a II-a

revăzută şi adăugită, Ploieşti, Ed. Explorator, 2019, p.
23.

2. Ibidem. 
3. Ibidem. 
4. Ibidem. 
5. Ibidem. 
6. C. Noica, Jurnal de idei, ediţie de Thomas

Kleininger, Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu şi Sorin
Vieru, ed. a II-a, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2008, p.
223. Fragmentul 5.24. 
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Anumiţi eseişti, filozofi şi teologi
contemporani sunt bântuiţi de o fantomă
pseudospirituală – guenonismul, un fel de
sincretism alexandrin care încearcă să reducă toată
istoria religiilor la o viziune naivă
hindusocentrică. Acest curent de gândire, numit şi
„şcoala tradiţionalistă”, a fost dezvoltat de René
Guénon, filozof ezoterist francez din prima parte a
secolului al XX-lea. Din această şcoală ezoteristă
mai fac parte Julius Evola, Ananda
Coomaraswamy (mai mult coleg de generaţie
decât discipol al lui Guénon), Frithjof Schuon,
Titus Burckhardt şi alţii. Guénon a fost pe
jumătate un fantast, fiind fascinat într-un mod
romantic de tradiţiile orientale, pe care le-a redus
naiv la una singură. În acelaşi timp, a dispreţuit
tradiţia europeană modernă1 la fel de naiv, de pe
poziţii fundamentaliste (în sens de atitudine, nu de
idei explicite). Teoria lui despre „tradiţia
primordială” sau „doctrina perenă” nu poate fi
dovedită, e doar o proiecţie romantică, iar
reducerea întregii istorii a umanităţii la calapodul
simplist al trecerii de la calitate la cantitate e de
nesusţinut. E adevărat, există o involuţie spirituală
în istoria umanităţii, cum arată Mircea Eliade în
Tratatul de istorie a religiilor2, având ca bază
degradarea hierofaniilor şi a experienţei sacrului
în general, însă venirea lui Hristos sau reformele
spirituale (Zarathustra, Buddha, Mahavira, Lao
Tze, Confucius etc.), descoperirea inteligibilului
logico-matematic de către greci (ale cărui miză şi
sens nu sunt înţelese deloc de Guénon, care îl
asimilează cu degradarea cantitativă) şi chiar
apariţia religiilor de mistere sunt momente de
progres care contrazic viziunea involuţiei
absolute. Guénon nu a înţeles la modul serios
tradiţia creştină, poate impresionat neplăcut de
faptul că aceasta conţine prea multă teorie şi prea

puţine practici de gimnastică fiziologică. La fel ca
mulţi intelectuali romantici, e posibil să fi fost
pasionat mai mult de dimensiunea tehnic-sportivă
a religiei şi mai puţin de coerenţa ei teoretică şi
contemplativă. Neînţelegând cum trebuie
creştinismul, a aderat la islam, o religie cu un
model ontologic mai puţin integral şi integrativ
decât cel al creştinismului, fiind fascinat de
sufismul de origine neoplatonică. Neoplatonismul
avea multe lucruri în comun cu Orientul.
Fascinaţia pentru exotismul mistic al Orientului a
primat în faţa dezvoltării unor competenţe
temeinice asupra teologiei creştine (aridă,
nesportivă şi deci nespectaculoasă). La mulţi
guenonişti se observă o atitudine filoislamică, pe
urmele maestrului lor.

Datorită sincretismului alexandrin care se
mişcă orizontal, asimilând indistinct sau forţând
asemănarea datorită aparenţelor sau structurilor
asemănătoare, se ajunge la dispariţia diferenţelor
calitative şi de adâncime reprezentate de
specificitatea spirituală a fiecărei tradiţii religioase
şi la anularea ierarhiei şi diferenţei de coerenţă a
acestor tradiţii. Guénon susţine că toate tradiţiile
spun acelaşi lucru şi căile lor spirituale ar avea
aceeaşi destinaţie; astfel, originalitatea
creştinismului sau a altor tradiţii ar fi inexistentă.
Un studiu serios asupra istoriei religiilor arată că
lucrurile nu stau aşa. La guenonişti se observă o
incapacitate de a discerne diferenţele şi
diversitatea tipurilor de spiritualitate. Ei se
orientează naiv către asemănări, globalizând
hermeneutica hindusocentrică a lui Guénon asupra
întregii istorii a umanităţii. Faptul că
transcendentul e unul singur nu implică cu
necesitate că toate marile tradiţii se raportează la
fel la el, că presupun căi spirituale care ar avea
aceeaşi destinaţie. Una dintre exagerările susţinute
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de aceştia e că iudaismul şi creştinismul sunt
lipsite de originalitate, pentru că hinduismul „a
fost deja pe acolo”. Se identifică aiurea conceptul
de avatar hindus cu venirea lui Hristos,
neînţelegându-se că diferenţele sunt
semnificative. Concepţia avatarului implică un
eveniment multiplu, el a coborât în cosmos de mai
multe ori pentru a revela cunoaşterea sacră;
Hristos a venit doar o singură dată, ceea ce
presupune ireversibilitatea şi unicitatea; Hristos e
Fiul lui Dumnezeu, avatarul e doar un ipostas
secundar al unui zeu; venirea lui Hristos a avut un
impact asupra întregului cosmos în esenţa lui
ontologică, dar şi asupra lumii de dincolo, sensul
istoriei fiind total schimbat, nefiind vorba doar de
vreo banală renovatio. Originalitatea
creştinismului implică o cale nouă, o destinaţie
diferită la care se ajunge prin această cale şi un
raport total diferit cu sacrul/transcendentul.

Perspectiva „doctrinei perene” spune că tot
Adevărul s-a dat integral la început, ceea ce e de
nesusţinut la modul serios, e doar o speculaţie
romantică care nu poate fi dovedită. Guénon nu
înţelege sensul religiilor abrahamice istorice şi
sensul Adevărului care se manifestă în ele, care e
total diferit de cel hindus. Perspectiva guenonistă
presupune că istoria şi cosmosul ar fi etanş închise
şi spiritualitatea nu ar putea primi revelaţia
altcândva decât în momentul primordial. Avatarii
tradiţiei indiene ar actualiza acest Adevăr dat la
început doar ca o renovatio şi nu ar aduce nimic
nou. Creştinismul implică ruperea istoriei în două
prin venirea lui Hristos, care a modificat ontologic
întreaga realitate şi i-a dat un alt sens, iar în
Eshaton esenţa omului şi a cosmosului vor fi
transfigurate. Această perspectivă e incompatibilă
cu tradiţiile orientale şi cu teoria guenonistă a
tradiţiei primordiale. Originalitatea revelaţiei
profeţilor evrei şi apoi a creştinismului este
evidentă pentru cine are cunoştinţe serioase de
teologie şi de istoria religiilor, adică pentru cei
care au capacitatea de analiză şi de discriminare
care îi face imuni la sincretisme alexandrine.
Aceste sincretisme pot fi o anticameră a new age-
ismului, pentru că nebuloasa acestui amestec care
nu are rigoare în discurs şi analiză, dacă se

măreşte, poate împinge spre o prăbuşire în
aparenţa psihologic-imaginară a activităţii
pseudointelectuale, care duce la fantezii despre
diverse lucruri absurde şi fără sens (energii
subtile, chakre echilibrate, energiile pământului,
spaţiu astral şi alte fantasmagorii absurde precum
comunicarea cu saturnienii a lui Emanuel
Swedenborg) care îţi pot da o stare naivă de
„trezire” sau „lărgire a conştiinţei”.

Fiecare religie are o teorie, un model ontologic
exprimat într-un limbaj simbolic sau conceptual.
Obiecţiei naive că teoria nu contează, ci doar
practica, i se poate răspunde într-un singur fel: nu
există practică sau mistică fără teorie, orice cale
spirituală trebuie ghidată de o teorie, orice
experienţă mistică are un sens dat de o teorie. E
adevărat, Eliade spune că experienţa spirituală a
practicilor din cadrul religiilor orientale nu poate
fi redusă sau circumscrisă unei explicaţii
teoretice3, însă la fel de adevărat e că teologia
teoretică (în cazul Chinei vorbim de gândire
simbolică, cea conceptuală e nedezvoltată şi
prezentă fulgurant şi periferic, iar în cazul Indiei
discursul conceptual e dependent de discursul
teologiei şi e amestecat cu gândirea simbolică,
Orientul neavând un discurs teoretic autonom care
interoghează filozofic sau ştiinţific asupra
realităţii, aşa cum Occidentul a dezvoltat odată cu
presocraticii) e necesară pentru a explica sensul
practicilor şi a călăuzi direcţia de evoluţie
spirituală până la momentul când gândirea va fi
dizolvată împreună cu individualitatea umană.
Studiul teologiei Samkhya e o etapă obligatorie
pentru practicant atât în „şcoala” Samkhya cât şi
în Yoga. În „şcoala” Nyaya e necesară dezvoltarea
gândirii logice ca etapă a evoluţiei spirituale. Nu
în toate „şcolile” spirituale hinduse practicile de
gimnastică fiziologică specific yoghine sunt
necesare, astfel că dimensiunea teoretică a
teologiei devine fundamentală pentru a înţelege
noetic contemplativ esenţa lucrurilor.

În ceea ce priveşte reducţia guenonistă a
tradiţiilor orientale la una singură, nici în cadrul
celor 3 modele ontologice hinduse dezvoltate de
cele şase „şcoli” (Mimamsa-Vedanta, Samkhya-
Yoga, Nyaya-Vaiseşika) nu avem identitate,
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cadrele generale sunt asemănătoare, însă presupun
şi diferenţe teologice: Atman = Brahman e unitar
în Vedanta, Puruşa (analogul lui Atman) e multiplu
în Samkhya, cosmosul e iluzie (maya) şi deci
nereal în Vedanta, Prakriti e real însă e o realitate
inferioară în Samkhya4. Polemica dintre teologii
Samkhya şi cei Vedanta despre unitatea sau
multiplicitatea Principiului (Puruşa/Atman) e
relevantă în acest context5. Gândirea teologică
(simbolică sau conceptuală) influenţează modul
cum este înţeleasă şi asumată experienţa
iluminării. Hinduismul asumă un anticosmism
radical, inclusiv individualitatea umană e o iluzie
care trebuie dizolvată, spre deosebire de
creştinism, unde persoana umană e eternă. Această
distincţie influenţează hotărâtor raportul cu sacrul
în cele două religii. Trecerea de la vedismul
primordial, care era o religie cosmică, la
brahmanismul hindus din perioada clasică
presupune trecerea de la o religie care iniţial
presupunea un politeism cosmic de factură indo-
europeană la o religie henoteistă a retragerii din
cosmos şi a autodizolvării ontologice prin practici
iniţiatice. Creştinismul presupune manifestarea
sacrului în istorie (la fel ca în iudaism şi islam), iar
în Eshaton cosmosul va fi transfigurat, nu anulat
ca în disoluţia finală hindusă.

Altă interpretare naivă, asociată de această dată
abordărilor reducţioniste istoriciste şi filologice şi
nu hermeneuticii sincretiste guenoniste, este cea
referitoare la originea egipteană a monoteismului
iudaic. Ce nu se înţelege e că egiptenii n-au fost
niciodată monoteişti, cultul lui Akhenaton
presupunea cel puţin un dualism. Acest dualism
implica doi zei, primul, Aton, era zeul personal al
faraonului, al doilea era însuşi faraonul care
reprezenta zeul la care se închinau slujitorii de la
Curte (din oraşul Akhetaton)6. Pe de altă parte,
Aton era un zeu solar cosmic, reprezentând discul
solar, care se manifesta în cosmos. Zeul unic al
evreilor era transcendent cosmosului şi nu se
manifesta în cosmos, ci în istorie. Religia
egipteană n-a părăsit niciodată cosmosul pentru a
se instaura în istorie. Zeul iudaic era unic şi nu
avea exprimare hierofanică cosmică, era dincolo
de orice reprezentare (o perspectivă originală în

istoria spiritului). Și în Orient sacrul se manifestă
în cosmos, iar perspectiva istorică asupra lui,
specifică religiilor abrahamice, este străină
spiritului asiatic.

Victime ale guenonismului sunt, de multe ori,
cei care nu au o pregătire riguroasă de filozofie,
teologie şi istoria religiilor şi cad în capcana
amestecurilor, nefiind în stare să elaboreze
distincţii analitice serioase, fiind mai
impresionabili la nivel imaginar-emoţional. Alte
victime sunt aşa zişii „trăirişti” care au de multe
ori reflexe misologice, adică ură faţă de raţiune şi
gândire. Această ură îşi poate avea originea în
neputinţă intelectuală, în aroganţa egotică a
autosuficienţei, ori într-o înţelegere greşită şi
reducţionistă a ceea ce înseamnă experienţa
religioasă şi spirituală în general. Pe de altă parte,
new-ageiştii care reduc spiritualitatea la propria
lor psihologie au tendinţa să judece condescendent
pe oamenii de cultură care asumă un destin
teoretic. New-ageiştii se simt superiori pe tărâm
practic datorită „experienţelor” avute, care sunt
nişte proiecţii fantasmatice iluzorii, a căror analiză
serioasă ar duce la dizolvarea lor în neant şi la
rănirea propriului orgoliu de „iniţiat” autodidact7.

Despre Julius Evola

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
celui următor erau la modă gânditorii vitalişti,
organicişti, orientaţi către o „spiritualitate” fizică,
biologică sau vitalistă. Avem în Germania
„mistica” sângelui şi a rasei născută din
organizaţiile mişcării Völkische (Völkische
Bewegung). Cum s-au dezvoltat acestea şi ce a
urmat după aceea se ştie. Și în Italia erau
intelectuali pasionaţi de probleme asemănătoare,
cultura italiană interbelică e suma unor amestecuri
din toate direcţiile, efect al crizei de discernământ
cultural al unei ţări ce se afunda în extremisme. În
Germania avem mitul arianului blond, cu muşchi
şi zvâcnire telurică. În Italia avem nostalgia
fantastică faţă de războinicul roman şi cultul
roman păgân al forţei şi războiului. Cel mai
important reprezentant italian al acestor proiecţii
fantastic-romantice în trecutul antic a fost Julius



Evola (1898-1974). Acesta dispreţuia creştinismul
pentru slăbiciunea sa, pentru efectele negative în
degradarea vitalităţii războinice a europenilor,
care au pierdut „calea regală” şi războinică (cea
sacerdotală fiind secundară şi nespectaculoasă)
păstrată din „vremuri imemoriale” care reprezintă
„lumina Nordului arian şi roman”. Această tradiţie
păgână nordică e „păstrătoarea unei lumini şi a
unei demnităţi ce nu pot fi reduse la viziunea
religios-sacerdotală asupra lumii”8.

Evola este exemplul trist al intelectualului care
abordează filozofia şi religia neprofesionist,
făcându-şi lecturile diagonal şi pe sărite. Tinereţea
şi-a petrecut-o înecat în poligrafia anarhistului
nihilist Max Stirner sau a sexologului sinucigaş
Otto Weininger, pe care i-a amestecat forţat cu
Nietzsche şi cu alţi autori greu de pus laolaltă dacă
ai discernământ conceptual şi ideatic, însă dacă
eşti „mare iniţiat” nu-ţi pierzi vremea cu detalii
din acestea cărturăreşti. Vitalismele la modă şi-au
pus amprenta pe personalitatea sa resentimentară
şi violentă. Se observă în textele sale o fascinaţie
faustică faţă de puterile supraomeneşti ce zac
latent în adâncurile subtile. Yoga puterii (1949)9 a
fost acuzată pe bună dreptate că e o carte care
falsifică tradiţia orientală, modificând atenţia, de
la sensul originar care presupune dizolvarea
individualităţii umane, părăsirea cosmosului şi
iluminarea, spre fascinaţia dobândirii puterilor
ascunse şi transformarea omului în supraom10. Și
Tradiţia hermetică (1931) pune problema iniţierii
în sensul acesta. Puterile miraculoase căpătate de
practicantul yoghin sau tantric sunt o ispită care
poate duce la pierzanie prin seducţia stăpânirii
magice a lumii11. Evola a fost sedus de
posibilitatea obţinerii acestor puteri. În altă ordine,
lipsa de claritate şi de determinare a sferei
semantice a conceptelor pe care le foloseşte e de-
a dreptul dezarmantă. Amestecuri, insinuări
indirecte, trimiteri vagi etc., totul ambalat într-un
limbaj metaforic care abundă în termeni exotici cu
iz ocultist, care impresionează dacă eşti fascinat
de „lucruri secrete” şi „interzise” şi care te ajută să
ajungi la un rapid hybris iniţiatic. Orientarea
vitalistă se observă şi în teoriile lui despre
sexualitate: perversiunile sexuale sau chiar violul

nu sunt neapărat ceva rău dacă ajută la dezvoltarea
virilităţii bărbatului. În relaţia dintre bărbat şi
femeie nu e vorba de iubire sau de vreun raport
spiritual profund între ei, ci de forţa vitală a
sexualităţii oculte. Forţa, puterea vitală,
demnitatea mitică a războinicului regal sunt
obsesii recurente.

Gândirea lui Evola e un sincretism care
amestecă filozofii vitaliste, sexualisme oculte,
tantrisme tibetane, voluntarisme faustice de
automântuire, nostalgii războinice antice şi alte
elemente de acelaşi calibru. E un amestec ideatic
dublat de o descurajantă neclaritate la nivelul
ideaţiei şi al terminologiei.

În cazul lui René Guénon, sincretismul
ezoteric pe care l-a construit e mai rafinat decât la
Evola, are un discurs mai clar, unele concepte sunt
determinate, însă în majoritatea cazurilor fără
rigoare. Evola are o abordare de muncitor asupra
religiei şi spiritualităţii în general. Perspectiva sa
rudimentară e tributară vitalismului gregar al unui
intelect care nu s-a întâlnit niciodată cu marea
filozofie şi cu rafinamentul gândirii riguroase, în
schimb e prizonierul propriilor proiecţii ocultiste.
Guénon s-a întâlnit parţial cu marii gânditori, pe
care i-a parcurs diagonal. Preia forţat concepte de
la Aristotel: substanţă, esenţă, calitate, cantitate,
materie fără o definire exactă a lor12; evident, nici
de vreo înţelegere a omonimiei lor complexe nu
poate fi vorba, şi le foloseşte pentru explicarea
principiilor teologiei Samkhya. Sunt elemente
care îţi revelează amatorismul unui autor fără să
fie nevoie să-i circumscrii cantitativ toată opera.
Lipsa de rigoare conceptuală şi de amestecuri
ideatice e ceva ce îţi sare în faţă, nu imediat ca în
cazul lui Evola, însă după mai mult material citit.

Comentarii despre biografia lui Guénon

Filozoful ezoterist şi-a petrecut tinereţea
frecventând organizaţii oculte de orientare creştin-
ezoterică (o struţo-cămilă sterilă spiritual), la
modă în acea vreme în Franţa. Când îi critică pe
pseudo-iniţiaţi, îi menţionează doar pe teozofii
Helenei Petrovna Blavatsky, pe spiritiştii lui Allan
Kardec şi alte câteva ocultisme de tarabă de
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acelaşi calibru13. Ocultismul ca mişcare generală
de spiritualitate kitsch, care s-a dezvoltat în
Occident în secolele XVIII-XIX printre
intelectualii ignoranţi religios şi dornici de
sporturi spirituale extreme, i se pare o căutare
validă şi autentică a adevăratei „înţelepciuni
pierdute”. Guénon a fost şase ani de zile membru
în Ordinul Martiniştilor, între 1906 şi 1912, fondat
şi condus de un oarecare Papus, un escroc ocultist
şi unul dintre precursorii mişcării New Age. În
paralel, a făcut parte şi dintr-o „Biserică gnostică”.
Faptul că i-au trebuit şase ani până să înţeleagă
lipsa de profunzime a Ordinului Martiniştilor şi a
spiritualităţii kitsch numită creştinism ezoteric
spune multe despre discernământul spiritual al lui
Guénon. În 1910, cu doi ani înainte să părăsească
Ordinul Martiniştilor, este iniţiat în sufism.
Amestecul la nivelul practicilor asumate a
influenţat amestecurile la nivelul gândirii teoretice
dezvoltate în opera sa. Adevărul e că din textele
lui de maturitate nu putem avea certitudinea
realizării sale spirituale sau cel puţin a
discernământului său deosebit, deşi el vrea să ne
lase impresia asta şi noi trebuie să-l credem pe
cuvânt. Ideea că Guénon e un mare iniţiat, fiind
deasupra tuturor gânditorilor moderni, e o credinţă
pseudoreligioasă a simpatizanţilor lui, care nu
poate fi argumentată, crezi în ea sau nu. Eliade îi
considera pe Guénon şi Evola nişte diletanţi14; e
adevărat, Guénon fiind unul mai rafinat.

În altă ordine de idei, Guénon are un interes
exagerat faţă de practicile iniţiatice în general şi
faţă de faptul de a „realiza” într-un mod sau altul
o iniţiere prin asumarea unei gimnastici
fiziologice sau practici ascetice care să-l scoată
din normalitatea profană. Să fii interesat de
tradiţiile iniţiatice ale mai multor religii pentru a
vedea care e mai bună (o abordare tehnicistă de
concurenţă „care pe care”), în loc să te laşi pătruns
de adâncimea uneia singure, dă seama de o
anumită superficialitate şi de axarea mai degrabă
pe formalismul funcţional-sportiv al realizării
spirituale şi al dimensiunii practic-sportive a
„iniţierii”. Problema legitimării unei tradiţii din
punct de vedere guenonist este o problemă destul
de vagă şi înţesată din plin cu interpretări forţate

tributare abordării hindusocentrice. Hinduismul
este religia în care dimensiunea practic-ascetică e
cea mai dezvoltată, există o orientare către
dimensiunea funcţional practică a gimnasticii
fiziologice mai mare ca în orice altă religie şi,
chiar dacă nu e necesar să practici yoga pentru
iluminarea Vedantină, tot este vorba despre o
realizare concretă a unei iniţieri/iluminări.

Note:
1. René Guénon, Criza lumii moderne, Ed. Humanitas,

Bucureşti, 2008.
2. Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, Ed.

Humanitas, Bucureşti, 2013.
3. M. Eliade, Yoga. Nemurire şi libertate, Ed.

Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 44.
4. Ibidem, p. 20.
5. Ibidem, p. 38.
6. M. Eliade, Istoria ideilor şi credinţelor religioase,

Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000, p. 78.
7. Cel mai bun exemplu reprezintă replicile

condescendente ale pseudoyoghinilor, activi în diverse
organizaţii New Age, faţă de opera şi biografia lui M.
Eliade care ar fi fost „doar un cărturar”.

8. Julius Evola, Tradiţia Hermetică, Ed. Humanitas,
1999, p. 9.

9. Idem, Yoga puterii. Eseu despre tantre, Ed.
Humanitas, Bucureşti, 2012.

10. Richard K. Payne (ed.), Tantric Buddhism in East
Asia, Wisdom Publications, Boston, 2006, p. 229.

11. Idem, Yoga. Nemurire şi libertate, pp. 54-55, 84,
157.

12. Vezi cap. I şi II din R. Guénon, Domnia cantităţii şi
semnele vremurilor, Ed. Humanitas, 1995.

13. Vezi cap. XXXII din Idem, Domnia cantităţii şi
semnele vremurilor.

14. M. Eliade, Folclorul ca instrument de cunoaştere,
în Drumul spre centru, Ed. Univers, Bucureşti, 1991, p.
169; Eliade avea o toleranţă faţă de şcoala tradiţionalistă
guenonistă explicabilă prin situaţia culturală a unei epoci
care încerca să scape de abordările reducţioniste asupra
istoriei religiilor (care era un domeniu încă slab dezvoltat,
până când Eliade îi va reorganiza fundamentele) venite de
pe tărâmul filozofiei culturii, al sociologiei religiei sau al
diferitelor abordări pozitiviste care reduceau religia la o
relicvă barbară a trecutului. Școala guenonistă se opunea şi
ea acestor abordări reducţioniste.
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Se vorbeşte adesea despre ţări dispunând de
o civilizaţie progresivă, avansată, care se
prezintă astfel după cum vor fi multe altele,
eventual majoritatea, dacă nu totalitatea statelor,
ţărilor, comunităţilor umane mari abia peste un
număr de ani, care pot să nu fie puţini, ci,
dimpotrivă, în unele cazuri mult prea numeroşi.
Tot astfel se relevă în întreaga istorie nume de
ţări, comunităţi, state aflate într-o mai gravă sau
ceva mai relativă întârziere a dezvoltării.
Acestea sunt privite ca fiind rămase într-o fază a
dezvoltării civilizaţiei, economiei, nivelului
mediu cultural depăşită de ţările avansate, aceste
ţări fiind cele în care comunităţile umane dispun
de maximă cunoaştere culturală, ştiinţifică,
îndeosebi tehnică, în relaţie cu nivelul atins în
epoca în care calendaristic s-au obţinut
totalitatea sau majoritatea descoperirilor
ştiinţifice şi a invenţiilor, precum şi a celor mai
remarcabile texte literare sau obiecte de artă. A
dispune, în medie sau în ansamblu, de către
membrii societăţii de tot ceea ce poate oferi
dezvoltarea culturală, ştiinţifică, tehnică a epocii
înseamnă a beneficia, uman vorbind, de
existenţa oferită de o civilizaţie avansată. A trăi
prin utilizarea mijloacelor materiale, principiilor
de comportare şi existenţă specifice unei vremi
anterioare sub raportul dezvoltării tehnico-
ştiinţifice şi culturale înseamnă a vorbi despre
condiţia unei ţări subdezvoltate. Subdezvoltarea
se poate manifesta nu doar prin întârzierea
calităţii şi caracteristicilor mijloacelor, ci şi prin
utilizarea metodelor şi mijloacelor moderne,
avansate tehnic, ştiinţific şi cultural, dar un

astfel de beneficiu revenind exclusiv unei părţi
reduse a populaţiei respectivei ţări sau
comunităţi. Toate aceste aspecte ale condiţiilor
de existenţă a marilor comunităţi umane, a
statelor mai mari sau mai mici sunt bine
cunoscute. În ceea ce priveşte România,
problema definiţiilor aplicate comunităţilor
umane are, din nefericire, o utilizare care o
vizează direct şi grav. Se vorbeşte nu rareori
negativ despre această ţară căreia îi aparţinem, a
cărei limbă este aceea a creaţiilor noastre, a
gândurilor noastre, a speranţelor noastre, a
educaţiei copiilor noştri. Faptul că putem utiliza,
cu titlu individual sau larg social, pe tărâm
românesc multe din creaţiile altor civilizaţii
compensează însă enorm modul în care sunt
apreciaţi unii dintre concetăţenii noştri. Este însă
nedrept şi penibil să primim aprecieri strălucite,
foarte frecvent, în calitate de persoane
individuale, aplicându-se însă românismului în
ansamblu – şi aceasta frecvent – o estimare
deloc favorabilă. Am mai scris pe această temă,
am vorbit în reuniuni internaţionale de prestigiu,
dar marca negativă aşezată asupra aprecierilor
acordate unei civilizaţii şi, implicit, asupra unei
ţări este unul din lucrurile cel mai greu de
schimbat, şi aceasta pentru simplul motiv al
temerii ţărilor şi culturilor încă superior cotate
de a nu ajunge să ia locul oii negre a prezentului. 

Nu despre aceste aspecte ale aprecierilor
umane doresc să mă exprim în continuare aici.
Mi se pare mult mai interesant şi important să
aruncăm o privire în conceptul de rămânere în
urmă a unei ţări. Multe se pot spune pe această
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temă. O ţară precum Anglia este modelul extrem
al conservării unor elemente istorice de cultură,
civilizaţie, existenţă, dar nimeni nu şi-ar permite
să considere Marea Britanie ţara unei culturi şi
populaţii marcate de arierism, de o rămânere în
urmă care să o definească drept un spaţiu al
nedezvoltării. Ce anume condamnă românismul
la a fi considerat ca arierat şi poate oricând a se
menţiona Marea Britanie drept o lume, un
univers aproape al creaţiei? Evident, este vorba
chiar despre acest aspect al existenţei naţionale,
cheia aprecierii se află tocmai în creaţie. Din ce
anume derivă, într-un domeniu sau altul,
promovarea creaţiei? 

Revin însă, pentru moment, la a preciza un
lucru relativ mai puţin considerat în activitatea
de producere şi creaţie din România. Se
presupune un aspect propriu ţării noastre care
merită să fie apreciat atunci când apare
problema depăşirii condiţiei de arierat la nivelul
respectivei ţări. Niciodată nu se va salva o ţară
considerată a fi marcată de o oarecare rămânere
în urmă prin excelenţa dezvoltării unei realizări
împlinite în alte spaţii. Ceea ce trebuie împlinit
este crearea unor metode, invenţii, concepţii,
teorii neelaborate încă. Recuperează ceea ce
este considerată o rămânere în urmă exclusiv
acea dezvoltare, creare a unui domeniu complet
nou de invenţie, concepţie, producere, gândire –
vechiul dezvoltat în sine, oricât de strălucit, nu
răsplăteşte nimic.

Mi s-a relatat de curând că într-o competiţie
politică românească recentă şi de cea mai mare
importanţă unul dintre competitori ar fi spus că
România are o întârziere de cincizeci de ani faţă
de ţările dezvoltate din Occidentul european.
Dacă lucrul acesta este adevărat, ceea ce ar
însemna că s-ar putea cuantifica exact
întârzierile marilor spaţii umane, aşa precum s-
ar putea cuantifica şi progresele acestora, încă
nu ştiu de ce aceste lucruri nu pun spiritul
românismului pe o altă cale a evaluării viitorului
nostru decât pe poteca întârzierii succeselor
politicii, creaţiei, civilizaţiei noastre printr-o
condamnabilă incapacitate de afirmare.

Vreau să subliniez câteva note simple ale
situaţiei noastre şi a celei a lumii. Actualismul,
modernismul – caracteristici în funcţie de care
se apreciază evoluţia unei societăţi – sunt
departe de a fi doar calităţi sociale, naţionale,
umane, ci mai curând invers, sunt piedici în
calea profunzimii şi valorii rezultatelor
activităţilor superioare. Notez că unul dintre cele
mai mari genii ale istoriei ştiinţei – Isaac
Newton – s-a mândrit totdeauna nu cu
descoperirile sale matematice, deci cu adevărata
creaţie de către el a matematicii moderne, ci s-a
socotit a reuşi să fie un demn om de înţelegere,
înţelepciune şi creaţie în calitatea de autor al
masivelor sale texte religioase reprezentând mai
curând voinţa de sine îndreptată spre lumea
ideilor sacre. Cincizeci de ani de întârziere în
cunoaştere şi dezvoltare, în modernitate, pot
foarte bine însemna un enorm izvor de domenii
şi aspecte culturale în care să se poată aduce, de
către autori dedicaţi creaţiei româneşti, valori
enorme. Sugerez oamenilor de ştiinţă, istoricilor
căutarea acelor lucruri şi aspecte culturale sau
ştiinţifice rătăcite pe căile modernităţii, uitate în
marile ţări ale rapidei dezvoltări spre a ajunge să
creeze noi drumuri ale înţelegerii lumii şi ale
distincţiei umanităţii care, spre a câştiga un teren
al economiei sau tehnicii, neglijează valoarea
provenind din viziunea de ansamblu asupra unei
lumi. De altminteri, sunt nume de citat care au
avut realizări enorme tocmai în România văzută
inclusiv în istoria sa. Evident, multe au provenit
direct din ştiinţa istoriei, dar şi din domenii cu
mult mai aplicate ca noutăţi de metodă. În India,
acum câteva decenii, o foarte importantă
descoperire farmacologică a fost rezultatul unui
mod de tratament vechi de milenii. China sau
Japonia pot, de asemenea, oferi exemple nu mai
puţin relevante.
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Implicat în conflictul care a măcinat secolul al
XIII-lea apusean, dintre călugării cerşetori şi dascălii
seculari, Benedetto Gaetani (viitorul papă Bonifaciu
al VIII-lea) spunea la un moment dat că „noi nu am
fost chemaţi de Dumnezeu ca să acumulăm ştiinţă să
strălucim în ochii oamenilor, ci pentru a ne mântui
sufletele”. Această idee reprezenta, la un moment dat,
un loc comun atât printre creştinii din Occident cât şi
printre cei din Orient. Cu toate acestea, universităţile
– locul unde trebuia să se acumuleze această ştiinţă –
au fost instituţii ale „creştinătăţii”. Medievistul
francez, Jacques Verger, afirmă în acest sens că
„orice şcoală era întemeiată pe lângă un mare
aşezământ religios, mănăstire, catedrală sau biserică
colegială” (Universităţile în Evul Mediu, p. 18).
Jacques Verger este cunoscut mai ales pentru
lucrările sale de istorie a universităţilor din Evul
Mediu, dintre care amintesc aici: Les universités au
Moyen Âge, Paris, PUF, 1973; Naissance et premier
essor de l’Occident chrétien, Paris, PUF, 1975;
Histoire des universités (împreună cu Christophe
Charle), Paris, PUF, 1994; Les universités françaises
au Moyen Âge, Leiden, Brill, 1995 ; L’essor des
universités au XIIIe siècle, Paris, Cerf, 1997; Jacques
Verger et Olga Weijers (eds.), Les débuts de
l’enseignement universitaire à Paris (1200 - 1245
environ), Turnhout, Brepols, 2013. 

De curând, o lucrare a reputatului medievist a fost
tradusă în limba română: Universităţile în Evul
Mediu (traducere de Simona Ilieş, Prefaţă de Monica
Brînzei şi Alexander Baumgarten, Iaşi, Polirom,
2019). Dacă despre universităţile medievale mai
găsim pe ici, pe colo câte ceva în textele traduse la
noi (aşa cum este, spre exemplu, lucrarea clasică a lui
Jacques Le Goff, Intelectualii în Evul Mediu),
volumul lui Jacques Verger este primul text publicat
în spaţiul nostru cultural care abordează in extenso un
astfel de subiect. 

Cartea pe care o avem în vedere analizează în
detaliu originile acestei instituţii emblematice pentru
Occidentul latin. Ea este structurată în două mari
părţi (fiecare parte având câte trei capitole): prima
secţiune are titlul Naşterea şi afirmarea
universităţilor (secolele XII-XIII), iar cea de-a doua
se referă la Sfârşitul Evului Mediu (secolele XIV-XV).
Declin sau transformare? Volumul medievistului
francez este deschis de o Prefaţă la ediţia în limba
română, semnată de Monica Brînzei şi Alexander
Baumgarten şi Introducerea autorului. La finalul
cărţii găsim Postfaţa lui Jacques Verger, Bibliografia
şi un Index. 

Fără nici o îndoială, universităţile medievale
reprezintă „una dintre creaţiile cele mai originale ale
civilizaţiei occidentale” (p. 9). În lucrarea sa, Jacques
Verger are în vedere naşterea Universităţilor din
prima jumătate a secolului al XIII-lea, adică acelea
din Paris, Bologna şi Oxford. Aceste universităţi sunt
numite de profesorul francez „spontane”, deoarece s-
au dezvoltat „spontan” din şcoli preexistente.
Interesant este faptul că, spre deosebire de
Universitatea din Paris, care s-a născut în jurul
organizaţiei corporative a dascălilor, Universitatea
din Bologna a apărut în urma organizării studenţilor. 

Dintre universităţile născute prin migraţie, cea
mai celebră este Universitatea din Cambridge, care s-
a născut din secesiunea de la Oxford din 1208, însă a
fost recunoscută oficial abia în 1308. Și Universitatea
din Padova a apărut în 1222 ca urmare a migraţiei
dascălilor şi studenţilor de la Bologna. 

Istoricul francez menţionează şi o altă categorie,
aceea a universităţilor „create” în întregime de papă
sau de împărat. Spre deosebire de cele „spontane”,
universităţile „create” nu au avut un succes atât de
însemnat precum cele dintâi. Universitatea din
Napoli, aceea din Toulouse, Salamanca, Valladolid
sunt astfel de instituţii „create”. De asemenea, sunt
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amintite şi universităţile din Europa Centrală şi
Răsăriteană, întemeiate de monarhi, precum aceea
din Cracovia (1364), Praga (1347-1348), Viena
(1365) şi Pécs (1367). 

Pare limpede că „naşterea universităţilor este
strâns legată de renaşterea oraşelor, în anumite
regiuni din Occident, odată cu sfârşitul secolului al
XI-lea” (p. 29), însă din cauza documentaţiei precare
păstrate din acele vremuri, nu ştim cu exactitate
detalii despre geneza acestor instituţii. Pentru a oferi
un tablou cât mai complet, Jacques Verger cercetează
problemele şi conflictele (mai ales între călugării
cerşetori şi dascălii seculari) care au apărut în secolul
al XIII-lea şi care au vizat cu precădere mediul
universitar, aflat în perioada sa de formare. De
asemenea, este analizat cu atenţie raportul pe care
universităţile din secolele al XIV-lea şi al XV-lea l-au
avut cu Biserica, cu statele şi cu societatea, în
general. 

Pentru a înţelege cât de important a fost rolul
universităţilor, este de ajuns să amintim faptul că
„aproape toţi marii gânditori ai secolului al XIII-lea
au fost universitari” (p. 68). Printre alte contribuţii la
viaţa culturală, universităţile au avut un rol major şi
în sporirea numărului de cărţi, care în perioada
scolastică devin din obiecte de lux, destul de rare,
instrumente la îndemâna celor care doreau să
studieze. Este menţionată în acest sens biblioteca
eruditului Richard de Fournival (cca. 1201-1260),
care număra mai bine de 300 de volume. 

Citind cartea lui Jacques Verger, îmi pare
justificată întrebarea următoare: în ce măsură mai
există o anumită continuitate între universităţile
medievale şi cele din zilele noastre? Greu de spus!
Amintesc aici doar faptul că sistemul Bologna
adoptat astăzi de universităţile noastre pare că s-a
îndepărtat de principiile sale de odinioară. Spre
exemplu, în perioada medievală nu puteai deveni
doctor în teologie mai devreme de 35 de ani. Astăzi,
un student liniştit, care nu trebuie să se remarce prin
nimic, poate deveni doctor în orice domeniu doreşte
până ce împlineşte 25 de ani. 

Una din nelămuririle mele vizează modalitatea
prin care, în traducerea cărţii pe care o am în vedere,
numele autorilor medievali au fost echivalate în
limba română. Nu ştiu după ce criteriu, pentru unii
dintre aceşti autori a fost păstrată varianta numelor în
latină, iar pentru alţii cea în franceză. Mai mult decât
atât, dominicanul Toma, originar din Aquino, este

redat astfel: Toma d’Aquino. 
Cartea lui Jacques Verger se citeşte uşor, nefiind

încărcată cu note şi explicaţii savante. Cu toate
acestea, este un instrument util celui care doreşte să
cunoască contextul în care s-au născut aceste
instituţii de cultură. În termenii profesorului francez,
„cea mai mare originalitate a universităţilor
medievale o constituie probabil faptul că au depus un
efort imens pentru a face cultura (să spunem: anumite
ramuri ale culturii) să treacă de la nivelul plăcerii de
a studia (şi al rugăciunii) în domeniul muncii” (p.
225). Aşadar, dintr-o pasiune s-a făcut o profesie.
Universitarii au devenit nişte profesionişti. Au
început să se numească filosofi, teologi şi în multe
alte feluri…

Jacques Verger, Universităţile în Evul Mediu, traducere
de Simona Ilieş, Prefaţă de Monica Brînzei şi Alexander
Baumgarten, Iaşi, Polirom, 2019, 251 p.
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O istorie a misticii creştine este de neconceput
fără evocarea punctelor forte ale experienţei unor
mistici din rîndul cărora amintim pe: Origen, Grigore
de Nyssa, Dionisie Areopagitul, Bonaventura,
Meister Eckhart, Ioan al Crucii, Tereza de Avila sau
Ignaţiu de Loyola. Trăirile mistice şi scrierile celor
amintiţi, şi ale multor altora, ne amintesc o celebră
spusă a lui Pascal: „Dumnezeul lui Avraam, al lui
Isac şi al lui Iacov şi nu Dumnezeul filosofilor şi
savanţilor. Dumnezeu sensibil inimii şi nu raţiunii”.
Descoperindu-şi de tînără vocaţia religioasă, avînd
viziuni extraordinare, citind cu aviditate Confesiunile
sfîntului Augustin, Tereza de Avila (1515-1582),
după „convertirea” petrecută în jurul anului 1555 şi-
a propus să reformeze Carmelul readucîndu-l la
regulile sale prime. În istoria şi doctrina Terezei de
Avila, convertirea omului, îndreptarea lui către
Dumnezeu capătă o mare importanţă. Prima sa carte
– Cartea Vieţii – este istoria convertirii sale, scrisă la
maturitate povesteşte cum vederea unei statui a lui
Isus şi lectura Confesiunilor augustiniene au
provocat o dramă interioară care s-a sfîrşit prin a-şi
pune întreaga încredere în Dumnezeu. Păstrată în
Biblioteca regală Sfîntul Laurenţiu de la Escurial,
cartea are 40 de capitole şi 450 de pagini şi are
particularitatea de a pune accentul pe componenta
mistică a vieţii Terezei de Avila, povestirea urmînd
un plan istoric, cel al educaţiei în familie şi al
descoperirii vieţii religioase, şi un plan mistic.
Teologii au considerat Cartea Vieţii ca fiind una
dintre cele mai importante scrieri ale Terezei de
Avila, ocupînd un loc de primă mînă în spiritualitatea
creştină; este un document incomparabil ca limbă
spaniolă a jumătăţii de veac XVI, dar şi sub aspect
religios, povestirea Terezei fiind un document unic
prin forţa cu care afirmă prezenţa lui Dumnezeu în
viaţa omului, afirmarea prezenţei sale iubitoare fiind
raţiunea primă a cărţii Terezei de Avila. Cartea Vieţii

nu pretinde construcţia vreunei teorii, ci oferirea unor
indicaţii utile pentru înaintarea pe calea spirituală;
este vorba despre o înţelepciune supraconceptuală şi
experimentată, o căutare a înţelepciunii prin
conaturalitate afectivă. Tereza de Avila mărturiseşte,
prin descrieri de mare fineţe, mişcările cele mai
subtile ale vieţii sufletului său. Alături de Cartea
Vieţii, Tereza de Avila este autoarea a încă două mari
cărţi indisociabile de circumstanţele vieţii sale
spirituale: Calea perfecţiunii (1566-1570) şi Castelul
interior (1577). Castelul interior este considerată una
dintre cele mai importante lucrări ale misticii creştine
apusene, a apărut de curînd într-o nouă versiune
românească, traducere de Anca Irina Ionescu,
introducere şi note de Pr. Tomas Alvarez, ediţie
îngrijită de Ordinul Carmelitanilor Desculţi din
România, Bucureşti, Editura Herald, colecţia
„Spiritualitate creştină”, 2020, 272 p. 

„Acest tratat, numit Castelul interior, a fost scris
de Tereza a lui Isus, călugăriţă a Fecioarei de pe
Muntele Carmel, pentru surorile şi fiicele ei,
călugăriţele carmelitane desculţe”. Acesta este titlul
complet şi dedicaţia Terezei de Avila, în continuarea
căruia părintele P.F. Ribera a notat că pe marginea
textului original s-au făcut mai multe glose,
deplîngînd adăugirile, care de cele mai multe ori
alterează sensul original surprins de autor. Ribera îi
îndeamnă pe cititori să aibă sub ochi şi în minte
literele şi spiritul imprimate acolo de Tereza de Avila.
Cartea este scrisă într-un timp relativ scurt (între 3
iunie şi 19 noiembrie 1577) la îndemnul/porunca
părintelui Ieronim Gracian şi a teologului Alonso
Velasquez , în urma unei discuţii purtate în vorbitorul
Mănăstirii Carmelitane din Toledo. Iniţial Tereza s-a
opus, Ieronim Gracian reproducînd aproximativ
cuvintele sale: „De ce doriţi să scriu? Să scrie
învăţaţii care au studiat, eu nu sînt decît o proastă şi
nu voi şti ce să spun: am să pun un cuvînt în locul
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altuia şi cu aceasta voi face rău”. Tereza de Avila a
trecut peste împotrivirea iniţială, primise cu cinci ani
înainte taina „căsătoriei spirituale”, putea relua
esenţialul scrierilor anterioare din perspectiva noii
stări mistice la care ajunsese. Din acest punct de
vedere, acest tratat reprezintă opera sa cea mai
completă, cea mai bogată şi cea mai nuanţată în care
atinge perfecta stăpînire a stilului şi a gîndirii. Cartea
redă traiectoria integrală a unui suflet contemplativ
aflat în deplina aprofundare a unirii cu Dumnezeu, a
căutării sălaşului care este Castelul cu multele sale
lăcaşuri aflate sus sau jos, pe laturi sau în centru: „Să
revenim la Castelul nostru cu multe Lăcaşuri. Nu
trebuie să înţelegeţi că aceste Lăcaşuri sunt aşezate în
şir unul după altul, ci aţintiţi-vă privirea spre centru,
la încăperea unde se află regele şi gândiţi-vă la
miezul [fructelor] de palmier, la care trebuie să dăm
la o parte multe straturi până la ceea ce este delicios
de mâncat. Pentru că pe cele ale sufletului trebuie să
le considerăm întotdeauna ca având amplitudine,
întindere şi măreţie şi n-am exagera cu nimic,
deoarece sufletul este capabil de mult mai mult decât
ne putem imagina noi”. Prin această trimitere la
Lăcaşurile Castelului său interior, Tereza de Avila ne
indică sensul profund al itinerariului său mistic
autentic supranatural.

Nu este vorba despre o introversiune care
urmăreşte criteriile misticii naturale a sinelui aşa cum
este cunoscută în India, ci de o interiorizare extatică
în care sufletul detaşat de lume este supus deplin
acţiunii lui Dumnezeu. În primele trei Lăcaşuri,
sufletul se străduieşte să dobîndească condiţiile –
cunoaştere de sine, simţul păcatului, umilinţa – care
îi vor permite, dacă va voi Dumnezeu, dobîndirea
graţiei mistice cele mai înalte. În următoarele patru
Lăcaşuri, iniţiativa aparţine în întregime divinităţii,
Tereza de Avila încredinţîndu-se Sfîntului Duh şi
rugîndu-l „ca de aici înainte să vorbească El pentru
mine, ca să spun ceva despre cele ce au mai rămas, în
aşa fel încît să le înţelegeţi”. Sînt Lăcaşuri mai
aproape de locul unde se află regele, avînd o mai
mare frumuseţe decît altele, aducînd infinite
consolări spirituale, „plăceri de la Dumnezeu”.
Contemplativul participă la rugăciunea de reculegere,
o etapă înaintea rugăciunii de linişte, cea în care
simţurile şi lucrurile exterioare îşi pierd drepturile.
Încercările din aceste Lăcaşuri amintesc de „noaptea
pasivă a simţurilor”, aşa cum le descria Ioan al
Crucii, premergătoare suferinţelor şi mai radicale pe

care le încearcă sufletul în rugăciunea de unire cu
Dumnezeu. Perfect purificat înaintea intrării în al
şaselea Lăcaş, sufletul poate fi admis la logodna
spirituală, pentru ca mai apoi al şaptelea Lăcaş să fie
cel al căsătoriei spirituale, care reprezintă starea cea
mai înaltă la care poate spera şi accede sufletul
omenesc îndrumat de Dumnezeu.

Tereza de Avila, în ciuda unor probleme de
sănătate, a scris Castelul interior în cîteva luni;
imediat ce a încheiat redactarea manuscrisului, la
sfîrşitul lui noiembrie 1577, s-a grăbit să-l trimită lui
Ioan al Crucii, doar că vestitul teolog nu a mai apucat
să citească lucrarea, la începutul lui decembrie fiind
arestat la Toledo. Manuscrisul a fost citit de Ieronim
Gracian şi Diego de Yanguas, Gracian făcînd adnotări
şi corecturi care însă nu au alterat textul original,
întrucît cuvintele sale au fost scrise între rînduri.
Castelul interior a apărut în 1588, dar editorul a avut
la dispoziţie o copie, originalul fiind păstrat şi atunci,
ca şi acum, la Sevilia. Abia în 1882, prin grija
cardinalului de Sevilia, Joaquin Lluch, a apărut prima
ediţie facsimilată a originalului. Toţi comentatorii au
remarcat că unul dintre meritele literare ale cărţii îl
constituie simbolismul expunerii. De la primele
rînduri, Tereza îşi anunţă cititorii că va folosi
simboluri pentru a înlesni înţelegerea textului. Au
fost identificate patru simboluri: simbolul structural,
coextensiv întregului expozeu; simbolul punctual,
apa; simbolul viermelui de mătase şi al fluturelui;
simbolul nupţial, specific ultimelor Lăcaşuri,
logodna şi casătoria. Cele patru simboluri pot fi
identificate în Biblie, dar în realitate rădăcina lor
existenţială este autobiografică, Tereza înţelegîndu-şi
propria persoană ca pe un castel, redîndu-ne
tensiunea sa interioară. Castelul interior este o lecţie
de teologie spirituală care devine un tratat de teologie
mistică. Experienţele Terezei de Avila i-au descoperit
un nou orizont spiritual pe două planuri: unul
antropologic, al misterului omului, celălalt, al
cufundării în misterul transcendent. Scrierile Terezei
de Avila ocupă un loc singular în ceea ce teologii
numesc pedagogia contemplativă, propunînd un
itinerar spiritual în care sîntem invitaţi în diversele
lăcaşuri ale Castelului interior, totul sub semnul
echilibrului şi al extazului admirabil redat de Gian
Lorenzo Bernini, în sculptura aflată în Bazilica Santa
Maria della Vittoria, din Roma. 
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Despre Khaled Hosseini (care trăieşte acum în
California, unde a absolvit facultatea, dar s-a
născut în 1965 în Kabul, Afganistan) am mai
scris cu ceva ani în urmă, anume despre un roman
al său care a avut parte de o primire aparte şi la
critică, şi la public, Vînătorii de zemeie1. Între
timp, Hosseini a devenit un nume pe plan
mondial, cărţile sale fiind traduse în 57 de limbi,
publicate în 70 de ţări.

Acum vorbim despre o altă carte a sa, Şi
munţii au ecou, povestea şi personajele plecînd
tot din ţara sa, Afganistan (în fond, cum îi spunea
Abdullah fiicei sale, Pari, insistînd ca ea să se
ducă la lecţiile de farsi, „o cultură e o casă”, iar
„limba este cheia de la uşa din faţă şi de la toate
camerele dinăuntru”; „fără acestea ajungi să nu
mai ai „o identitate legitimă”), dar curgînd pînă
în Europa şi mai departe, peste ocean, în SUA.

Totul începe cu o poveste pe care Saboor, un
ţăran afgan, paştūn2, sărac, rămas văduv şi
recăsătorit (cu o femeie care are în spate, şi ea, o
poveste sfîşietoare, de dragoste de viaţă şi de
moarte), dintr-un sătuc numit, o spune,
premonitoriu, copiilor săi, despre divi şi djini,
despre un copil răpit de div, pe care tatăl nu
încetează să-l caute, dar este pus să aleagă între a-
l lua acasă, înapoi în sărăcie şi lipsuri, multe zile
neavînd din ce face nici shorwa (supa tradiţională
la afgani), sau a-l lăsa să ducă o viaţă bună,
îndestulată şi să uite de ei. Lucru care se
întîmplă… dar cu fata sa, Pari. Pe scurt, fratele
soţiei sale, Nabi, îl prezintă pe Saboor, cu familia
sa, soţiei celui pentru care lucra, Nila. Cei doi
neavînd copii, Nabi, îndrăgostit în secret de Nila
Wahdati, le propune un plan – să o ia pe Pari,

fiica lui Saboor, în schimbul unei sume care să-l
ajute pe ţăran să meargă mai departe cu familia
sa, care pierduse recent un copil mort de frig din
cauza lipsurilor. Pentru unii acest lucru se
petrecea nu mult după ce un motreb, un ins cînta
de bucurie la naşterea lui, pentru bărbaţi, iar
altcineva la tamburină. „Povestea” e purtată pe
mai multe planuri: Saboor muncea din zori şi
pînă în noapte şi face acest lucru cu inima
sfîşiată, dar după aceea nu mai vrea să-l vadă pe
Nabi; soţia lui Saboor, Parwana, deloc frumoasă,
ajunsese cu el după ce îi iubise din copilărie, dar
pentru că sora sa era mult mai frumoasă şi urma
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să fie cerută de el de nevastă, ea face în aşa fel
încît aceasta cade şi îşi rupe şira spinării.
Devenind o povară pentru toţi; într-un tîrziu, sora
o roagă pe Parwana să o ducă în deşert şi să o
abandoneze acolo să moară, ceea ce se şi
întîmplă. Abdullah, deşi avea numai zece ani
acum, o crescuse practic pe Pari cu adevărat, era
lumina vieţii lui, ar fi făcut orice pentru ea; cei
doi fraţi erau foarte legaţi unul de altul. Băiatul
îşi cedează, de pildă, pantofii pentru o pană de
păun, pentru că fetiţa făcea colecţie de pene. Nila
venea dintr-o familie mixtă: tatăl, afgan, mama –
franţuzoaică; altfel inteligentă, rafinată, cultă, o
bună poetă, a fost mereu o rebelă, atrasă de
bărbaţi, drept pentru care a făcut lucruri de
neacceptat în societatea afgană; soţul ei, deşi s-a
însurat cu Nila, îi iubea în secret pe Nabi, alt
lucru de neacceptat în societatea afgană de atunci
ş.a. Pe parcurs, povestea se ramifică, urmărind şi
vieţile urmaşilor celor de mai sus, dar şi ale
altora, ca Markos Vrekasos sau Thalia, dintr-o
insulă grecească, ale căror destine se întretaie cu
ale afganilor. 

Aşadar, dacă Vânătorii de zmeie, primul lui
roman, este o poveste despre o prietenie din
copilărie, legături între oameni, relaţii de rudenie,
întreţesută cu firele unei cronici politice, sociale,
punţile mai mult sau mai puţin consoloditate din-
tre ţări şi culturi din Orient, mentalităţi şi cutume
care definesc un stat, o comunitate, aici este tot la
fel, plecînd de la legături de familie distruse şi re-
legate, cumva, apoi, în final. În Vînătorii de
zemeie autorul, dincolo de „desfăşurarea”
propriu-zisă a naraţiunii, vorbeşte despre ceea ce
se petrece în sufletul personajelor, mizînd forţa şi
intensitatea trăirilor şi sentimentelor – fapt care
se întîmplă şi în Şi munţii au ecou. În Vînătorii de
zmeie însă autorul acordă atenţie aparte
cutumelor afgane, felului în care supravieţuiesc şi
în exil, şi pe care cei „din afară” le pot înţelege cu
greu, şi doar intuitiv, războiului, cu grozăviile şi
urîţenia sa. În Şi munţii au ecou, citim despre
cutume doar arareori, mai ales tangenţial, mai
mult despre război. Sau războaiele (pentru că, fie
că vorbim despre mujahedini ori talibani, toate se

răsfrîng asupra vieţii tuturor oamenilor din
această ţară, cei mai mulţi săraci şi fără altă
„vină” decît că sunt afgani), multe, mai recent cu
ruşii (roussi), apoi americanii şi aliaţii lor, între
care şi noi, românii, ca membri NATO ş.a. Mai
mult despre cutume, într-un fel, în sensul în care
soarta fetiţelor e una mai dificilă decît a băieţilor
în Afganistan, vedem asta la felul în care era
văzută Nila cea rebelă sau felul în care este tratată
Roshi, cea lovită cu toporul în cap de unchiul său,
care, fără a fi pedepsit de nimeni, îi ucisese toată
familia din răzbunare. Unchi căruia i se pare
normal să ceară şi bani pentru că, zice el, a rămas
pe cap cu fetiţa, care însă era în grija celor din
spital. De altfel, acesta unchi nu se mai arată la
faţă, iar Roshi e înfiată de o asistentă bosniacă,
ajungînd, şi ea, ca şi Khaled Hosseini, peste ani,
scriitoare, vorbind lumii despre ţara sa, despre
Afganistanul măcinat de războaie. Mai degrabă
ne întîlnim în a doua carte cu războiul şi urmările
lui – copii mutilaţi, familii distruse, plecate în
tabere de refugiaţi şi, cînd se întorc, îşi găsesc
pămînturile luate prin înşelăciune de noii
îmbogăţiţi din droguri sau arme. (Astfel,
Shadbagh, satul lui Saboor, a ajuns, după război,
Noul Shadbag/ Shadbag-e-Nau, cu pămînturile
celor săraci majoritatea furate de traficanţi şi noii
îmbogăţiţi, mulţi dintre ei criminali de război
dintr-o tabără sau alta.) Sau cei care reuşesc să
rămînă în Kabul (care, spune un personaj,
„înseamnă o mie de tragedii pe metru pătrat”), ca
domnul Wahdati (care o iubise mult pe Pari, dar
se îmbolnăveşte, grav şi se înţelege cu Nila, mai
mult o alungă pe aceasta, ca ea să plece cu fetiţa
la Paris), şi Nabi, care ajunge să îl îngrijească, să-
l spele pe fostul lui stăpîn într-o casă din ce în ce
mai părăginită, deşi mai păstra urmele a ce fusese
odată, care trăiesc pe pielea lor felul în care se
schimbă lumea lor. 

Sunt şi alte „fire” ale „poveştii”, dar ne oprim
asupra urmaşilor lui Saboor (care, nu mult după
vînzarea fetei lui, moare răpus de muncă), a lui
Abdullah şi Pari („Zînă”). Pe scurt, Nila o creşte
pe Pari la Paris, dar aceasta devine tot mai
distantă. Nila, băuse dintotdeauna, dar ajunge să
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bea tot mai mult, pînă ce, în final, se sinucide.
Poate pentru că nu mai vedea care e locul ei în
lume pe măsură ce îmbătrînea, poate pentru că,
aşa cum a spus ades, copiii nu sunt întotdeauna
cum şi ce doreşti, deşi vrei să le dăruieşti totul,
poate că trecutul o apăsa prea tare, poate… Nabi
lasă lui Markos, medicul venit să ajute în Kabul,
o mărturisire cu tot ce fusese între familia lui
Saboor şi Wahdati. Aşa află Pari, peste ani, după
moartea lui Nabi, cine era cu adevărat şi începe
să-şi caute fratele. Îl găseşte cînd era deja bătrînă,
bolnavă, ca şi el. Abdullah nu-şi mai aminteşte
nimic despre ea. Dar are o fetiţă, botezată tot
Pari, care ştia de la el totul şi care o visa pe
mătuşa sa, i se confesa în gînd ş.a.. Pentru el e
prea tîrziu, dar cele două Pari se regăsesc, în
final.

Aşadar, din 1953 pînă în 2010, intervalul în
care se desfăşoară „povestea”, familia lui Saboor,
urmaşii săi se împrăştie în cele patru vînturi: un
frate vitreg al lui Abdullah rămîne în Afganistan,
Pari, sora sa (care era, ca şi urmaşii ei,
franţuzoaică şi foarte puţin afgană, nu mai ştia
limba, avea puţine amintiri de Acolo) la Paris,
copiii ei în Spania sau cine mai ştie pe unde,
Abdullah şi fiica sa, Pari, în SUA ş.a. Dar, peste
toate, spiritul „poveştilor” lui Saboor despre zîne,
divi, djini şi tot felul de minunăţii, pe care îl
moştenise de la bunicul său, şi ecoul munţilor
afgani – copiii celor care plecaseră de acolo sau
rămăseseră în ţară –, prin pana lui Khaled
Hosseini, ne dăruiesc o carte despre puterea de a
se regăsi, de a se iubi şi de a se înţelege a celor de
acelaşi sînge, din acelaşi trunchi.   

Şi această cartea scrisă de Khaled Hosseini,
care a văzut lumina zilei în Afganistan şi, aidoma
lui Pari, deşi în cu totul alte circumstanţe, şi-a
părăsit ţara de mic, e o călătorie prin lume
plecînd din ţara sa, unde şi cel mai puţin educat
ştia versurile lui Rumi sau Ferdoussi, pînă
Europa şi SUA. Este un altfel de drum (care
începe în cea mai neagră sărăcie, cu munca lui
Saboor din zori pînă-n noapte pentru
supravieţuire, pentru a fi, în final, nevoit să-şi
vîndă, să-şi înstrăineze un copil ca să-i salveze pe

ceilalţi, fapt care, aşa cum spune şi în povestea
preambul/ premonitorie de la începutul cărţii, îl
macină pînă la moarte) în viaţa unei familii, a
unor oameni care străbat la început drumurile
unei ţări a cărei „istorie recentă” noi, de aici şi
din tot Occidentul o „vedem” mai mult prin
„ochiul TV”. Dar, mai ales, o carte despre
pierdere, frica de a fi singur, suferinţă, iubire (cu
atîtea feţe – neîmpărtăşită, aşteptată zadarnic, sau
sufocantă, cum era cea a lui Abdullah pentru fiica
sa, Pari: „genul acela de dragoste care, mai
devreme sau mai tîrziu, te pune în faţa unei
alegeri: fie te eliberezi, fie rămîi şi te supui rigorii
ei chiar cînd te sufocă” ş.a.) şi căutare. Dar,
poate, mai ales despre forţa unui alt tip de iubire,
care face ca familiile să se regăsească dincolo de
timp, de generaţii şi de distanţă.

Şi aceasta, ca şi Vînătorii de zmeie, şi se poate
că aşa va fi cu toate cărţile lui Khaled Hosseini,
este o „poveste” despre oameni care pleacă din
Orient, mulţi rămînînd pînă la moarte astfel, alţii
(ca Pari cea mare şi copiii ei, frînţi din copilărie
de matcă), înstrăinîndu-se, dar, în final, vedem că
nu cu totul, scrisă de un autor cu sufletul
hălăduind între mai multe lumi – Orient şi
Occident, între înlăuntru (în prezent/ printre
amintiri) şi lumea „de afară”, de dincolo de aceea
minunată cu zîne şi cu djini despre care le
istorisea Saboor întîi prietenilor lui din copilărie,
apoi copiilor lui.

Khaled Hosseini, Şi munţii au ecou, traducere din
limba engleză şi note de Andreea Giorgiana Niculae,
Editura Niculescu, Bucureşti, 2018, 416 p.

Note:
1. Khaled Hosseini, Vânătorii de zmeie, versiunea

română: Mihaela S. Oprea-Aron, Editura Niculescu,
Bucureşti, 2008, 404 p. – în „Convorbiri literare”,
septembrie 2008.

2. Etnie majoritară în Afganistan, cu care practic se
identifică noţiunea de „afgan”, deşi în ţară trăiesc şi alte
minorităţi. Paştunii trăiesc şi în Pakistan, Iran, India,
Peninsula Arabă şi, cu emigraţia masivă din secolul XX, şi
în Europa, SUA. 
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La editura Humanitas, în cadrul colecției bilingve a
clasicilor italieni „Biblioteca Italiană”, coordonată  de
Smaranda Bratu Elian și Nuccio Ordine, a apărut recent
prima traducere în românește a Celor mai frumoase
laude/Le più belle laude de Iacopone da Todi, adevărat
eveniment cultural ce invită la evocarea acestui poet
mistic italian al cărui „caz”, depășind frontierele
naționale, și-a câștigat de-a lungul se-colelor un public
tot mai interesat de cititori.

Iacopone este fără îndoială cea mai puternică și mai
complexă personalitate a literaturii italiene predantești.
Laudele sale , deși nu constituie un fenomen izolat în
literatura sec. al XIII-lea, în care confraternitățile de
laici își aveau fiecare colecția lor, îndeobște anonimă, de
astfel de cântece corale intonate cu scop de penitență
sau rugăciune, sunt totodată principala lui sursă biogra-
fică. Se naște între 1230-1236 la Todi în Umbria. La
finalizarea studiilor efectuate probabil la universitatea
din Bologna, urmează o carieră de notar care-i asigură
ascensiunea pe scara socială. După o tinerețe plină de
mondenități, el abandonează acest stil de viață atunci
când tânăra sa soție moare întrun accident stupid în tim-
pul unui bal, iar el descoperă sub veșmintele ei fastuoa-
se faimosul ciliciu, în semn de pocăință, de viață spiri-
tuală pe care el nu o bănuia. În acel moment Iacopone
suferă ceea ce grecii numeau metanoia, o răsturnare
totală în interiorul ființei sale, o înnoire a spiritului.
Renunță la toate bunurile materiale și la cariera juridică
și, fără a practica arta fugii , a izolării, a solitudinii,
îmbracă haina umilă a pocăinței.

În mână cu această carte a lui Iacopone, cititorul de
astăzi neavizat ar putea rămâne descumpănit  în primele
momente. Cui prodest un autor mistic care a trăit cu  opt
veacuri în urmă, a scris într-o limbă cu caracteristici dia-
lectale umbriene (ce precede cu  câteva decenii toscana
lui Dante) și tratează indumnezeirea? Totuși, în pofida
acestor considerente, ființa noastră percepe cât  de apro-
piate îi sunt aceste poezii scrise în a doua jumătate a
secolul al XIII-lea, pentru că ele sunt expresia credinței
autentice/ sincere a autorului și izvorăsc din experiența
propriei lui convertiri religioase.

În ciuda formației culturale bogate, Iacopone și-a
scris (cum am spus) cele nouăzecișitrei de laudele  în
graiul popular vorbit la Todi, adoptând în cele mai multe

forma dialogată, singura capabilă să redea tumultul său
interior permanent. Puternic ancorat în lume, el simte
acut nevoia de a-și face cunoscut  crezul său: dorința de
divinitate. Trăiește cu o asemenea intensitate chemarea
cerului încât, după cum mărturisește unul dintre cei mai
competenți critici italieni ai operei tudertinului, Matteo
Leonardi, „se simte mereu sfâșiat de paradoxul
sălășluirii divinității înăuntrul unei ființe atât de mizere
și imperfecte cum este omul, făcând manifestă tocmai
această luptă, această pătimire”. Acest itinerarium
mentis in Deum al lui Iacopone este o luptă aspră și
continuă între materie și spirit, între suflet și trup, o
luptă dramatică împotriva tentațiilor lumești și a
poftelor  degradante ale firii omenești. În versurile sale
este obsedantă prezența corpului, la care poetul privește
cu teamă și dușmănie, cosiderându-l izvor de rele și
păcate. Zbuciumul său interior se revarsă nu o dată în
descărcări imediate și impetuoase: „O, trup ticălos și
scârnav, nesătul șI desfrânat,/ surd te-arăți ca și-altă dată
când mă lupt să fiu salvat” (Lauda, 7,11-12). Iacopone
reușește să se elibereze de această neliniște apăsătoare
numai atunci când înțelege să se depășească pe sine
pentru a privi dincolo de sine, către Infinit. Laudele sale
dau un nume precis acestei nevoi/ dorințe intrinseci de
un Altceva: Iubirea întru Dumnezeu..

Cuvintele lui Iacopone sunt încă actuale pentru omul
modern, care, stresat de numeroasele treburi de făcut și
amăgit, conform spuselor lui Matteo Leonardi, de noile
triade de ispititori: „să muncești,  să câștigi, să cumperi”
– „să concurezi, să fii mai bun, să te extinzi”, începe să
viseze la o viață care să-i satisfacă dorința unei împliniri
mai înalte: „setea” de Altceva.

Versurile iacoponice, prin urmare, care ,de la
apariție și până în zilele noastre, n-au încetat să fie citite,
ca hrană pentru spiritul atâtor oameni aflați în căutarea
lui Dumnezeu, au cunoscut implicit și o reevaluare
literară progresivă, în urma căreia au fost așezate printre
operele de primă mărime ale literaturii Evului Mediu.
Traducerea lor în limba română, realizată de Oana
Sălișteanu cu înalt profesionalism și imensă pasiune,
face cunoscută și în spațiul capartin trăsătura eternă a
spiritului uman așa cum se manifestă ea în poemele
tudertinului, dorul de acel Altceva, aliniind astfel cultura
noastră la cea universală.
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Când auzi numele lui Sylvain Tesson,
etichetele se lipesc parcă de la sine: e scriitorul
călător, scriitorul aventurier prin excelenţă.
Geograf de formaţie, absolvent al Institutului
francez de geopolitică, a primit Premiul Renaudot
2019 (împreună cu fotograful Vincent Munier)
pentru La Panthère des neiges/ Pantera zăpezilor
(Gallimard), deşi nici măcar nu figurase printre
finalişti.

Prima expediţie pe care a întreprins-o scriitorul
născut în 1972 a fost în Islanda, urmată de un tur
al lumii pe bicicletă, împreună cu Alexandre
Poussin. Aşa a început viaţa lui de aventurier,
continuată în stepele Asiei centrale, călare, peste
3000 km, din Kazahstan până în Uzbekistan. Mai
târziu, în 2003, a refăcut itinerariul evadaţilor din
gulag, pe urmele unei povestiri din 1955 a lui
Slavomir Rawicz, care l-a dus din Siberia până în
India, pe jos. Tot atâtea peripluri din care s-a întors
cu istorisiri memorabile, savurate de public.
Primul premiu important nu s-a lăsat aşteptat –
Prix Médicis Essai în 2011, pour Dans les forêts
de Sibérie (În pădurile Siberiei). În scurt timp a
putut să-şi finanţeze expediţiile şi prin realizarea
unor documentare pentru televiziune şi a unor
cicluri de conferinţe în Franţa şi străinătate. Pentru
romanul său autobiografic Bérézina (2015), şi
acesta multipremiat, a parcurs 4000 km într-un
ataş de motocicletă, între Moscova şi Paris, pe
urmele lui Napoleon şi a armatei lui zdrenţuite.

În afara expediţiilor nebuneşti şi a scrisului,
mânat de acelaşi demon care l-a împins mereu să
trăiască pe un fir suspendat în gol, Sylvain Tesson
a mai avut o pasiune periculoasă, pe care a
botezat-o „stegofilie”, altfel spus, căţăratul pe
acoperişuri, mai cu seamă cele ale catedralelor
(Notre-Dame din Paris, mănăstirea Mont-Saint-

Michel etc.) şi ale altor monumente, mai cu seamă
biserici, petrecându-şi nopţi întregi pe fleşe şi
clopotniţe. Inevitabilul a sfârşit prin a surveni, şi
în 2014, amatorul de escalade a căzut de pe casa
unui prieten, alegându-se cu traumatisme şi
fracturi multiple, lunga şi dureroasa convalescenţă
lăsându-i timp să mediteze la intensitatea
sinucigaşă cu care îşi trăise fiecare clipă până
atunci. Nu că s-ar fi lecuit complet, de altfel…

În 2018, Sylvain Tesson a fost invitat de
fotograful Vincent Munier să observe ultimele
exemplare de pantera zăpezilor la marginea
Tibetului. Juriul Renaudot a premiat această
căutare pasionantă care, ca toate povestirile celui
ce se defineşte el însuşi ca un „menestrel al lumii
occidentale”, este mult mai mult decât o pândă a
unui animal rar, este o reflecţie adâncă asupra
raporturilor omului cu natura şi cu lumea în
general, o călătorie poetică la un capăt de lume,
unde problemele mărunte ale societăţilor noastre
dezvoltate se estompează până la dispariţie.
Aşadar, cei doi exploratori s-au căţărat pe înaltele
platouri din Tibet, la peste 5000 m altitudine, în
plină iarnă, privind lumea de sus şi sperând ca
unul din aceste animale rare să apară şi să se ofere
privirii. „Luxul de a petrece o zi întreagă aşteptând
improbabilul”, scrie Tesson. Improbabilul cu
numele pantera zăpezilor. El, neostoitul cuceritor
al înălţimilor şi devorator al miilor de kilometri,
face din această aşteptare o odă adusă răbdării şi
calmului. O formă de a da timp timpului. Tot ceea
ce lumea de azi nu mai poate sau nu mai vrea să
facă. Acolo sus, la -350 C, grijile, contradicţiile şi
stresul modern au altă culoare. Cea a lupilor şi
caprelor albastre, a yacilor şi măgarilor sălbatici
care trec prin faţa privirilor îngheţate şi biciuite de
ger ale temerarilor. Până într-o zi… când felina
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mult aşteptată apare în sfârşit. În momentul acela,
Sylvain Tesson deja nu o mai aştepta, sau mai
curând, căutarea devenise mistică, iar finalitatea ei
rezida în ea însăşi, în acea statornică şi răbdătoare
încremenire în sine. Prezenţa sau absenţa efectivă
a sălbăticiunii nu mai avea importanţă, o stare pe
care, de altfel, şi-a propus să o prelungească şi
după întoarcerea din Tibet: „Odată ajuns acasă,
voi continua să privesc lumea din toate puterile,
să-i scrutez zonele de umbră”.

Să mai precizăm un detaliu semnificativ: după
senzaţionala apariţie a felinei albe cu pete negre,
Vincent Munier i-a cerut scriitorului să-i promită
că toate referinţele geografice concrete vor fi
învăluite într-o mantie metaforică, pentru ca
imprecizia fluidă a acestor menţiuni să nu
deschidă cumva calea altor „veghetori”, aceea a
vânătorilor. Aşadar, locurile străbătute de cei doi
călători sunt imposibil de identificat, iar legenda
îşi păstrează misterul…

Introspecţia cu tentă mistică se îmbină cu un
fel de manifest de mediu în această carte bogat
ilustrată cu fotografiile lui. Ceva dintr-o pledoarie
pătimaşă à la Brigitte Bardot, din fericire stilizată
de un discipol al lui Paul Morand! Căutarea unui
animal considerat dispărut de multă vreme devine
pretextul unor poetice reconsiderări politice şi
ecologice din partea unui fost frenetic atras de
senzaţii tot mai tari. Răbdarea impusă de misiune
îl face să descopere că pânda în sine conţine o
întreagă filosofie de viaţă. Întâlnirea cu alteritatea
întrupată de sălbăticiune modifică în bună măsură
şi perspectiva identitară. Și redă bucuria pură a
contemplării frumuseţii: „Frumuseţea nu mai e o
problemă. Nu mai interesează pe nimeni. Unele
secole au plasat frumuseţea pe un piedestal.
Astăzi, ne străduim să reducem lumea la numere şi
statistici. Rezervorul de forme vii ale lumii se
micşorează”, scrie autorul care, până nu demult, se
afla şi el printre cei care treceau pe lângă
frumuseţe în căutarea gloriei excentrice şi
egocentrice. Iar această metamorfoză a fost
posibilă doar prin completa schimbare a modului
de a gândi şi a privi. Când nerăbdarea iniţială a
fost înlocuită de linişte, când în mintea
observatorului şi-a făcut treptat loc gândul că e

posibil ca obiectivul să fie ratat şi ca pantera să nu
apară, abia atunci întâlnirea s-a conturat în eter,
înainte de a se concretiza în real.

Invitat la emisiunea „La Grande table des
idées” în octombrie 2019, cu ocazia apariţiei
Panterei zăpezilor, Sylvain Tessons îi mărturisea
lui Olivier Gesbert esenţa demersului său artistic
şi politic: „Atunci când călătoresc şi lucrurile sunt
conforme cu ceea ce-mi imaginam, călătoria e
ratată pentru mine. Pânda te conduce la o formă de
modestie: credeai că natura îţi este dată, dar ea
conţine nenumărate irizaţii necunoscute. Răbdarea
este virtutea cardinală a pândei. Te instalezi în
geografia locului în loc să o parcurgi. Am fost
nevoit să-mi regândesc aşezarea în lume”. O
afirmaţie smerită, neaşteptată din partea unui
explorator adevărat, instalat într-o credinţă nouă,
care – spre dezamăgirea multora, cu siguranţă – l-
a înlocuit pe aventurierul fantezist de odinioară.

În aşteptarea unei pantere care ar fi putut nici
să nu mai existe pe faţa pământului, Sylvain
Tesson a învăţat să privească invizibilul şi să
compenseze neplăcerile concrete ale frigului şi
pustiului prin fericirea totală, înălţătoare iscată de
apariţia aşteptată. Sau doar de aşteptarea ei
devenită resort vital.
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Chihlimbar, chihlibar, chilimbar, chihrimbar,
chihlihar – un cuvînt delicat ca o bijuterie orientală.
Are un înţeles perfect definit, fiind răşina fosilizată
atît de preţuită de milenii întregi, galbenă ca mierea
sau ca lămîia, cu tentă brună, roşiatică, de un alb
lăptos sau un verde surprinzător, chiar albastră; o
răşină care stă demnă între nestemate, ba uneori chiar
le întrece, dacă a prins în prelingerea ei vreo mărturie
paleontologică cu care altfel nu am fi avut cum să fim
contemporani. Anticii îl cunoşteau bine: Pliniu cel
Bătrîn înseriază nu mai puţin de optsprezece surse
posibile ale acestui preţios dar al naturii (37.31-47):
surorile lui Phaeton îl plîng cu lacrimi de chihlimbar
(electrum, pus în legătură, semnificativ în acest
context, cu elector, „Strălucitorul”, epitet al
Soarelui); în capătul golfului Adriaticii, pe stînci
inaccesibile, cresc arbori care, la răsăritul constelaţiei
Cîinelui, fac să curgă această răşină (cummi); este
extras din pămînt în Liguria; apare în Hammonos
nesos, unde a murit Phaeton; se formează din urina
linxului – de la mascul, cînd este roşiatic şi de
culoarea focului, de la femelă, cînd este mai pal şi
mai alb; în Britania, chihlimbarul curge din nişte
pietre numite electridae; într-un estuar al Oceanului,
chihlimbarul era o secreţie a mării îngheţate, iar
locuitorii îl foloseau ca lemn de foc şi îl vindeau
vecinilor lor, teutonii; pentru alţii este un fel de
secreţie a razelor de soare care, la asfinţit, căzînd cu
putere asupra pămîntului, lasă în el o sudoare grasă,
ce mai apoi este aruncată de valurile Oceanului pe
ţărmurile Germaniei; cam tot aşa apare şi în Egipt,
unde numele îi este sacal, precum şi în India, unde
localnicii îl preferă tămîiei şi îl folosesc în locul
acesteia; lacul Cephisis, pe care maurii îl numesc
Electrum, cînd este încălzit de razele soarelui, face să
iasă din mîl chihlimbar, care pluteşte pe apă; lîngă
Sirta cea Mare se află Grădina Hesperidelor şi balta
Electrum, unde cresc plopi din vîrful cărora
chihlimbarul cade în baltă; în India există un rîu
Hypobarus, care izvorăşte de lîngă un munte

împădurit, ai cărui arbori produc chihlimbar; pe
insula Serita creşte un soi de cedru din care
chihlimbarul cade pe stînci; în Numidia apare din
mîl; se formează dincolo de India, din lacrimile
vărsate de păsările meleagride care-l plîng pe
Meleagru. Dincolo de lunga listă a minunatelor surse
de chihlimbar, Pliniu are o certitudine (37.42):
măduva unei specii de pin, solidificată, care pluteşte
uşoară pe mare şi ajunge pe ţărm. 

Chihlimbarului îi mai putem spune ambră – un alt
cuvînt încîntător, care amineşte de bucuriile olfactive
datorate intestinelor unei specii de caşalot. Pentru
antici însă, mai exista o suprapunere: în greacă şi în
latină, electrum desemna în egală măsură un aliaj de
aur şi argint. Monedele din electrum, cu greu
detectabila lor proporţie, mereu variabilă, de aur şi
argint, dau mărturie pentru epocile amăgite de
inflaţie. 
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Varius Avitus Bassianus Marcus Aurelius
Antoninus, împăratul roman care a domnit din
218 pînă în 222 d.Hr., apare portretizat cu vădită
asprime în puţinele surse care îl menţionează,
dintre care amintim opera istorică a lui
Herodianus şi Cassius Dio. Fiul nelegitim al lui
Caracalla sau poate doar verişorul lui, Varius
venea din Emesa, unde era preot al zeului Elah-
Gabal. Ajuns la putere, a luat-o în căsătorie pe
conducătoarea preoteselor vestale pentru a
asigura pătrunderea cultului zeului menţionat în
panteonul roman. Această strategie, resimţită ca
o jignire adusă religiei tradiţionale şi principiilor
ei, a fost sancţionată de Senat prin damnatio
memoriae. Numele lui Heliogabalus a fost şters
de pe inscripţii, iar imaginile care îl înfăţişau au
fost distruse, acţiuni alimentate şi de indignarea
pe care o stîrneau atitudinea sa efeminată şi grija
excesivă pentru imagine, în detrimentul
soluţionării unor treburi de stat. Este însă posibil
şi ca lipsa de experienţă, de viziune, sau

neputinţa asumării unei misiuni atît de
însemnate (precum cîrmuirea unui stat), care
depăşeau potenţialul său adolescentin, să fi
contribuit la stigmatizarea lui. Acest spirit tînăr,
în care timpul începuse să înflorească, ale cărui
calităţi umane (înainte de toate) au fost radical
contestate, dar care sigur au existat întrucîtva, a
fost o victimă a istoriei: el a fost secerat în
timpul unei revolte, la vîrsta de optsprezece ani. 

Scrierile antice arată că binele şi răul au
coexistat întotdeauna, că nici cele mai
luminoase figuri ale clasei politice romane nu au
fost lipsite de umbre. Trist este însă faptul că
unele dintre ele nu au avut niciodată şansa să
strălucească...

Martijn Icks, „Heliogabalus, a Monster on the Roman
Throne: The Literary Construction of a ‘Bad’ Emperor”, în
Ineke Sluiter, Ralph M.Rosen (eds.), Badness and Anti-
Value in Classical Antiquity, ed. Brill, Leiden-Boston,
2008, pp. 477-488. 

169169CONVORBIRI  LITERARE

ÎMPĂRAT LA PAISPREZECE ANIÎMPĂRAT LA PAISPREZECE ANI

Anca MEIROŞU

Codreanu Theodor – 01.04.1945Codreanu Theodor – 01.04.1945
Drăgan Jenică – 03.04.1949Drăgan Jenică – 03.04.1949
Corbu Daniel – 07.04.1956Corbu Daniel – 07.04.1956

Danilov Nichita – 07.04.1952Danilov Nichita – 07.04.1952
Cassian Maria Spiridon – 09.04.1950Cassian Maria Spiridon – 09.04.1950

Lazăr Elena – 10.04.1949Lazăr Elena – 10.04.1949
Panaitescu Val – 11.04.1924Panaitescu Val – 11.04.1924

Dragomirescu Daniel – 12.04. 1952Dragomirescu Daniel – 12.04. 1952
Moroșanu Tucu – 12.04.1954Moroșanu Tucu – 12.04.1954

Faifer Florin – 14.04.1943Faifer Florin – 14.04.1943
Faur Lia – 14.04.1970Faur Lia – 14.04.1970

Scorțanu Dumitru – 15.04.1957Scorțanu Dumitru – 15.04.1957
Mușat Aura – 15.04.1947Mușat Aura – 15.04.1947
Țicalo Ion – 16.04.1945Țicalo Ion – 16.04.1945

Tocală Caliopia – 17.04.1958Tocală Caliopia – 17.04.1958
Balahur Paul – 17.04.1953Balahur Paul – 17.04.1953

Scărlătescu Doru – 18.04.1937Scărlătescu Doru – 18.04.1937
Diaconu Olga Alexandra – 19.04.1948Diaconu Olga Alexandra – 19.04.1948

Ciureanu Leonard – 20.04.1962Ciureanu Leonard – 20.04.1962
Manoli Gică – 22.04.1953Manoli Gică – 22.04.1953

Chiprian Cristina -25.04.1957Chiprian Cristina -25.04.1957
Hușanu Constantin – 25.04.1929Hușanu Constantin – 25.04.1929
Andronic Lucreția – 25.04.1929Andronic Lucreția – 25.04.1929

Viciriuc Nina – 26.04.1954Viciriuc Nina – 26.04.1954
Coșereanu Valentin – 26.04.1950Coșereanu Valentin – 26.04.1950

Steiciuc Elena Brândușa – 26.04.1955Steiciuc Elena Brândușa – 26.04.1955
Adi Cristi – 27.04.1954Adi Cristi – 27.04.1954

Petrușcă Dan – 27.04.1954Petrușcă Dan – 27.04.1954

CALENDAR APRILIECALENDAR APRILIE
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Prezentul articol îşi propune să analizeze
două evenimente ce flanchează cronologic
faptele tratate în paginile intervenţiilor
precedente. Primul asemenea eveniment a
marcat revenirea pe o scenă de operă, într-o
montare propriu-zisă, a lui Plácido Domingo
după triumful colosal repurtat în vara trecută la
Salzburg cu versiunea concertantă a Luisei
Miller, dar şi după neverosimila farsă oribilă ce
i s-a înscenat la Metropolitan şi în urma căreia
şi-a declarat pecetluită cariera new-yorkeză. Iar
această revenire s-a petrecut sub cum nu se
poate mai înaltele auspicii ale Maestrului de la
Busseto, Giuseppe Verdi. Opera programată era
Nabucco, iar marele tenor-bariton aducea acum
rolul titular în Ţara Cantoanelor, pentru o
singură reprezentaţie, după ce l-a purtat în slavă
pe toate meridianele globului: de la Greenwitch
spre Apus, până în acum văduvita capitală

californiană, şi spre Răsărit, până aproape de Oraşul
Interzis. Zürich-ul se insera astfel pe lista oraşelor
care au avut privilegiul de a contempla creaţia
monumentală a lui Domingo în postura artistică a
faimosului monarh babilonian. Se inserează acum şi
în cronica noastră, cu civilizata strălucire (internă şi
externă) pe care o emană clădirea însăşi a Teatrului
situat în apropierea colţului de Nord-Est al Lacului
care îşi împărtăşeşte numele cu acela al oraşului şi al
cantonului. Este primul teatru în care intru, ca
spectator, fără să mi se controleze biletul, la fel cum la
aeroportul din Zürich nu ţi se controlează actul de
identitate: stranie formă de încredere, posibilă doar
într-o lume cu totul aparte... 

Montarea propusă de Andreas Homoki îmi era
cunoscută dintr-un streaming relativ recent al unui
spectacol în care rolul lui Nabucco era interpretat de
simpaticul Michael Volle, iar Anna Smirnova
întruchipa o voluntară Abigaille. Mizanscena e una

minimalistă, cufundată într-un semiîntuneric de
fundal verzui, un zid rotitor ocupând partea centrală,
pe care o divide când orizontal, când vertical, când
oblic, în funcţie de necesităţile dramatice. Toţi soliştii
şi, nu mai puţin, consistentul ansamblu coral sunt
fugăriţi încoace şi încolo, încă de la ridicarea cortinei,
parcă bântuiţi de neostoite furii. Regele leşină pe
scenă prilejuindu-i sclavei ambiţioase să îi sustragă
dintr-un buzunar documentul fatal, şi „leşinat”
rămâne de-a lungul recitativului sopranei, după care
se ridică ameţit şi părăseşte scena ca şi cum nimeni
nu ar mai fi de faţă. În aceste dubioase împrejurări,
magnetismul personal al lui Domingo atenuează mult
din absurdul găselniţei regizorale. Geniul
interpretului, un pic reţinut vocalmente în prima
jumătate a reprezentaţiei, îşi reia magnifica
splendoare în marele duet cu Abigaille şi culminează
apoteotic în marea arie „Dio di Giuda”, intonată din
poziţie semiorizontală, cu spatele rezemat de Marele
Zid. Vocea se etalează într-un miracol de culoare şi de
intensitate, frazarea decurge belcantist, iar accentele
dramatice izbesc negreşit conştiinţa şi imaginaţia
ascultătorului, cu acea incredibilă ponderaţie care
parcă se inspiră dintr-o supranaturală atotputernicie
benefică. Succesul, măsurabil în asurzitoare ovaţii,
atât după arie, cât şi la sfârşitul spectacolului, este pe
măsura prestaţiei. Publicul îl celebrează paroxistic pe
Regele Operei. 

Rochia verzui-albăstrie şifonată desenată pentru
Abigaille în această montare o prinde excelent pe
frumoasa soprană Oksana Dyka, o artistă înaltă şi
sveltă, cu un look gen Romina Power. Diadema
scăpărătoare o prinde la fel de bine. I se potriveşte şi
rolul, care îi oferă posibilitatea unei evoluţii
temperamentale permanente, aflându-şi momentele
de maximă expresivitate în pasajele în care
personajul îşi manifestă plenar voinţa implacabilă,
cum sunt cabaleta ce urmează după marea ei arie
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„Somos todos amantes de esta Tierra.”
Plácido DOMINGO
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(„Salgo già del trono aurato”) şi
secţiunea finală (agitată în ce o
priveşte, în inconcludentul dialog
încercat de rugătoarea jeluire
paternă) a duetului cu detronatul
Nabucco („Esci!... invan mi
chiedi pace”). În aceste secţiuni
dramatice şi muzicale, admirabila
artistă ucraineancă se prevalează,
în plus, de o impunătoare ţinută
scenică, suport, la rândul său,
pentru o mimică deosebit de
eficientă. Dar mai năvalnic s-a
vădit vulcanicul temperament al
şarmantei soprane pe durata
(lungă – ar putea confirma,
glumind, însă foarte puţin, şcoala
de la „Anale”) a aplauzelor finale, când, după o serie
de entuziaste ţopăieli individuale, uneori pe ritmul
sacadat al bătăilor din palme, ea l-a îmbrăţişat, în
repetate rânduri, pe regalul său tată din opera
reprezentată, cu o afecţiune debordantă, ce a sporit şi
mai tempestiv ovaţiile cuceritei audienţe. În
generoasă completare, la ultima ieşire la rampă, în
faţa cortinei, Oksana Dyka i-a acordat o respectuoasă
îmbrăţişare şi maestrului Fabio Luisi. 

În cel de-al treilea rol mare al operei, Zaccaria,
basul Vitalij Kowaljov îşi confirmă valoarea dovedită
în nu puţine ocazii precedente când l-am urmărit
dominând cu nestrămutată bărbăţie dificultăţile
inevitabile ale partiturii. Nu mai puţin eficient s-a
arătat tenorul Otar Jorjikia, într-un rol de mai mică
întindere, Ismaele, pe care l-a rezolvat cu un patos
vocal şi cu un elan scenic vrednice de marile ocazii.
Mezzo-soprana italiană Veronica Simeoni a schiţat o
Fenena delicată la modul feminin, pentru care o
recomandau şi vocea, şi alcătuirea trupească, capitole
la care Ania Jeruc i-a stat aproape, în rolul minor al
Annei. Tenorul Leonardo Sánchez şi basul Stanislav
Vorobyov au rotunjit excelenţa distribuţiei, aflată
într-o tumultuoasă concurenţă-colabo-rare cu
orchestra dirijată, fără repetiţii îndestulătoare, de
experimentatul maestru Fabio Luisi. 

* * *
Efectuând un salt peste două luni de zile (şi peste

an, dar pe hârtie nu e greu), trec la analiza celor mai
recente noutăţi dominghiene survenite pe scena
lirică: cele două reprezentaţii de Traviata montate la

Opera de Stat de pe întinsul bulevard Unter den
Linden din şi mai întinsa capitală a Germaniei. Am
luat contact vizual cu o mizanscenă, cum se poartă,
minimalistă, centrată pe cadrul de mari dimensiuni al
unei oglinzi ce, în momentele de cumpănă, lasă să
transpară înfricoşătoarea imagine a unui craniu uriaş,
a cărui înfăţişare pitecantropică pare dictată mai puţin
de intenţii regizorale obscure, decât de realizarea sa
concretă din trupurile unor acrobate: la răstimpuri,
imensa tigvă se dezmembrează, iar albele trupuri
bântuie fantomatic prin mediul înconjurător. La
stânga ramei, în partea superioară, dintr-un sac se
scurge nisip ca din clepsidră, inunând treptat şi
răbdător piciorul unei măsuţe cu din ce în ce mai
zadarnice finalităţi cosmetice. Ulterior, în tabloul
petrecerii de la Flora, baletul de tematică hispanică a
fost înlocuit cu o pantomimă generică absolut
inexpresivă a corului, apariţia bizară a unui fistichiu
travestit defilând cu mândrie nefiind în măsură a
substitui estetic neîmplinita desfăşurare coregrafică
gândită de Verdi şi Piave. 

Protagonista celor două seri a fost Zuzana
Marková, o înaltă, subţire şi frumuşică soprană cehă
de coloratură, pe care o mai văzusem doar într-o
transmisiune televizată de Puritanii, alături de
tenorul Lawrence Brownlee. Cântăreaţa nu produce
cascade sonore, dar inteligenţa şi, cu siguranţă,
studiul asiduu au ajutat-o să ajungă la un nivel tehnic
remarcabil, în măsură a compensa lipsa de
omogenitate între registre şi chiar de a emite grave
bine susţinute fără a-şi umbri feminitatea vocalităţii.
Supra-acutele sunt uşor ţipate, însă în marginile
admisibilului. Din punct de vedere scenic, cehoaica



dispune de resurse expresive aparent nelimitate. Dar
aproape că la fel de aparent nelimitată este şi tendinţa
sa de hiper-interpretare, preocuparea de a rezolva cât
mai expresiv fiecare vers sau sintagmă aparte din
libret repercutându-se, uneori, derutant asupra
coerenţei dramatice a discursului, pulverizat pe
alocuri în mici succesiuni de „poze”, în cele din urmă
efectiste. Dar aceste reiterate excese de zel
interpretativ sunt pardonabile, dacă e să ţinem seama
de potenţialul demonstrat, precum şi, mai cu seamă,
de emoţia firească şi de dorinţa de afirmare a tinerei
soprane, ambele de la sine înţelese în înaltul context
partenerial din serile respective. 

Iar principalul motiv al emoţiei, împărtăşite de
publicul care înţesa teatrul, de artiştii de pe scenă şi
de instrumentiştii din fosa orchestrală, era prezenţa în
distribuţie a lui Plácido Domingo, care debuta acum
la Berlin în rolul său cel mai frecventat din ultima
vreme: Germont tatăl. Deşi la primul spectacol un
reprezentant al conducerii teatrului a anunţat că
artistul spaniol suferea de un guturai, eroul nostru s-
a prezentat în forma lui cea mai bună. A întrebuinţat
o sonoritate pur tenorală, însă fără să recurgă la
nazalizarea care, îndeobşte, însoţeşte aceste situaţii
medicale. A sunat, pur şi simplu, perfect, oferind, mai
ales în acute, toate strălucitoare şi bine susţinute pe
„coloana de aer”, numeroase mostre de nepreţuit ale
calităţii timbrale seducătoare şi ale volumului
impresionant care, printre alte însuşiri de excepţie, l-
au făcut să fie cine este în istoria teatrului liric, la
capitolul interpretare. Şi, ca întotdeauna, mira-
culoasele sunete produse de fermecatul gâtlej de
madrilenă obârşie nu s-au manifestat ca efecte sonore

spectaculoase în sine, ci s-au altoit, cu
magică ştiinţă, pe textul dramatic al
libretului, contribuind la construcţia
solidă a unui personaj complex, de la
concepţia de ansamblu la detaliile cele
mai suprinzătoare, mereu nou şi totuşi
mereu la fel de convingător. În cea de-a
doua reprezentaţie, Superman a folosit
o voce mult mai baritonală, dar la fel de
puternică (atunci când partitura i-o
solicita, cu acel bun simţ al măsurii care
îl unicizează infailibil), mai metalică în
asprimea iniţială cu care o abordează pe
Violetta şi din ce în ce mai catifelată o
dată cu acumulările sentimentale
încifrate în libret de talentul lui Piave şi
în partitură de geniul lui Verdi. Nu am

perceput nici o diferenţă între condiţia sa vocală şi
artistică actuală şi aceea cu care Eroul se prezenta în
urmă cu mai bine de doisprezece ani, atunci când am
iniţiat urmărirea internaţională al cărei produs
(meschin, dar inimos) îl constituie această lungă
cronică analitică, presărată cu inevitabile accente şi
inflexiuni de epopee... 

S-a mai întâmplat însă ceva neaşteptat. După
aplauzele incendiare cu care marele duet dintre
eroină şi Germont a fost întrerupt la jumătate,
reprezentaţia şi-a urmat cursul, pe când o doamnă din
primul rând de la stal, plasată la mică distanţă în
partea din stânga dirijorului, a leşinat şi, anevoios, a
fost scoasă din sală de uşieri şi de binevoitorii de pe
traseu. Spectatorii se ridicau rând pe rând, iar trupul,
între timp, cum am aflat la pauză, lipsit de viaţă al
spectatoarei, a fost transportat către spital. Acolo,
după cum s-a ştiut după spectacol, femeia a fost
resuscitată prin defibrilare. Duetul a continuat fără
întrerupere şi nu ştiu dacă artiştii de pe scenă şi-au
dat seama de drama din teatru până când au ajuns în
culise, unde vestea se răspândise cu siguranţă. Poate
că acesta a fost motivul pentru care, revenit pe scenă
pentru marea sa arie („Di Provenza il mar, il suol”),
paternul Plácido şi-a diminuat concentrarea şi a uitat
toate versurile din partea a doua a primei strofe,
semănând panica în mintea subsemnatului (cu toate
că, naturalmente, marea majoritate a celor prezenţi nu
a sesizat impasul din memoria artistului, care a cântat
toate silabele corespuzătoare partiturii, inventând la
faţa locului sintagme până atunci inexistente în vreo
limbă reală sau imaginară). A pus din nou virilă
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stăpânire pe textul literar la fraza de încheiere a
strofei („Dio mi guidò” – Dumnezeu m-a călăuzit),
pe care a înşfăcat-o cu o ferminate aproape feroce, iar
toată partea a doua a ariei a fost executată cu o
avalanşă de expresivitate retorică şi sentimentală de-
a dreptul stupefiantă, culminând printr-o acută mai
lungă şi mai sonoră că oricând şi descătuşând delirul
publicului uluit. Iar felul cum s-a descurcat dintr-un
asemenea moment de dificultate, ajutat, de bună
seamă, şi de forma vocală desăvârşită, grăieşte şi el
de la sine despre forţa mentală a omului Domingo: un
artist complet şi incomparabil. 

Inspirat, neîndoielnic, de combustia galactică a
artistului spaniol, tenorul Benjamin Bernheim s-a
depăşit pe sine până la evidentul salt calitativ
(constatat în raport cu prestaţia sa londoneză în
acelaşi rol din stagiunea precedentă). Aria lui Alfredo
din startul primului tablou al actului al doilea („De’
miei bollenti spiriti”) şi-a justificat, de această dată,
inclusiv la nivel interpetativ, ebuliţia sufletească
invocată de textul libretului, iar publicul, electrizat în
naturală consecinţă, a premiat cu ovaţii acest Andante
(subtil metamorfozat şi inefabil perceput ca un
contagios, deşi terminologic neconsacrat, ardente),
soldat de obicei cu aplauze de politeţe. Montarea
modernizantă i-a priit, de asemenea, tenorului
francez, care, pe fundalul unor indicaţii regizorale
mai potrivite cu fizicul şi cu fizionomia lui decât se
întâmpla în clasica producţie de la Covent Garden, şi-
a dat drumul fără rezerve la glas (unul cu virtuţi
timbrale şi volumetrice incontestabile), închegând un
tânăr Germont ce rămânea admirabil chiar şi atunci
când personajul se lansa, cu mânioasă ardoare, cum
ştim, într-un comportament condamnabil. Admirabil
a fost şi gestul de afectuoasă curtoazie cu care, la
ultima chemare colectivă la rampă, tânărul Bernheim
i-a sărutat şi i-a strâns mâna veteranului Domingo: un
gest salutat cu urale înteţite de publicul entuziast. 

La reuşita seratelor verdiene au contribuit şi toţi
artiştii angajaţi în rolurile de mai mici proporţii, de la
impetuosul Gastone al mexicanului Andrés Moreno
García la loiala Annina jucată de bavareza Constance
Heller, figură aparte făcând sfiosul uriaş Doctor
Grenvil interpretat de cehul Jan Martiník, precum şi
înţepatul Baron Douphol încarnat de polonezul Adam
Kutny. Compatrioata acestuia din urmă, Natalia
Skrycka, a conturat o Flora de sugestii mai degrabă
rubensiene decât botticelliene (în acord cu
predispoziţiile dionisiace ale personajului), iar

Marchizul d’Obigny al lui Grigory Shkarupa s-a
nutrit sănătos, mai ales vocalmente, din originea
petersburgheză a interpretului. Foarte tânărul dirijor
Thomas Guggeis (în vârstă de numai 26 de ani),
asistent, nu de multă vreme, al maestrului Daniel
Barenboim, a condus ansamblurile muzicale cu
atenţie analitică şi coerenţă remarcabilă de viziune
(fără presiuni exercitate pe tempi şi cu o anumită
predilecţie pentru pianissimi), iar la sfârşitul
reprezentaţiei din 16 ianuarie a primit oficial, pe
scenă, onorantul titlul de Staatskapellmeister al
primei orchestre (şi, implicit, al primei scene de
operă) berlineze. 

După seara de operă din 19 ianuarie, Plácido
Domingo a semnat la greu fotografii, discuri,
programe de sală şi bilete, adăpostit în ghişeul
portarului, care, în timp ce îl păzea cu devotament pe
Maestru, contempla cu amuzată şi doar parţială
înţelegere priveliştea îmbulzelii internaţionale a
admiratorilor, pe măsură ce grimasele individuale ale
statului la „coadă” (de fapt, o masivă gramadă, cât
cuprindea sala de la intrarea în clădire, ca la rugby) se
preschimbau în tot atâtea zâmbete mulţumit-ostenite
după primirea autografului râvnit... 

G. Verdi: Nabucco. Zürich, Oper. 13 Noiembrie 2019.
Nabucco: Plácido Domingo; Abigaille: Oksana Dyka;
Zaccaria: Vitalij Kowaljov; Ismaele: Otar Jorjikia; Fenena:
Veronica Simeoni; Marele Preot al lui Baal: Stanislav
Vorobyov; Abdallo: Leonardo Sánchez; Anna: Ania Jeruc.
Orchestra Philharmonia Zürich. Corul Operei din Zürich.
Dirijor: Fabio Luisi. Mizanscenă: Andreas Homoki. Regia
repunerii în scenă: Claudia Blersch, Emily Hehl.
Scenografie: Wolfgang Gussmann. Costume: Wolfgang
Gussmann, Susana Mendoza. Lumini: Franck Evin.
Coregrafie: Kinsun Chan. 

G. Verdi: La traviata. Berlin, Staatsoper Unter den
Linden. 16 & 19 Ianuarie 2020. Violetta Valéry: Zuzana
Marková; Alfredo Germont: Benjamin Bernheim; Giorgio
Germont: Plácido Domingo; Flora Bervoix: Natalia
Skrycka; Annina: Constance Heller; Gastone: Andrés
Moreno García; Baronul Douphol: Adam Kutny;
Marchizul d’Obigny: Grigory Shkarupa; Doctorul Grenvil:
Jan Martiník; Giuseppe: Günther Giese; Un mesager:
Thomas Neubauer; Un servitor al Florei: Thomas Vogel.
Corul Operei de Stat. Capela de Stat din Berlin. Dirijor:
Thomas Guggeis. Mizanscenă: Dieter Dorn. Regia
repunerii în scenă: Christiane Zaunmair. Scenografie:
Joanna Piestrzyńska. Costume: Moidele Bickel. Adaptare
costume: Dorothée Uhrmacher. Lumini: Tobias Löffler.
Coregrafie: Martin Gruber.
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De data asta nu am să scriu despre teatru
sau film, deși surpriza Parazit de la premiile
Oscar, m-a făcut să cred că Los Angeles și
Cannes au fost anul acesta pe același continent,
ceea ce îmi dădea ceva motive de comentarii,
precum și ultima premieră semnată de
regizorul Ovidiu Lazăr de la naționalul ieșean,
Gaițele, care mă zgîndăra puțin.

Am decis să vă spun o întîmplare aflată
recent, legată de o chestiune arzătoare, la
ordinea zilei, care va să zică, vorba
personajelor lui nenea Iancu.

Pentru că spațiul atribuit rubricii mele nu-
mi permite să v-o relatez integral într-un singur
număr al revistei, am s-o împart în două părți
în care o să aflați pățaniile unui proaspăt
pensionar, despre care am aflat la rândul meu
de la niște cunoștințe, foarte intrigate de
povestea lui, atât de intrigate încât erau gata să

aterizeze direct în Piața Victoriei din București să
pună de o demonstrație. Ba chiar și începuseră să facă
ceva convocări pe rețelele online de socializare.

Nea Petrea, că despre el este vorba, era foarte
bucuros că trebuia să iasă la pensie, motiv pentru care
a uitat să mai verifice toate actele când și-a făcut
formalitățile pentru Casa de Pensii.

A urmat întocmai sfatul dat de o funcționară cam
mioapă și gângavă de la ghișeul de unde ceruse
informațiile, despre cum poate să întocmească tot
dosarul. Când s-a trezit cu decizia de pensionare,
ceva i se păru că nu e în regulă. Nu apelase la un
avocat, căci era prea simplă treaba asta, cu
pensionarea, pentru un om care avea studii și pe
deasupra mai și trecuse printr-o sumedenie de
întâmplări grele în timpul vieții încât îl făcuseră să
gândească că nici un obstacol nu e de netrecut.

L-a sunat pe prietenul și colegul de serviciu,
Mitică, de-un leat cu dânsul, să-i spună dacă și lui i-
a venit decizia de pensionare.

„A venit, mama ei de pensie, de nu ar mai fi
venit!”, îi răspunse acesta cu năduf. Supărarea
amicului îl făcu curios și află din spusa-i precipitată
că avea o pensie cu 50 de lei mai mare decât a lui,
adică 2310 lei. „Măi, să fie?! Doar atât după aproape
patruzeci și cinci de ani de muncă? Adică nici 500 de
euroi?”. Amicul Mitică, după ce află la rându-i câtă
pensie are ce-l care-l zgândărîse la telefon se arătă și
mai contrariat. „Păi, Nea Petre, da’ matale înainte de
a fi profesor ca mine nu ai lucrat la combinat, în
secția de prelucrări termice?”. Pe Nea Petrea, parcă îl
fulgeră întrebarea prietenului. Cum Dumnezeu nu și-
a dat el seama că timp de 10 ani cât a făcut liceul la
seral și facultatea la fără frecvență, că pe vremea
împușcatului se putea și așa, lucrase ca strungar într-
o secție plină de noxe și căldură. Ba chiar contractase
și un astm din cauza asta, care-l mai sâcâia și acum.
Nu i-a plăcut munca aceea, dar n-a avut încotro, căci
ai lui, săraci și fără carte l-au trimis direct la
profesională după ce făcuse opt clase. Pasiunea
pentru fizică pe care o descoperise discutând mereu
cu un inginer tânăr din combinat l-a făcut să urmeze
liceul la seral cu gândul să ajungă profesor de fizică.
Inginerul cu pricina, „băiat bun, să-i dea Dumnezeu
sănătate”, cum îl tot pomenea Nea Petrea l-a împins
și la facultate, la fără frecvență, iar când i se părea
ceva mai greu de înțeles prin cursurile pe care le lua
de la biblioteca facultății îi cerea mereu ajutorul și
primea de la dânsul explicații date cu o răbdare
nemaiîntâlnită, pe care apoi a deprins-o și el. Și i-a
folosit la școală când a ajuns profesor, răbdarea asta,
mai mult chiar, și în afara școlii, acasă cu nevasta lui
beteagă sau cu vecinii recalcitranți din bloc, cât
locuise în oraș, că acum se mutase de nevoie la țară.

Își vânduse apartamentul după ce o înmormîntase
pe nevastă-sa care se luptase cu un cancer vreo opt
ani, până să moară. Cum nu avea copii, tot din cauza
bolilor femeii lui, care să-i dea o mână de ajutor la
bătrânețe, se hotârâse să vândă apartamentul ca să
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poată achita mai repede împrumutul pe care îl făcuse
la bancă când consoarta sa trebuia să se opereze și să
facă tratamente oncologice costisitoare. Cum aici
medicii nu-i mai dăduseră șanse, unii prezicându-i
aiurea că mai are cel mult o jumate de an de trăit, a
urmat sfatul unor colegi trecuți prin situații similare
și s-a dus în Turcia la clinica Anadolu, unde costurile
erau mai mici decât în occident, dar mult mai ridicate
decât în țară. A trebuit însă, cu chin cu vai,
întâmpinând tot felul de birocrații la bancă să obțină
un credit de 30 de mii de euro, rambursabil în 15 ani,
ipotecându-și apartamentul. Nevasta a mai
supraviețuit câțiva ani după operația de cancer
pancreatic, în timp ce creditul mai avea de trăit încă
zece ani până să-l înmormânteze.

După ce se prăpădise femeia lui, Nea Petrea și-a
făcut socotelile, s-a gândit că vine pensia, mai mică
decât salariul, iar puterea lui de muncă afectată de
astm și angina pectorală sâcâitoare era cam pe ducă
să mai mențină angajarea, așa că pentru a scăpa de
datorie a obținut acordul băncii să vândă
apartamentul ca să achite toți banii și să-i mai rămână
și lui vreo zece mii de euro cu care să-și ia o căsuță
la țară, una mică, cu trei odăi, dar cu grădină, ca să
cultive câteva zarzavaturi și vreo doi, trei pomi
fructiferi. 

De aceea locuia acum la vreo 30 de km de oraș în
comuna în care fusese profesor în primii ani, când își
făcuse stagiatura. Nu-și mai amintea nimeni din sat
de el, din cei bătrâni, evident, căci tinerii se făcuseră,
mai toți, italieni, dar Nea Petrea nu se supăra, căci
avea liniște și asta-l mulțumea. Îi era chiar suficient.
Doar inima care intra câteodată în galop îl făcea să se
mai ducă din când în când la oraș, la un medic
cardiolog, în rest își petrecea timpul acasă, cu găinile,
câinele și cele două pisici, ori lucrând cătinel prin
grădină.

Acum, după ce primise decizia nu-și mai găsea
răbdarea lui obișnuită, parcă era altul, nici el nu se
mai recunoștea. „Am o pensie de 2270 de lei după
treizeci și cinci de ani de învățământ și 10 ani de
muncă în condiții grele. Cum vine asta?” Nea Petrea
era convins că pensia fusese greșit calculată.

După discuția cu Mitică s-a apucat să caute prin
toate sertarele dulapurilor în care avea de toate, așa
cum le adunase, de-a valma, când își schimbase
domiciliul și devenise țăran, cum își spunea câteodată
în glumă. Fotografii, acte medicale de ale lui și de ale
răposatei neveste, caiete cu tot felul de însemnări

pentru școala unde predase fizica, actele de la bancă,
cele de moștenire, de toate avea, numai hotărârea
judecătorească despre care își amintise și despre care
bănuia că ar putea să-l ajute să-și mărească pensia, nu
o găsea. Îl sună repede pe unul dintre foștii colegi de
muncă din combinat cu care se mai întâlnise în parc
la o partidă de șah înainte de-a avea calvarul neveste-
si. Acela îi spuse că are doar numărul de dosar, notat
pe undeva, dar hotărârea nu, căci o folosise la Casa
De Pensii. „Nu știu cum de am putut să uit de
hotărârea aceea, e drept că era de peste 25 de ani dar
nu trebuia să uit de ea!”, se tot boscorodea singur Nea
Petrea.

Mai citi odată decizia de pensionare, făcu o
socoteală repede pe degete și află că mai are la
dispoziție 12 zile să conteste actul care-i provoca
atâta nemulțumire. Dar avea nevoie de hotărârea
judecătorească obținută de toți salariații din secția de
tratamente termice în care lucraseră pe mașini unelte
și nu li se recunoscuse grupa a II-a de muncă pentru
condițiile grele, doar pentru motivul că nu lucraseră
direct la cuptoare, sau la forjă. Au câștigat procesul
cu ajutorul unui avocat care s-a zbătut pentru ei, iar
cartea de muncă trebuia completată cum se cuvine,
numai că a urmat insolvența combinatului și mai toți
din secție fuseseră indisponibilizați, iar cărțile de
muncă rămaseră nemodificate. 

Nea Petrea, pe vremea procesului nu mai lucra la
combinat, era deja profesor de fizică și deși cam luat
peste picior de foștii lui colegi de muncă, totuși l-au
primit să se alăture grupului care solicitase
recunoașterea grupei de muncă în justiție. Cum nu
găsi hotărârea după o zi de cotrobăială se decise să
scoată o copie de la tribunal.

Se înființă a doua zi drept în fața clădirii mari și
ciudate a Palatului de Justiției după un drum cu
peripeții, cu un microbuz gata să-i sară o roată și care
l-a făcut să piardă mai mult de două ceasuri pentru
reparație, căci altul nu venise în loc din cauze
necunoscute. „Parcă-i un Mall”, își zise omul când
intră în clădirea în care se căuta dreptatea ca o marfă
rară și scumpă.

Era gata să solicite o copie din arhiva tribunalului
de pe hotărârea cu pricina, dar fu plesnit de un anunț
lipit pe ușa registraturii care se adresa justițiabililor.
Programul de lucru cu publicul era doar de două ore
pe zi din cauza unui protest hotărât de Sindicatul
grefierilor. 

Întoarse coada-ntre picioare, cum se spune, și se
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duse la casa lui de proaspăt țăran, situată la 30 de km,
după ce mai făcu niște cumpărături ca să zică și el că
nu venise degeaba la oraș. Repetă figura doua zi, și
deși ajuns de dimineață, fu surprins de o coadă destul
de măricică în care fiecare comenta, dar în șoaptă.
Câțiva se arătau contrariați de protestul grefierilor, iar
alții șușoteau despre unul mai mare care avea să fie
declanșat în curînd, cel al magistraților. „N-ați
auzit?”, îl întrebă o doamnă mai distinsă, „Ca să nu le
mai reducă pensiile, de asta vor să protesteze!”. Nea
Petrea nu prea înțelegea iritarea doamnei și chiar îi
răspunse sec. „Păi nu-i dreptul lor să nu le-o reducă?
Pensiile trebuie mărite, nu reduse, că și așa sunt
mici!” Femeia își făcu cruce ca o țărancă
prăpăstioasă, cît părea ea de cucoană. „Ești întreg la
cap domnule? Nu știi ce pensii au ăștia? „Nea Petrea
știa de fapt, dar nu l-a deranjat prea mult chestia asta,
pentru că în sinea lui avea un respect deosebit pentru
judecători și pentru procurori că fac ordinea în țară.
„Muncă de răspundere, doamnă, trebuie într-un fel
răsplătiți”, îi răspunse el femeii devenită brusc roșie
la față. „Dar după câți ani? După doar 25 de ani de
muncă, asta-i corect?” zise un altul de la rând, unul
scund și cu o pălărie mare care aproape-l făcea
nevăzut, ascunzându-se de privirile celorlalți. Nea
Petrea se simți lovit ca de un ciocan. „Cum după 25
de ani?”, întrebă el nedumerit, căci acest amănunt îi
scăpase, luat cu necazurile și treburile lui din ultimii
ani. Un ins mai verde, cu mustățile puțin întoarse, și
care nu arăta să aibă mai mult de patruzeci, patruzeci
și cinci de ani, cu diplomat și umbrelă strânsă agățată
de braț le spuse pe un ton foarte autoritar, „Gândiți-
vă că eu aș ieși acum la pensie, dacă aș fi magistrat.
Ce ziceți?” Cucoana nevrotică își mai reveni când îl
auzi și adresându-se apoi lui Nea Petrea îi spuse cu
un oarecare reproș: „Domnule, ascultă la mine, ăștia
sunt stat în stat! Procurorii și judecătorii nu hotărăsc
doar pentru alții și pentru ei hotărăsc. Auzi domnule,
tot ei!” Individul cu diplomat după ce-l privi lung pe
omul nostru îl întrebă, „Formular ai completat?”
Văzând nedumerirea de pe chipul lui Nea Petrea îi
indică cu umbrela o masă de pe care să ia un formular
și-i preciză. „Trebuie să completezi un formular când
ai ceva de cerut. Dacă nu te descurci, roagă-l pe
polițistul de pe hol că te școlește pe gratis”. Vorbele
lui sunaseră ca și când i-ar fi zis, „șterge-o!”.

Nea Petrea, se conformă și după o scurtă analiză
găsi formularul potrivit, îl completă și se așeză din
nou la rând, la care între timp se mai alăturaseră doi

concetățeni, un el și o ea, gălăgioși și care miroseau a
ceva de nedescris. Vorbeau tare și răstit în limba
romanes, așa că nimeni nu știa dacă se certau sau se
adulau reciproc. Cum rândul mergea repede ajunse pe
nesimțite la biroul registraturii unde avea treabă. O
doamnă amabilă îi citi hârtia completată și-l întrebă
ușor ironică, „O hotărâre de acum douăzeci și cinci
de ani? „Perplexitatea de pe chipul ei ca și al lui Nea
Petrea când o auzise îi făcea să aibă ceva comun. „O
să veniți peste două săptămâni să o ridicați, dar nu de
aici, ci de la camera 5, la etajul unu”. Ar fi vrut să
întrebe dacă mai repede nu se poate, dar își zise în
gând că nu are rost, dacă tot sunt în protest și au
programul redus. Femeia îl privi lung, apoi adăugă de
parcă i-a citit gândul. „Dacă aveți nevoie mai repede,
îmi pare rău, dar nu se poate. Nici dac-ar fi vorba
despre maică-mea! Toată lumea e egală în fața legii!”
Chestia asta a citit-o și el în Constituție și prin ziare
ori a auzit-o pe la televizor de i s-au strepezit dinții!
„Și atunci cum vine treaba cu pensionarea după 25 de
ani de serviciu pentru unii și după 40 de ani pentru
majoritatea?” se trezi Nea Petrea să spună când ieși
din birou. Femeia se făcu că nu-l aude, dar scăpă un
oftat pe care el îl traduse ca pe un fel de confirmare.

Se gândi să meargă la un avocat să-i facă
contestația, dar se răzgândi. Mai bine să facă
economii, că o cerere știe și el să facă, doar e
profesor, nu e chiar un pârlit de țăran fără carte, chiar
dacă acum locuiește într-o localitate cu o rată de
analfabetism în creștere, după cum aflase de la
primarul comunei cu care mai obișnuia să stea de
vorbă din când în când la o cafea.

După ce ajunse acasă se puse pe căutat prin tot
felul de ziare păstrate, apoi pe câteva canale de
televiziune pe care de obicei mai stau de vorbă
politicieni și jurnaliști, cu gândul că o să nimerească
peste problema reducerii pensiilor magistraților.
Nimic! E o oră nepotrivită, își zise dezabuzat. „Poate
mai pe seară”. Se gândi apoi că mai bine se apucă de
scris contestația și se puse pe muncă juridică, cu
stomacul gol că nu apucase să înfulece nimic de când
s-a trezit. „Oricum merge mintea mai bine pe
nemâncate”, își zise consolator. După un ceas, două,
era gata. O citi, apoi o reciti și se declară mulțumit.
Îți făcu o omletă cu ceapă și o asortă cu o bucată de
brânză rătăcită prin frigider, după care se gândi să se
ducă la primar să-l tragă pe el de limbă ce și cum cu
pensiile astea speciale.
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Înainte de lungmetrajele Acasă la tata (2015) și Arest
(2019), Andrei Cohn a mai regizat trei scurtmetraje: Înainte
și după 22 decembrie 1989 (2009), Maica Domnului de la
parter (2010) și Fotografii de familie (2012). Cel mai puțin
difuzat (și cunoscut) dintre ele este Maica Domnului de la
parter, a cărui temă centrală este relația omului (credincio-
sului) cu icoana, într-o Românie în care — „o racilă dintr-
alea de care nu ne mai desprindem”, vorba traficantului cu
icoane pe sticlă din scheciul TVR cu Toma Caragiu —
acest tip de reprezentare eclezială și-a recăpătat (din 1990)
statutul legal în societate. 

Mioara (Luminița Gheorghiu) este o pensionară ce
trăiește singură într-un apartament de bloc, la parter.
Atmosfera, definită plastic de imaginea lui Alexandru
Sterian și decorurile lui Mihai Dorobanțu, amintește de
minimalismul din Moartea domnului Lăzărescu. Icoana cu
Maica Domnului și pruncul Iisus, pe care o primește
Mioara de la unul din fiii ei plecat în Israel, este singura
prezență care o scoate din rutină. În timp ce urmărește tele-
novela preferată sau emisiunile de știri de la televizor, i se
pare că icoana zâmbește. Alteori crede că gângurește,
asemenea unui prunc. Merge la preot (Doru Ana) să-i
vestească minunata întâmplare, însă i se spune că are nălu-
ciri. O femeie de la pangarul bisericii (Dana Dogaru) o ia
în râs și o întreabă dacă nu s-a gândit să-i ceară să o ajute
să câștige la Loto. Aici, în această replică zeflemitoare, stă
jumătate din tâlcul filmului. Pentru că, în lipsa unei cate-
heze (educații) corespunzătoare, chiar și cei din tinda bis-
ericii pierd din vedere sau nu apucă să afle ori să-și pună
măcar problema cuvenitei raportări a omului la icoană, la
gândirea eclezială. Așa cum se întâmplă cu asistenta med-
icală (Rada Ixari) pe care o înâlnește Mioara. Dornică să se
mărite, aceasta e cuprinsă de „febra mănăstirilor” pe care le
frecventează pentru a avea noroc la măritiș. 

Suntem în zona dezbaterii pe tema superstițiilor și cred-
inței sentimentaliste în „miracole” sau în „datini”, așa cum
este transpusă filmic de Cristian Mungiu (în După dealuri),
Cristi Puiu (în Sieranevada), Radu Jude (în O umbră de
nor) sau Liviu Săndulescu (în Cărturan). Toate mărturis-
esc, implicit, că nu există minuni. Că există numai Iubirea,
care e Dumnezeu. De minuni e nevoie acolo unde nu este
(sau nu mai este) Dumnezeu (cum se întâmplă într-una din

scenele din La dolce vita de Fellini). Credința e
însăși Minunea, pare să spună și acest film. Este cu
adevărat surprinzătoare lipsa de ostentație cu care
Andrei Cohn (asemenea cineaștilor sus-pomeniți)
vorbește despre „miracolul” icoanei care, sfidând
așteptările „binecredincioșilor”, nu plânge, ci —
spre scandalizarea fariseilor „de școală nouă”, a
zeloșilor și bisericoșilor — râde, se bucură.
Abordarea sa, câtuși de puțin ireverențioasă, e
cumva în răspăr față de „linia oficială”, ce admite —
fără rest — un singur fel de comportament. O spune
preotul: „Icoanele plâng pentru păcatele noastre, dar
să râdă?!”. „Miracolul” (care e presimțirea bucuriei,
ca un gângurit de copil, acută atunci când te-ai
învățat cu singurătatea) e inefabil, nu poate fi comu-
nicat. Când îi spune unui vecin paraplegic (Gabriel
Spahiu) să ia în considerare și posibilitatea „mira-
colului”, Mioara e trimisă în Evul Mediu. Vecinul
bolnav, nutrind convingeri pozitiviste, e bucuros că
fusese operat într-un spital de lux din Germania. Un
fost dascăl al copiilor ei (Mircea Andreescu) găsește tot o
explicație pozitivistă pentru „comportamentul” icoanei: un
mecanism secret, ascuns în icoană din fabricație.  

Pentru Mioara, icoana primită de la fiul ei devine o
prezență căreia i se mărturisește, povestindu-i despre nimi-
curile zilei, și — poate — singura care știe să asculte. Nu
găsim, în scurtmetrajul lui Andrei Cohn, semne ale
pietismului popular și populist, dar nici retorica discursului
progresist ce înfierează semnele și rânduiala civlizației
ecleziale. Perspectiva sa evită „uniformele” și radicalismul
(sau conformismul) extremelor. Nu oferă „certitudini”, ci
se adresează mai cu seamă celor care știu că nu știu — ce
anume reprezintă un micarcol, cum trebuie să te raportezi
la o anume reprezentare plastică înglobată în modul de
viață al Bisericii. Și, mai ales, celor care, nepierzându-și
capacitatea de a se mira de cele văzute, dar și de cele
nevăzute, pot spune ca preotul din romanul lui Gerorges
Bernanos (și filmul lui Robert Bresson), Jurnalul unui
preot de țară (ori ca preotul din O umbră de nor de Radu
Jude): „Totul e har!”.
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Eram în vacanţă la Sankt Petersburg în
momentul în care am aflat de trecerea la cele
veşnice a prietenei mele din tinereţe, Doamna
Cătălina Buzoianu. Mi-am reamintit atunci cu
tristeţe despre proiectul nerealizat – gândit
împreună – legat de punerea în scenă a piesei În
faţa magazinului bijutierului, scrisă de marele
Pontif, Papa Ioan Paul al II-lea. Generoasă cum
a fost toată viaţa, a acceptat cu plăcere idea de a
monta textul respectiv, dar care însă nu s-a
înfăptuit, Ea dorindu-şi să îl monteze doar în
incinta Catedralei Sfântul Iosif din Bucureşti, cu
sunet şi lumini în exterior. Ridicând ştacheta
prea sus, n-am primit acordul autorităţilor
ecleziastice romano-catolice, şi iată că proiectul
nu s-a realizat nici până azi. Ce înălţătoare ar fi
fost ideea, dacă s-ar fi realizat în 2020, cu
prilejul comemorării Centenarului naşterii
marelui Pontif. Ce ar fi, dacă un regizor ieşean i-
ar da viaţă? Ar fi încă timp suficient până în mai
anul viitor...

Cea mai promiţătoare regizoare

Mi-am reamintit, totodată, momentele şi
ipostazele în care am cunoscut-o pe marea
artistă. Aceasta s-a petrecut încă de la începutul
carierei sale regizorale, prezentată fiindu-mi în
timpul unui turneu pe care Teatrul Vasile
Alecsandri din Iaşi l-a făcut în Polonia, la
începutul anilor 70 ai secolului trecut. Reţin şi
acum expresia folosită de directorul instituţiei,
Corneliu Sturzu: – Doamna Buzoianu este cea
mai promiţătoare regizoare din generaţia tânără. 

Spusele poetului ieşean s-au adeverit din
plin. Aceasta m-a şi făcut să acţionez ulterior,

cum se întâmpla în acele timpuri, atât pe lângă
autorităţile româneşti cât şi pe lângă cele
poloneze pentru a se realiza montarea unei piese
de teatru româneşti în Polonia, pe bază de
reciprocitate, respectiv a uneia poloneze în
teatrele româneşti. Şi într-o parte şi în alta am
sugerat ca montarea să o facă nimeni altcineva
decât Cătălina Buzoianu. Ştiu că s-a acceptat ca
piesa în vogă în acel timp la Bucureşti: Nu sunt
turnul Eiffel să fie montată la Teatrul din Lublin
„de tânăra, cea de mult promiţătoarea Cătălina
Buzoianu”. Despre demersurile mele Cătălina
aflase, ceea ce a cimentat într-un fel amiciţia
noastră.

Între timp, primul meu mandat de ataşat
cultural la Varşovia s-a încheiat, dar am urmărit
presa culturală poloneză cu privire la realizarea
şi receptarea spectacolului. Mare mi-a fost
bucuria să citesc despre succesul spectacolului
repurtat nu numai la Lublin dar şi la festivalurile
de dramaturgie contemporană care se organizau
în Polonia.

Spre sfârşitul anului 1987 m-am întâlnit cu
Doamna Cătălina Buzoianu la un spectacol, cred
că la „Teatrul Mic” şi, ulterior, într-o cafenea.
Acolo am discutat pe larg despre ultimele sale
montări cât şi despre experienţa teatrală
poloneză a cărei substanţă o înţeleseseră pe
deplin. Am aflat atunci de faptul că despre
şederea şi vizitele efectuate în Polonia, tocmai
ce scrisese cartea de eseuri şi însemnări Novele
teatrale, apărută la editura Meridiane1.

În câteva zile am primit cartea însoţită de
autograful autoarei, opus pe care l-am citit pe
nerăsuflate, lucrarea constituindu-se într-un
vademecum fermecător, care introduce cititorul
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în lumea teatrului românesc şi universal de
dinainte de 1989. Rămân cu convingerea că
această carte, închinată de ea mamei sale, este
cât se poată de actuală pentru cei dornici să
reîntâlnească şi să cunoască din interior acest
univers, în care autoarea prezintă cu gândirea sa
estetică, un crez artistic peren. Nu exagerez cu
nimic afirmând cât de Importante sunt şi azi
trăirile acestui mare artist contemporan român
din domeniul teatrului, subliniind cu o detaşare
şi obiectivitate rar întâlnite vremurile trăite pline
de izbânzi de neegalat. 

O recitesc azi cu un interes sporit pentru
radiografiile pe care le-a făcut actului teatral şi
modului în care personal percepea – în timp –
acel spaţiu insolit, expunând clar crezul ei
despre această artă. Iată cum le-a răspuns
autoarea celor care au afirmat şi afirmă şi azi că
teatrul a murit: „Priviţi teatrul! E spaţiu destul
pentru el sub soare, sub ploi şi furtuni. Priviţi-l!
Demonstrează mai viu ca oricând! Strigă, cântă,
şopteşte, dispreţuieşte cuvântul când pentru
pantomimă, sau invocă, arogant, doar cuvântul
drept semn, ostracizând mişcarea. Priviţi-l!
Teatru în pubele, teatru în saci, teatru în movile
de nisip (ce arhitect de spaţii teatrale e Beckett!)
imagini percutante ale deriziunii condiţiei
umane.

Teatrul trăieşte, proliferează, are nevoie de
mult, mult spaţiu, de Infinite spaţii Priviţi-l!
Respiră, colcăie, tropăie, merge în marş
cadenţat, adoptă gigantice poze hieratice, se
înalţă, imponderabil, în cosmos”.

Eminescu şi Caragiale 
în viziunea Omului de teatru

Nu doar teatrul universal a stat în atenţia
Cătălinei Buzoianu, ci în primul rând clasicii
literaturii române a căror monumentalitatea şi
întrepătrundere a intuit-o ca nimeni altul.

„Opera eminesciană, nu îndeajuns exploatată
de teatrul contemporan, incită la profunde
meditaţii asupra temelor şi mijloacelor teatrale
prin care omul de teatru Eminescu filtra

tragicomedia existenţei. Eminescu este nodul
vital în care toate interferenţele spaţiale se adună
şi fuzionează într-o făptură cosmică, universală.
Eminescu are viziunea epocilor istorice
sedimentându-se în conştiinţa unui popor în
aluviuni în care – mai târziu – vor răsări plantele
viguroase ale sintezei. Eminescu îşi reprezintă
lumea, ca şi Shakespeare pe o scenă”.

„Eminescu şi Caragiale sunt complementari.
Ca „diavolul şi bunul dumnezeu!” Ceea ce
afirmă unul neagă celălalt. Când se plictisesc
inversează rolurile. Eminescu aruncă diatriba
socială, iar Caragiale impune cu desăvârşita
stăpânire a mijloacelor autonomia tragicului”.

Iar universul lui Blaga rămâne încă
neexploatat de regizorii contemporani –
considera Cătălina. Acum Doamna Buzoianu nu
mai face judecăţi, nu mai dă noi dimensiuni
teatrului nostru cel de toate zilele, mai sărac şi
neluminat de o mare Stea.

Notă:

1.Cătălina Buzoianu, Novele teatrale, Editura
Meridiane, Bucureşti 1987
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1943-1948 au însemnat primii cinci ani
aventuroşi din istoria postbelică a fostei Uniuni
Sovietice. O aventură cu deziluzii, noi lupte,
capcane şi suferinţe pentru lumea artistică. Dmitri
Şostakovici a compus după bunul plac, a fost
premiat, dar a plătit scump renumele câştigat de
atâţia ani, favorurile oferite de Stalin. 

Simfonia a VIII-a în do minor opus 65 i-a
definit încă o dată maniera de compoziţie: s-a
întrupat repede, dar substanţa muzicală complexă
impresionează şi acum în cel mai înalt grad.
Compozitorul a scris prima pagină la 2 iulie 1943,
la 3 august a terminat partea întâi, iar la 9
septembrie a tras bara finală după ultimele note al
părţii a cincea. „Gros plan”-ul deschis brusc din
tăcere, îl înfăţişează privindu-ne, prin muzica sa,
direct în ochi, sfredelitor, tensionat, cu o combustie
emoţională tragică. Fotografiile care i-au reţinut
mai mereu căutătura serioasă, preocupată, vădind
climatul interior contorsionat, sunt inutile.
Recunoşti autorul din chiar primele note
asemănătoare începuturilor din simfoniile
precedente, a V-a şi, mai ales, a VII-a. Simfoniile
războiului, cum s-a tot spus, simfoniile conflictului
cu sporite şi, mult timp tăinuite semnificaţii, cum
abia de curând începe să se spună.

Unii muzicologii sovietici congeneri ai
autorului, nu pe deplin acomodaţi contradicţiilor
din scenariul noului opus monumental, au criticat
disonanţele încordate şi sfâşietoare ale dezvoltării
[din prima parte, Adagio – Allegro non troppo],
valurile sentimentale confuze […] exagerate […]
faptul că tema tragică a Simfoniei VIII ar fi
necesitat complexităţile armonice şi polifonice din
partea I (mai ales din dezvoltare)1. I. Danilevici
critica simfonia de pe poziţiile ideologiei
comuniste la putere în anii elaborării monografiei

sale, reproşând compozitorului că nu a exprimat o
viziune clar optimistă:

Cu toate că partea finală cuprinde multe pagini
poetice, ea lasă un anumit sentiment de decepţie.
[…] În esenţă [finalul] nu convinge pe deplin, ca
un corolar al concepţiei întregii Simfonii./ Finalul
reprezintă unica parte a ciclului care aruncă o
privire în viitor. El are o configuraţie lirică şi
delicată evocând un „liman” unde omul găseşte
uitare şi linişte relativă. / Ştim foarte bine că
oamenii sovietici au fost întotdeauna animaţi de o
credinţă nestrămutată în viaţă. Nici un fel de
adversităţi şi încercări n-au putut să o înfrângă. Şi
aceasta a spus-o lumii întregi însuşi Şostakovici în
Simfoniile V şi VII. „Eroii” acestor compoziţii nu
se lasă doborâţi de povara celor îndurate. Însă
„eroul” Simfoniei VIII iese slăbit din „bătălia
vieţii”, el caută odihnă, uitare...2

Grijuliu, la fel ca toţi publiciştii din ţările
comuniste ale anilor ’50-’60, cu starea de spirit a
poporului, dorită invariabil optimistă, analistul
sovietic pleda fără voie împotriva acestei concepţii
folosind abuziv ghilimelele, între care închidea şi
eroul, şi bătălia vieţii, şi limanul... De altfel,
excesul de ghilimele i-a marcat prin contagiune pe
condeierii români, exemplele găsindu-se din belşug
în presa timpului evocat aici. 

Cum, deobicei, creaţia nouă a unui artist este
judecată în relaţie cu precedenta care a impresionat
puternic, Simfonia a VIII-a a ajuns imediat pe
„cântar” cu Simfonia a VII-a, tot o imagine a
războiului tragic. Dirijorul căruia a fost dedicată,
Evgheni Mravinski, şi-a manifestat iniţial
scepticismul, dar, încrezător în prietenul său,
Şostakovici a fost de acord, pe parcursul
repetiţiilor, cu unele modificări. Nu doar Mravinski
şi-a manifestat reticenţa faţă de noul opus al lui
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Şostakovici. După primele audiţii cu public, presa
sovietică s-a arătat mai puţin favorabilă,
deconcertată de noutatea şi complexitatea textului
muzical. La rândul său, compozitorul Serghei
Prokofiev a lăsat hârtiei opinia aproape total
negativă:

Nu pot să spun că Simfonia a VIII-a m-a
dezamăgit, dar nu m-a impresionat aşa cum mă
aşteptam. Profilul său melodic nu este interesant.
În ce priveşte forma, este prea lungă. Tot
ascultând, eşti obligat să lupţi cu oboseala, şi la
începutul părţii a IV-a eşti dejá epuizat ca să o mai
înţelegi în întregime. Cu siguranţă, această
simfonie ar fi fost mai puţin controversată dacă s-
ar fi trecut peste Pasacalie pentru a se ajunge la
ultima parte, cu acea sublimă Coda. Deasemenea
[Şostakovici] s-ar fi putut dispensa de a doua parte,
care nu aduce nimic nou şi este un pic plictisitoare
– pe scurt, ar fi avut de câştigat dacă ar fi fost
compuse doar părţile întâi, a treia şi a cincea3. 

Aceste afirmaţii pot fi înţelese mai bine dacă
sunt cunoscute rivalităţile dintre cei doi
compozitori şi pianişti - rivalităţi marcate de mai
vechile afirmaţii publice răutăcioase ale lui
Prokofiev la adresa muzicii lui Şostakovici. În
paranteză fie spus, machiavelicul Stalin a speculat
disensiunile dintre cei doi când s-au acordat
premiile ce-i purtau numele, rezervând unuia o
categorie inferioară celuilalt. Ceea ce nu l-a
împiedicat peste câţiva ani, în 1948, să-i includă pe
amândoi în categoria compozitorilor blamaţi oficial
foarte dur!

Revenind la modul cum a fost receptată
Simfonia a VIII-a de Dmitri Şostakovici, trebuie
menţionat că şi în străinătate i s-au găsit neajunsuri:
vehemenţi până la exagerare au fost criticul
ziarului „London Times” (în cea mai mare parte
este o lucrare de categoria a treia) şi compozitorul
american Virgil Thompson (a întins pe parcursul
unei ore un material muzical de douăzeci de
minute).

Simfonia nu cunoaşte succes de câteva decenii
în festivaluri internaţionale prestigioase, nu
figurează în repertoriile marilor orchestre pentru că
a fost redescoperită, reconsiderată brusc. În fosta
Uniune Sovietică au existat muzicieni care au
apreciat-o imediat la superlativ. Pentru că mulţi au

comparat Simfonia a VIII-a cu precedenta,
amândouă născute şi din tragedia imensă a
războiului, criticul Ivan Sollertinski şi-a exprimat
opinia:

Simfonia a VIII-a este incomparabil mai
interesantă decât a VII-a. 

Deşi era unul dintre cei mai buni prieteni ai lui
Şostakovici, muzicologul şi istoricul literar Ivan
Sollertinski nu poate fi acuzat de părtinire,
deoarece s-a dovedit mereu un critic muzical
cultivat, exigent, obiectiv, ale cărui judecăţi de
valoare, exprimate şi într-un cadru personal, inspiră
în continuare respect şi încredere. Citez dintr-o
scrisoare adresată soţiei sale:

Impresia este puternică, dar muzica e mult mai
dificilă decât aceea din a cincea sau din a şaptea
simfonie. M-ar mira să fie bine primită. Succesul
va fi mai mult de partea lui Şostakovici şi a
popularităţii sale, decât al simfoniei [a opta]. De
altfel, aceasta are adversari înverşunaţi, cu Iuri
Şaporin în frunte.

Deşi primită rezervat în fosta URSS, tipărită
abia peste trei ani, în 1946 (fapt neaşteptat pentru
un compozitor de valoarea lui Şostakovici,
recompensat recent cu premiul „Stalin”, răsfăţat de
autorităţi prin promovarea intensă a muzicii sale în
concerte publice, articole de presă, transmisiuni
radiofonice în ţara sa şi în străinătate), Simfonia a
VIII-a a fost programată imediat în Statele Unite
ale Americii, în pofida unor cronici nefavorabile
publicate acolo, pe care le-am reprodus. Concertul
din 2 aprilie al filarmonicii newyorkeze, dirijat de
Artur Rodzinski, a fost transmis de 113 posturi de
radio din America de Nord şi de 99 de posturi din
America de Sud, audienţa fiind estimată la
aproximativ 25 de milioane de ascultători. La 21 şi
22 aprilie, Simfonia a fost dirijată la Boston de
Serge Koussevitski, la 26 mai Carlos Chavez a
prezentat-o, deasemenea în primă audiţie,
publicului din Mexico, la 23 iulie Henry Wood a
semnat prima audiţie londoneză. După 1945
(programatismul muzicii, legat de tragediile
războiului nu poate fi ignorat), Simfonia a avut
mare succes la Viena, Budapesta, Oslo, Paris,
Amsterdam şi Bruxelles. Prezenţa compozitorului
în timpul interpretării lucrării la Praga în 1947 a
mărit, desigur, efectul muzicii asupra publicului.
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Fapt semnificativ, dirijorul Evgheni Mravinski, bun
cunoscător al celorlalte simfonii de Şostakovici
întrucât le-a interpretat aproape pe toate în primă
audiţie, a acceptat să participe atunci la Festival
doar cu condiţia să dirijeze Simfonia a VIII-a! 

În vederea ordonării însemnărilor de faţă am
ascultat acest opus în mai multe versiuni dirijorale
(Kiril Kondraşin cu Orchestra Filarmonicii din
Moscova, Rudolf Barşai cu Orchestra
Radiodifuziunii din Köln, Evgheni Mravinski cu
Orchestra Filarmonicii din Sankt Petersburg – toţi
trei au înregistrat integrala celor 15 simfonii de
Şostakovici) -, inclusiv ale unor şefi de orchestră cu
ansambluri simfonice din alte ţări. Cea mai nouă
experienţă mi-o oferă, chiar în timp ce scriu,
Bernard Haitink împreună cu Orchestra
Radiodifuziunii Bavareze. Mai înainte am vrut să
descoper parti-pris-uri evidente ori subtile la
interpreţii sovietici/ruşi. Evident, există diferenţe,
însă nu tempo-rile, nu durata întregii simfonii în
diferite variante sunt semnificative4. În cazul
dirijorilor străini, mai ales al celor din tânăra
generaţie, documentarea obligatorie despre
climatul politic-social care a nutrit Simfonia (anii
de asediu al Leningradului), caracterul programatic
asumat de Şostakovici, personalitatea sa
preponderent anxioasă – totul trebuie să conteze.
Încărcătura emoţională a simfoniei este
covârşitoare, frumuseţea melodică întrupează, ca
întotdeauna la Şostakovici, în mod contrastant
melodia exprimând alternativ când tristeţe sau
deznădejde imposibil de tradus în cuvinte, când o
plângere ce urmează tempo-ului cazon al întregului
aparat orchestral, când o plutire pe ritm de menuet.
Totul alcătuind un spectacol muzical captivant.
Şostakovici avea un simţ caracterologic special –
melodia infinită de sorgine wagneriană trecând de
la incandescenţa deznădejdii la neliniştea difuză ori
acut resimţită, la abandonul treptat în urma
pierderii oricărei speranţe. În situaţii-limită, de o
imensitate şi intensitate a suferinţei, în mod firesc
speranţa poate lipsi, iar Simfonia a fost compusă în
plin şi neîntrerupt calvar. Este o imagine lungă,
„transmisă”, cum am spune astăzi, live. Sfârşitul
calvarului nu putea fi zărit. De aceea, criticile post-
factum ale muzicologilor propagandişti sovietici
sunt de-a dreptul necinstite. În 1943, muzica lui

Şostakovici din Simfonia a VIII-a s-a dovedit, e
adevărat, prea nouă, prea complexă pentru urechile
exersate ale unor muzicieni (compozitori, dirijori,
unii critici) şi pentru reprezentanţii propagandei
comuniste. Cele peste trei sferturi de veac au trecut
de atunci în favoarea compozitorului. Succesul a
însemnat mai întâi şirul lung de programări
imediate în sălile de concert ale celor două
Americi, în Europa, ediţiile discografice. Succesul
se menţine astăzi, când Simfonia a VIII-a îşi
găseşte locul în marile festivaluri, în discografia
dirijorilor. 

Este de înţeles scrisoarea neobişnuit de caldă pe
care Şostakovici (de obicei reţinut în misive şi
întâlniri publice) a trimis-o văduvei lui Sollertinski
imediat după dispariţia criticului. Deşi în ultimii
ani nu se mai văzuseră, cei doi prieteni şi-au păstrat
respectul unul faţă de celălalt, Sollertinski şi-a
afirmat îndrăzneţ, şi în presă, opiniile neatinse de
oportunism în privinţa muzicii lui Şostakovici. Nu
după mult timp, în 1944, durerea provocată de
violenţa şi nefericirea asediului prelung, reflectată
în Simfonia a VIII-a, avea să fie sporită datorită
morţii lui Sollertinski. Au fost două tragedii care au
inspirat Trio-ul pentru pian, vioară şi violoncel
opus 67. O elegie, un lamento ridicat spre final,
datorită scriiturii pentru numai trei instrumente şi
neostenitei inspiraţii melodice, la opulenţa sonoră a
orchestrei. Spiritul lui Sollertinski a rămas, pe
alocuri, în acest opus deoarece, cu puţin timp
înainte de a muri, a studiat schiţele lucrării.

Tot în 1944, Şostakovici a trecut printr-un
moment aventuros, care a demonstrat muzicienilor
şi celor mai puternice persoane din conducerea
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, de cât
curaj era capabil. Printre iniţiativele de omniscient
şi vizionar în orice domeniu de activitate, I.V.
Stalin a dorit ca Internaţionala să fie înlocuită de
un imn al URSS scris de un compozitor sovietic. 40
de poeţi şi 165 de compozitori au participat la
concurs. Comisia prezidată de Kliment Voroşilov,
ofiţer şi om politic agreat de Stalin, a ascultat 500
de melodii în trei variante: a Armatei Roşii, a
orchestrei şi a celor două ansambluri. După atâta
efort, Stalin, care venise de câteva ori neanunţat
pentru a asculta, a avut încă o iniţiativă, cu totul
surprinzătoare, de-a dreptul absurdă: a ordonat ca
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Şostakovici şi Aram Haciaturian să compună
fiecare câte un imn, şi unul în tandem! În privinţa
compoziţiei comune, cum era de aşteptat, cei doi
nu s-au prea înţeles, şi doar hazardul provocat de
Şostakovici printr-un gest copilăresc a hotărât ca el
să scrie orchestraţia imnului comun. Până la urmă,
Stalin a ales melodia compusă de Aleksandr
Aleksandrov, dar nu a fost mulţumit de
armonizarea acesteia. Aleksandrov a aruncat vina
pe unul dintre colaboratorii săi, absent din sală, iar
Şostakovici, provocând o mare emoţie, reducând la
tăcere întreg Comitetul Central, l-a întrerupt pe
vorbitor reproşându-i pe un ton ridicat atitudinea
nedemnă. Toată lumea a amuţit de frică, iar Stalin,
după un lung şi terifiant moment de tăcere, i-a dat
dreptate lui Şostakovici. Dar, întrebându-l pe acesta
dacă i-ar fi de ajuns trei luni pentru a scrie el
orchestraţia, compozitorul i-a răspuns, crezând că
este prudent: „Vrem s-o terminăm în cinci zile”5. În
locul bănuitei aprecieri, Şostakovici a observat
iritarea de pe chipul generalissimului, care era
convins că o sarcină atât de importantă trebuia
îndeplinită într-o perioadă de timp mai mare, „cu
simţ de răspundere”. În final, a fost, totuşi, aleasă
melodia lui Aleksandrov, care este azi imnul de stat
al Rusiei. Să fi avut Şostakovici păreri de rău că nu
a intrat în „cărţi”? Poate da, poate nu. Oricum, aşa
cum îi era obiceiul, a folosit de câteva ori
fragmente din melodia compusă de el ca imn,
ultima dată la comanda municipalităţii din
Novorossisk. Melodia este redată şi azi de
orologiul din Piaţa Eroilor. Dar Haciaturian nu i-a
iertat niciodată curajul...

Am insistat de câteva ori pe parcursul acestui
serial asupra rapidităţii cu care Dmitri Şostakovici
compunea lucrări de mari dimensiuni în genuri
diferite – multe, de valoare incontestabilă. Cred că
nu am greşit supranumindu-l în episodul trecut
„automatul de muzică”. Acum am găsit
mărturisirea lui uimitoare, liberă de orice
comentariu, încredinţată compozitorului Vissarion
Şebalin:

Rapiditatea cu care compun mă nelinişteşte. E
un lucru rău, fără îndoială. N-ar trebui să compun
atât de repede. În definitiv, a compune este ceva
serios, n-ar trebui să „galopez” (cum spunea o
balerină celebră). Compun diabolic de repede, nu

mă pot abţine. […] Din momentul în care termin o
lucrare, nu sunt sigur că îmi petrec timpul cum
trebuie. Dar acest obicei prostesc se perpetuiază şi
continui să compun aşa6.

„Automatul de muzică” a mai dat la iveală
imediat, la 13 august 1944, Trio pentru pian şi
instrumente de coarde (una dintre cele mai tragice
creaţii ale sale) şi, respectându-şi una dintre legile
proprii, a contrastului, a compus în paralel al doilea
Cvartet de coarde, o muzică liniştită, limpede,
calmă. Începea un interludiu fericit din lupta lui
„Faust” cu „Mefisto”. După ce, în 1942, Nicolas
Slominsky publicase în Statele Unite un eseu
substanţial, Victor Seroff alcătuise un volum de
convorbiri cu Nadejda Galli-Chohat, sora mamei
lui Şostakovici, iar Marguerita Sahlberg-
Vatchnadzé semnase o carte despre compozitor,
tipărită la Paris, în 1946 apărea în sfârşit şi la
Moscova primul volum ce îi era dedicat, realizat de
Ivan Martinov, personaj cu funcţii înalte în
Uniunea Compozitorilor din Uniunea Sovietică (ce
avea să se insereze peste câţiva ani în viaţa
muzicală românească). Posesor al premiului
„Stalin” încă din 1941, Şostakovici primea din nou
în 1945, a treia oară, această distincţie (categoria a
II-a) pentru Trio cu pian şi instrumente de coarde.
Spre sfârşitul acelui an, la Moscova se spunea că
Dmitri Şostakovici compunea o nouă simfonie, a
noua. Pentru el, aventura continua. Poate că
îndoielile, nehotărârea, circumspecţia l-au forţat să
păstreze tăcerea despre noua lucrare. A fost o
atitudine înţeleaptă, pentru că noua simfonie nu i se
dovedea a fi ceea ce aştepta toată lumea – colegii,
autorităţile politice, publicul. 

Note:
1. I. Danilevici, Şostakovici, în româneşte de Nelson

Vladimir, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din
R.P.R., 1960, p. 99. 

2. Op. cit., la nota 2, p. 102.
3. Informacyjonnyj sbornik SSK SSSR, Moscou 1945,

no. 7-8, pag. 52. Apud K. Meyer, Dmitri Chostakovitch,
Fayard, 1994.

4. Mravinski 1:02 04, Kondraşin 56 34.
5. K. Meyer, Dimitri Chostakovitch, Fayard, 1994, p.

287.
6. Op.cit., pag. 291.
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La centenar: O privire asupra poeziei române, ediţie
îngrijită de Ana Parteni, cuvînt de deschidere: Cassian
Maria Spiridon, Editura Timpul, Iaşi, 2019, 92 p.

Sâmbătă, 12 mai 2018, la „Casa
cu absidă”, în cadrul FIE
(„Festivalului Internaţional al
Educaţiei”), sub semnul revistei
„Convorbiri literare”, al filialei Iaşi a
USR şi al revistei „Poezia” a avut loc
colocviul „La centenar: O privire
asupra poeziei române”, moderat de
Cassian Maria Spiridon, care a spus
în deschidere: „Criticii care s-au
adunat la acest moment aniversar sunt dintre cei prezenţi
constant în cele două reviste, Convorbiri literare şi
Poezia”, care, „fiind buni cunoscători ai fenomenului liric
naţional”, vor oferi, prin intervenţiile lor, „o inspirată
privire asupra poeziei şi a reuşitelor ei în veacul care a
trecut de la întregire”. 

În final, intervenţiile celor prezenţi la colocviu au fost
adunate în această carte, astfel (după cuvântul înainte al
lui Cassian Maria Spiridon, în ordinea în care s-au
petrecut lucrurile pe 12 mai 2018, fiecare autor
beneficiind de o prezentare biobibliografică): Ioan Holban
– Sunt nişte conexiuni extraordinare ale poeziei din
Basarabia  cu poezia de aici, Gellu Dorian – Nu se pierde
poezia, continuă, ea îşi dezvoltă de la o zi la alta nume
noi, Simona Modreanu – Personalitatea şi impactul unui
scriitor nu ţin, numai şi exclusiv,  doar de valoarea intrin-
secă a operei, Constantin Dram – Poezia de astăzi este
mult mai apropiată de lume, Adi Cristi – Poezia face parte
din felul nostru de a fi, Cristian Livescu – Poezia este un
subiect fără sfârşit, Valentin Talpalaru – Nu trebuie
neglijat impactul radioului, chiar dacă nu are, aparent, o
priză sinonimă cu cea a  televiziunii, Nicolae Sava – 100
de nume de poeţi care au debutat în perioada 1918–2018,
Dragoş Cojocaru – Pe vremea lui Dante se inspirau prin
literatură, Emilian Marcu – Este o invazie a scriitorilor
din Basarabia, ceea ce e un lucru extraordinar, Marius
Chelaru – Celălalt Orient sau Prin poezie spre Orientul
minţii, Mircea A. Diaconu – Nu ştiu dacă sunt mai multe
literaturi, dar sigur sunt mai multe sisteme literare, Liviu
Papuc – Poezia rădăuţeană, Mircea Platon – Limbajul
poetic a dat României şi un limbaj politic.

Volumul a fost lansat cu prilejul aniversării a 70 de ani
de la înfiinţarea filialei Iaşi a USR.

Emil Simion, Lacrima piezişă a destinului, prefaţă
(Un imn închinat iubirii), de Ioan Ţicalo, Editura George
Tofan, Suceava, 2017, 286 p.

Este prima carte a lui Emil Simion (un roman de
dragoste, scrie autorul) care ajunge în faţa mea (a scris şi

proză scurtă cu care a debutat în volum – în 2009, cu
Urme în oglinda vremii –, versuri, dramaturgie ş.a.; sau
memorii, cum este o carte recentă, despre care mi-a scris

autorul, din 2018).
Este o carte (şi) despre forţa

iubirii în faţa dinţilor nemiloşi ai
timpului, pentru că, aşa cum îi spune
Lazăr Curic, un personaj, Elei Duru,
„locul unde ai copilărit şi unde ai
iubit prima dată rămâne sfânt”, chiar
înainte de a se reîntâlni, după ani şi
ani în care fusese departe de Udeşti,
în Albania, cu prima ei dragoste,

Mituş din Poiana Silionului. 
Plecată la universitate (întâi studiază economie, apoi,

ca şi soţul, ajunge la medic) Ela se căsătoreşte cu albanezul
Azdren, cu care are copii, pe care îi botează creştineşte
acasă, la Udeşti (soţul fiind musulman), îi învaţă româna.
Mituş are, la rândul lui, propria familie. Acum când Ela se
întoarce pe meleagurile natale, după moartea soţului, are
prilejul să refacă legătura cu Mituş, rămas şi el singur. La
urma urmelor câţi muritori pot spune că au o asemenea
posibilitate? Încep să facă demersurile pentru asta, să
vorbească fiecare cu copiii lui, să...

Şi, astfel, între „ieri” şi „azi”, autorul „poartă” cele
două personaje, Ela şi Mituş, printre amintiri de tot felul,
mai ales între Tirana şi Udeşti, într-o sarabandă de
sentimente mai noi şi mai vechi, poveşti de tot felul din
viaţa şi munca fiecăruia dintre ei, întâlniri cu vechi colegi/
prieteni (cum e cea din tren dintre Mituş şi Andrei, colegi
la Şcoala Normală din Iaşi, de pildă), uneori cu meandre/
ocoluri lungi, detalii de tot felul, gânduri care mai de care
ş.a. Pe un alt plan, autorul dă atenţie şi atmosferei din sat,
din Udeşti, cu numele şi felul de a fi al oamenilor (câinele
lui Papătot, bârfitoarele Dona sau Hiluţa, ori chiar
cumnata lui Mituş, nevasta fratelui lui Mituş, Filon ş.a.),
problemele de după 1990 cu restituirile pădurilor,
pământurilor (cu „localnici” iviţi peste noapte),
sărbătorile de ieri şi de azi. Ori chiar şi „gurile rele” care
începuseră să-l „judece” pe Mituş că „prea repede a plecat
după decesul soţiei” după Ela ş.a.

Dar, aşa cum îi spune Ela într-o discuţie lui Mituş,
„viţa îţi dă, uneori chiar cât nu poţi duce, dar îţi ia când nu
te aştepţi, regăsirea celor doi pe pământ nu a ţinut.
Repede, lui Mituş îi recidivează o boală mai veche şi
moare. Nu mult după asta, apăsată de amărăciune, moare
şi Ela. Sufletul ei plecă alături de ale celor doi bărbaţi care
o iubiseră.

Şi, ca o iţă lăsată nedepănată, nedesluşită, dar care
aduce un gând cititorului, Ela lasă moştenire altui
personaj, Lina, corespondenţa, povestea ei cu Mituş,
„poate cândva, cineva ar vrea să le citească, să se inspire
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şi să scrie un roman de dragoste”, primind răspunsul: „cu
siguranţă aşa se va întâmpla”.

„Povestea” lui Emil Simion poartă cititorul, prin
intermediul personajelor centrale, Ela şi apoi Mituş,
printr-o sumedenie de întâmplări, răscolind tot atâtea
buchete de sentimente între odinioară, „rechemând”
trecutul prin florile amintirii, şi prezent, între ce a fost
odată şi ce ar mai putea fi acum. În fapt, retrospectiva este
una lungă, în care melancolia se împleteşte cu amintirile
de tot felul, ca o recapitulare a vieţii, pentru a înţelege
dacă, şi mai ales cum să facă să meargă împreună mai
departe, acum, în partea dinspre amurg. Construcţia
personajelor, chiar a povestirii în sine, fără exces de
metaforă, dar nici frust, deşi meandrele – şi sentimentale
şi ale întâmplărilor – sunt multe, uneori întortocheate,
felul în care conturează din punct de vedere psihologic
personajele şi modul în care se răsfrâng încercările vieţii
asupra lor, sau cum „desenează” atmosfera udeşteană
relevă de acum o experienţă în ale scrisului, şi faptul că
autorul şi-a conturat un fel al său de a scrie. 

Una din concluziile „poveştii” (cu sau fără sâmbure
de realitate) oferită cititorilor de Emil Simion ar putea fi
redată succint printr-o frază din prefaţa lui Ioan Ţicalo
–„Eşti atâta om de câtă iubire eşti capabil”.

Maria Calciu, Esenţe de rubin, cuvinte pe copertele 1
şi 4: Mircea Bârsilă, Felix Nicolau, Editura Semne,
Bucureşti, 2018, 88 p.; Sunet mut, cuvinte pe copertele 1
şi 4: Mircea Bârsilă, respectiv Paul Aretzu, Editura Limes,
Cluj-Napoca, 2019, 74 p.

După debutul cu Cântecele
anotimpului copt, în 1992, au urmat
mai multe volume de poeme ale
Mariei Calciu. Astfel, deşi acestea
sunt primele cărţi ale sale pe care le
am în faţă, după lectura lor pot porni
de la premisa că a ajuns, de acum, la
o formulă de discurs poetic aşa cum
şi-l doreşte. Unul imaginativ (împins
spre „marginile imaginaţiei”, cum
scrie într-un poem)/ amplificativ, „dezlegat” de multe
posibile „constrângeri”, în care preponderentă este dorinţa
de a reflecta trăirile pe care le are, „întâmplările” (pe
simeza naturii sau oglindirii sufleteşti, uneori şi cu nuanţe
mistice, şi nicidecum a urbanului, citadinului). Dar şi viaţa
şi felul în care se reflectă ea înlăuntru. Astfel, ca o
„amintire pe care nu voiam să o uit”, „trasează” „câte un
contur” de cuvinte „în jurul fiecărui unghi” al trăirilor sale,
„mai înainte de a se deschide uşa dintre mine şi umbră”,
dintre uitare şi felul în care simte ce a fost sau ce ar fi putut
fi. Este aici şi un joc ludic, şi unul al metaforei, plutind
între lamento şi aşteptare, între spontaneitatea lăsată să se
desfăşoare aproape fără zăgaz şi o apăsată amprentă

confesivă/ mărturisitoare, aidoma titlului unui poem al său,
Jurnal cu voal şi mană. 

Maria Calciu cultivă intens, dar nu obositor
„culoarea” metaforei, a expresivităţii alăturării cuvintelor,
începând de la titlu şi, apoi, pe tot cuprinsul poemului.
Astfel, avem titluri ca: Ţipătul lunii negre, Uşa dintre
mine şi ceaţă, Izvor de puncte cardinale, Oglinzi mioape,
Crisalida fiecărui mâine ş.a. Iar înlăuntrul poemelor
întâlnim expresii ca: „grădinarul voalului de abur”, „arsuri
de uitare”, „urmele lăsate dinspre gânduri”, „poza unei
nopţi ce nu vedea prin noapte”, „să smulgi din două veri
statuile de iarbă”, trezindu-mă cu faţa spre albastru”,
„lebăda-foc-alb” ş.a.

Curgerea timpului, într-o formă sau alta, este mai
adesea „prezentă” în poemele din ambele volume, fie prin
ce rămâne după, prin „efectele directe”, fie prin amintiri –
care se cer căutate/ păstrate în cuvinte, în literele care le
compun („Pot să ajung acolo unde literele/ topindu-se
devin amintiri”) – ori „rescriere” („Clipele/ ajunse pe
rând/ dar legate cu un fel de curea între ele/ îşi rescriau
numele pe o tablă de vânt”).

Pe de altă parte, toate aceste „efecte”, imagini/ chipuri
de departe sau de aproape îşi găsesc apăsat un loc
înlăuntrul ei, nu are/ nu simte nevoia să meargă departe
pentru a re-gândi/ re-trăi, re-simţi: „nu am plecat dincolo
de amintiri/ pentru a găsi ceva anume/ pentru că nici nu
credeam că ar fi trebuit” – ci tocmai această însămânţare
iar şi iar a amintirilor poate deveni, în unele situaţii, o
apăsare – „tocmai încolţirea cu mult mai grea/ vâscoasă
spre adânc/ şi mult mai risipită-n amintiri/ de dincolo de
care mi-am spus atunci să plec”.

La fel, mai peste tot este un „cineva” (poate mai
degrabă un alter ego) căruia se confesează, pe care îl
aşteaptă, cu care conversează, dar parcă mereu aflat în
undeva, în „osul umbrei din dreapta”, în „depărtarea/ din
fruntea căreia am vrut să cobor/ pentru a-ţi renumi un
gând”. Acel „cineva” (interior, poate) care rămâne „mai
mult ca o zare”, uneori „încălzindu-mi palmele cu două
întoarceri”.

Sunt câteva gânduri după lectura celor două cărţi.
Concluzionând, aşa cum se vede din aceste două volume
(între care, până la urmă, nu sunt diferenţe esenţiale),
Maria Calciu scrie o poezie (despre care s-au pronunţat
mai multe nume cunoscute ale criticii româneşti
contemporane) în care amintirile, trăirile, singurătatea ori
năframa aşteptării sunt trecute prin „filtrul” (în diversele
nuanţe, de la mistic la amintiri ale unor întâmplări, ori de
la lamento la confesiv, uneori spre criptic ş.a.) arderilor
lăuntrice, într-o expresie metaforică cu accente originale.

Elena Netcu, Exilaţii, prefaţă şi cuvânt pe coperta a
IV-a: Marian Dopcea, cuvânt pe coperta a IV-a: Tănase
Caraşca, Editura PIM, Iaşi, 2019, 230 p.
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Absolventă a universităţii ieşene,
Elena Netcu vieţuieşte în Dobrogea,
pe malul Dunării, la Isaccea, ca şi un
alt scriitor interesant, Marian
Dopcea, prefaţatorul romanului
Exilaţii. În romanele sale Elena
Netcu vorbeşte adesea despre această
parte a ţării, fie, ca în Emirul Nogai,
despre istoria îndepărtată, fie mai
aproape de azi, ca în Exilaţii, în care
personajele centrale/ „naratorii”, Emil Bratu şi, mai ales,
Ana Muşat trăiesc o complicată şi amară existenţă a
exilului/ emigraţiei, la limita supravieţuirii, în Parisul atât
de frumos, dar şi atât de dur. Cartea are patru capitole:
Evadarea, În vârtejul destinului, La răscrucea vieţii şi
Emigranţi în Franţa, încheindu-se cu Epilogul, ca o cheie
de boltă pentru destinul celor doi.

Pe scurt, Emil Bratu, student la drept, la Iaşi, arestat în
1986, urmare a unei înscenări orchestrate de Sabin, după
trei ani de puşcărie la Periprava, evadează împreună cu
doi colegi de suferinţă, Ion Chilianu şi Mircea Ivascencu
(cu care va lucra după 1990 la diverse proiecte), din
închisoarea de la Periprava, un „iad care nu se mai
termina” (unde soarta deţinuţilor – care se refugiau în
amintirile meleagurilor natale, ca satele dobrogene Valea
Mare şi Crucea – era la mâna călăilor, care-i băteau, îi
torturau în toate felurile. În fond, spune un torţionar, „nu
găsim noi, tovarăşe comandant, un motiv?”, „Spunem că
a înjurat partidul în timpul anchetei, îl declarăm element
turbulent şi gata!”), doar cu câteva luni înainte de a le
expira pedeapsa, în preajma lui decembrie ‘89. Sunt
prinşi, ajung la Nazarcea, se aude de revoltele de la
Timişoara, sunt duşi la Poarta Albă şi... într-o noapte
paznicii dispar. Deţinuţii fug toţi, Emil plecând spre
Bucureşti, este împuşcat, ajunge între cadavre, la morgă,
unde, revenindu-şi, disperat, dă peste constănţeanca Ana
Muşat, pe care, practic, o salvează: „mi se părea că Ana
este descoperirea mea. E miracolul reînvierii”. Un bătrân
profeţeşte, în euforia eliberării: „Nu vă bucuraţi, copii! Nu
vă bucuraţi, căci greul de acum începe! Ce ştiţi voi?
Nimic! (...) Nu vă bucuraţi, că nimeni nu ştie ce ne
aşteaptă!”.

Drumurile celor doi se despart, dar ambii ajung, în
etape diferite, la Paris. Ana, doctoriţă stomatolog (hărţuită
în facultate de un profesor, repartizată într-un sat, decide
să plece în Occident), Emil îşi finalizează studiile şi
ajunge, mai apoi, şi el la Paris. Acolo nu e nici pe departe
la vie en rose, visele se ciocnesc brutal de realitate, Anei
nu i se recunoaşte diploma, ajunge la o clinică unde şeful
o condiţionează cerându-i favoruri intime. Refuzând,
trece prin zile grele, dormind pe unde apuca, ajungând să
se întrebe: ,,Sunt emigrantă sau exilată?” „Mă simt exilată
într-un deşert mişcător. Pentru prima dată mi se revela

semnificaţia de exil interior.” Naraţiunea este trimisă şi pe
un alt „fir”, apare în viaţa ei Lia, care, agresată de acelaşi
şef, Vaillards, dorea să îl falimenteze, să facă din clinica
acestuia un centru cultural român. Ea îi plăteşte Anei
facultatea, şi, pentru a-şi atinge scopul, se căsătoreşte cu
un emigrant egiptean, Omar. În ţară îi eşuase o căsnicie,
iar cea cu Omar devine repede un coşmar: bătută de socru,
umilită, şantajată cu răpirea fetiţei, se stinge în final „ca
victima perfectă a emigrantului care a eşuat”. 

Putem privi construcţia romanului pe mai multe
planuri, sub mai multe aspecte, de la cel de acasă, din
Dobrogea multietnică, al cărei „produs” e şi Ana, a cărei
străbunică este tătăroaică din Crimeea (sunt multe
descrieri, interesante, unele realităţi crude şi dureroase, şi
exagerări relativ la cutumele/ felul de a fi al
musulmanilor, pornind, însă, mai degrabă din experienţa
nefericită cu Omar a Liei), apoi la Paris, descris aşa cum
şi este azi, un oraş multietnic: ,,are ceva special şi din alt
punct de vedere, e invadat de marocani, tunisieni şi
algerieni”, dar şi „cerşetori ţigani” de origine română care
se luptă pentru locurile „bănoase”. În Emigranţi în
Franţa, Parisul e văzut de Ana astfel: ,,Parcurile sunt
presărate peste tot cu excremente de câini şi pisici, o
mizerie pe care un om civilizat cu greu ar accepta-o. Şi
totuşi, dimineaţa, totul era lună, o curăţenie exemplară!”. 

Ana reuşeşte cu greu să accepte condiţia de emigrant/
(auto)exilat, în acest oraş în care venise cu multe visuri,
pentru că în România totul se „se surpa”. Salvarea ei este
Emil, care ajunge la Paris cu o expoziţie fotografică
despre România profundă, frumoasă, în cadrul unui
proiect de promovare a imaginii ţării noastre. Citim şi
despre un moment superb, cu artişti români în centrul
Parisului, cu Gheorghe Zamfir, căluşarii ş.a., aplaudat de
francezii care strigau „Vive la Roumanie!”, spre finalul
capitolului Emigranţi în Franţa.

Romanul se încheie cu întoarcerea Anei şi a lui Emil,
cu cei doi copii orfani de mamă ai Liei, în România, de
unde, însă, „cam toţi tinerii de azi au gânduri de plecare”.
Fraza cu care se încheie romanul: Asta e situaţia tinerilor
de acum. Emigrare în masă...”.

O carte care poate fi citită în mai multe moduri: ca una
a căutărilor, a exilului, una de dragoste, sau a prefacerilor
României şi a destinului românilor între exil şi traiul de
acasă, a drumului între aşteptare/ vis/ aparenţă şi realitate,
a avatarurilor exilului, a conflictului personal cu lumea,
slalomând între întuneric şi lumină, între bine şi rău,
poate, marginal dar apăsat, şi a salvării prin valorile
profunde, prin tradiţii ş.a. O naraţiune dusă şi cu paşi mai
şovăitori, cu căutări, dar, în final, o carte (şi) cu un subiect
actual – al exilului, fenomen care, din păcate, a căpătat
proporţii după 1989, care poate capta interesul cititorilor.

Marius CHELARU
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Poezia şi proza împart, aproape în mod egal,
cărţile tipărite pînă acum  de Emilia Poenaru
Moldovan, un vector li terar vizibil al Clujului,
unde a înfiinţat şi coordonează cenaclul on line
Cercul Literar de la Cluj şi colecția cu acelaşi
nume a Editurii Colorama; din cele cinci volume
care îi poartă semnătura, două sînt ale epicului, Ca
vîntul și ca gîndul (2004) şi Severus (2018), iar trei
sînt ale liricii: Cheia închisorilor mele (2018),
Imperiu pierdut (2018) şi Cineva ca mine (2019).
Toată poezia Emiliei Poena ru Moldovan se
structurează în jurul metaforei obsedante a spaţiu -
lui închis, celulă, carcasă, penitenciar şi al
raporturilor tensio nate dintre trup şi suflet, eu şi
sine, om şi fiinţa sa interioară, „module” prezente
în atîtea paradigme lirice, care, în Cheia închi -
sorilor mele şi Cineva ca mine, se ipostaziază în
relaţia conflictuală dintre cei dinlăuntru şi cel din
afară: „albastră sau cum ţi-a fost viaţa/ petrecută
înăuntrul gratiilor de aer/ fără să ştii ce ar putea fi
dincolo./ Visînd numai. Aşa cum şi moartea/ ţi se
pă rea o parte de propoziţie./ Sala de operaţie
semăna perfect/ cu pădurea în care se ucideau
cerbii./ Și nici cum personajul îşi potri vea/
răsuflarea şi privirea piezişă/ transpuse pentru noi
în tonuri/ de gri – nu bănuiai. Despre cum/ au fost
ţinute mîinile la aceas tă/ scenă martorii au tăcut
îngroziţi./ Teroarea care exista chiar de la început/
devine stacojie curge spre noi/ răsuflarea ce nu se
mai termină/ a personajului ne îngheaţă/ privirea
blînd-ucigătoare se îndreaptă/ spre noi cei din
afară/ iar mîinile oh mîinile ghearele...” (Personaj
suflînd într-o flacără).

Pînă la această despărţire netă între viaţa
albastră din spaţiul cu gratii de aer şi teroarea
staco jie, privirea blînd ucigătoare şi ghearele celor
din afară, poezia Emiliei Poenaru Moldovan scrie
povestea unei evadări care scapă canonului; cum
spune, inspirat, Ion Mureşan, în prefaţa la cartea
din 2018, intitulată Cartea evadărilor reuşite,
„dacă poeţii, prin tra diţie, evadează din real în

fantasmatic, în iluzoriu, ei bine, Emi lia Poenaru
Moldovan fuge, printr-un subtil joc al perspectivei,
din iluzoriu în real”, în Cheia închisorilor mele,
dar şi în Cineva ca mine, fiinţa visează la un
dincolo al deplinei libertăţi, ţipă imaginînd liniştea
şi calmul din afară, înnoată prin lumina ceţoasă de
sub pămînt, într-o lume fără cer, pentru a proiecta
clipa evadării, a învierii precum Lazăr,
împleticindu-se, clipind nedumerit la vede rea
soarelui, în sfîrşit, purtînd „solzi umezi de reptilă”
care „nu-mi îngăduie salvarea”, fiinţa imaginează
alternativele luminoase, aproape paradisiace de
deasupra realităţii lunecoase de sub carapa cea
celulei: „Mă întreb cum vei apărea: ca o prezenţă/
infinită înspăimîntătoare o linişte/ o mare tăcere o
mîngîiere suavă/ odihnitoare o voce tulbure
vîscoasă/ o tristeţe o absenţă un chip/ al sin -
gurătăţii? Mă-ntreb cum./ Ce mesaj şi prin cine-1
vei trimite./ Ma lurile realităţii lunecoase mă
resping./ Solzii umezi de reptilă nu-mi îngăduie
salvarea./ Mă-ntreb cum vei apărea: ca un
pescăruş/ un ochi ca o barcă o armonie ca o
planetă/ calcinată o flacără o tine reţe un înger/ sau
ca o moarte izbăvitoare?” (Cum vei apărea).

Evadarea spre înaltul de deasu pra, din visare în
real e o luptă a fiinţei interioare, o încercare de a se
strecura „cu fiecare atom” dincolo de „dantelăria
de rugi nă”, spre înfăţişarea îngerească a fiinţei
libere, cu aripile crescînd chiar din „mlădiţele” de
sîrmă ghimpată: „Eu deţin cheia închi sorilor mele./
Voi fi liberă cu fiecare atom strecurat/ prin dante -
lăria de rugină./ Încet, repede, o eternitate/ are loc
reaşezarea măruntelor,/ sticloaselor monade./ Și
iată-mă cu tot cu vocea stridentă,/ rănile din
buricele degetelor/ şi iubirile cu apă stătută în
ochiuri/ în toată splendoarea mea îngerească,/ cu
aripi în creş tere/ din mlădiţe de sîrmă ghimpată”
(Poem nou). Spaţiul peniten ciar, închis de gratii de
aer ori de sîrmă ghimpată e, altădată, cuibul jilav şi
strîmt, iar fiinţa e, acolo, într-o “strîmbă alcătuire”,
sticloasa carcasă cu poeme „uscate”, un perete de
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sticlă care vătuieşte glasurile, „habitatul”,
dormitorul, un chivot, unde si nele rănit, „cu oase
împuţinate şi pielea străvezie,/ cu vise căra te în
spinare/ ca o legătură de surcele de foc”, aşteaptă
întîlnirea cu înfricoşătorul real. Ieşind din celulă,
fiinţa primeşte „lar ma globulelor roşii”, cum scrie
Emilia Poenaru Moldovan în secţiu nea a doua din
Cheia închisorilor mele, intitulată Zile, vîrste,
nori, ia în posesie realul, e atotrisipitoarea care
ştie să frazeze impecabil textele (Sonet 13,
Pantum), să îmbine, în chip fericit, cum scrie Ion
Cristofor, “notaţia de jurnal cu meta fora cea mai
îndrăzneaţă, cu fina aluzie de extracţie livrescă”,
pînă la această Rhapsody in blue care e chiar
poemul ca o (în)cîntare: „Sună luna din corn
disperat şi năuc/ silabe de aur se-nvălmăşesc cu
ceţuri cu ploi/ te alintă sunetul cu degete moi/ ochii
albastre depărtări spre altă lume duc./ Parcă-i un
ţipăt de vapoare parcă-i o frază/ rostită şoptit cu
răsuflarea înceată fierbinte/ parcă-i un step de
aduceri-aminte/ sau tumorii maligne iubirea o
stază./ Cînd tristă cînd albastră e o plutire/ de voci
vrăjite de stelare strune/ o descifrare de străvechi
rune/ o brutală cădere-n acum din amin tire./ Și
iarăşi sună luna din corn argintat/ vuind de chemări
spa ţii descresc/ pe orfica liră e un verb ceresc/
necuprinsul albastru adînc sîngerat”.

Adrian Popescu, într-o caldă pre zentare a
poeziei Emiliei Poenaru Moldovan, scrie că lirica
ei are „un aer enigmatic, un aer de semispus”,
trăind dintr-o „imprecizie fertilă”. Cineva ca mine
e, mai ales, cartea acestei lirici enigmatice şi a unor
„sclipiri” lirice precum metafora teatrului, în fapt,
a relaţiei teatrale în „spasmul umbrelor” dintr-un
„poem au tist” (La primul spasm al umbrelor),
stihia erosului, cu fantasme de ev mediu, lîngă
locul copiilor din Fatima (Stihii, Trecători,
Fatima), jocul cu păpuşile de sare (Cu apa coastei
tale), sugestia (des)facerii lumii, a axei sale, în
imaginea celor două fluvii care curg în direcţie
opusă, pentru a se întîlni în vîrtejul întunecat al
unei fericiri „cu ţepii adînc înfipţi în carne”: acest
din urmă scenariu liric aminteşte de povestea
vulturilor lui Zeus care, pen tru a fixa omphalos-ul,
trimite doi vulturi, unul spre Est, celă lalt spre Vest,
iar axa lumii va trece prin locul întîlnirii lor:
„printre privirile noastre curg două fluvii/ fiecare

în direcţie opusă/ ne transportă visele ca pe baloţi
de mărfuri/ visul meu des pre corăbiile de
odinioară/ călătorind spre porturi tandre și um -
broase/ se întîlneşte cu al tău despre cheiuri de
arşiţă/ unde în floresc dorinţele/ precum cactuşii în
deşert/ şi iscă împreună un vîrtej întunecat/ în
ochiul lui suntem două păpuşi goale şi cuminţi /
încremenite în desfăşurarea de forţe/ a unei fericiri/
cu ţepii adînc înfipţi în carne/ ce ne aruncă după
potolirea furtunii/ pe fiecare spre malul fluviului
său” (Printre privirile noastre).

Căutînd simboluri într-o lume se cularizată,
cum se întîmplă în Via Dolorosa şi păstrînd cu
divinita tea firave legături repede năruite („relaţia
mea/ cu Dumnezeu/s-a răcit/ ce altă dovadă/ decît
această infernală zăpadă?”; „legătura mea/cu
Allah/ s-a sfărîmat brusc/ la atingerea gloanţelor/
din Strasbourg”; „cu Yahve am doar o înţelegere/
în zece puncte/ cinci mii de ani/ de punere în
aplicare/ şi deadline-ul anunţat prin şapte
trîmbiţe”), Emilia Poenaru Moldovan caută calea,
adevărul şi viaţa într-o acroşantă lirică de notaţie,
cu îndrăzneli suprarealiste şi tonalităţi
expresioniste.
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Unde îl putem întâlni pe istoricul medieval? De
vreme ce suntem deja în atelierul său, este natural ca
acest fapt să ne treacă prea rar prin minte. Nu ne dăm
întotdeauna seama fiindcă, uneori, ne sunt prea străine
sursele sau instrumentele sale de lucru, alteori fiindcă nu
ne mai spun nimic azi tăcerile compilatorului sau
frecventul topos al modestiei. Dar să păşim în acest
atelier şi să îl căutăm pe cel care muncea aici, spre a-l
înţelege. Ne însoţeşte studiul lui Bernard Guenée, „Istorie
şi cultură istorică în Occidentul medieval”1, tradus de
curând în limba română de Ovidiu Pecican. De la izvoare
la elaborare, de la alegerea unui titlu la circulaţia operei
istorice, de la dezordinea bibliotecilor la visul simplităţii
care însoţea discursul istoric doar rareori mai departe de
prolog, parcurgând elementele atelierului vom înţelege
cu ce arme a fost cucerit timpul în Evul Mediu.

Odată identificate ocupaţiile omului care putea fi (şi
se autointitula) „istoric”, urmează imediat întrebarea
referitoare la cum scria acesta „o istorie”. O culegea din
mărturii şi tradiţii orale, din surse scrise (narative sau nu),
de pe monumente şi se lovea de o mulţime de bariere pe
care le-ar fi putut depăşi dacă i-ar fi fost alături, ca nouă
azi, epigrafia, paleografia, arheologia şi arhivistica.
Pentru că timpul a putut fi stăpânit nu doar prin scris, ci
şi prin cântec, nu doar în naraţiuni, ci şi în versuri,
istoricul a cântat-o, a scris-o singur sau, caracteristic
istoriografiei monastice, muncea alături de o echipă
întreagă pentru a duce la capăt o operă istorică. Apoi,
istoricul îşi putea promova lucrarea dăruind-o în cadrul
unei lungi lecturi publice, cum a făcut Gerald of Wales la
Oxford în 1189, citindu-şi Topographia hibernica. El
putea reconstrui, dar şi reinventa sau falsifica istoria – o
putere care nu i-a fost luată niciodată şi care a imprimat
culturii figurile chiar fictive ale unor mari personalităţi,
dintre care, de exemplu, regele Arthur. Istoricul medieval,
asemenea celui modern şi celui contemporan, putea alege
la fel de bine să îi rămână prieten adevărului; totuşi,
există între ei aceleaşi concepte de adevăr şi
autenticitate? Dar „să nu fim procuştii istoricilor
medievali. Să nu îi torturăm cu noţiunile noastre
anacronice de fals şi plagiat. Și să-i urmărim şi mai
departe” (p. 118).

După o primă parte în care tratează istoriografia
Evului Mediu, autorul caută un portret al culturii istorice
medievale. Pentru această sarcină, Guenée propune o

schiţă de lucru cu trei puncte de fugă: istoricul,
autorităţile şi publicul. Pentru asimilarea operei istorice
într-o cultură, nu este suficient ca istoricul să o scrie cu
erudiţie, să primească autenticitate din mâinile unei
autorităţi şi să fie primită de un public restrâns şi savant
sau unul mai larg, „naţional”. Succesul unei opere
istorice nu este întotdeauna identic cu mulţimea factorilor
care o fac să supravieţuiască trecerii dintr-un secol în
altul, cum ar fi copierea, traducerea şi transmiterea
manuscriselor sau, pur şi simplu, păstrarea operei în mod
adecvat într-o bibliotecă sau arhivă. Dacă opera istorică
răspunde unor nevoi ale comunităţii în care apare, atunci
aceleaşi nevoi, alături de altele noi, păstrează, uită sau
reamintesc lucrarea în trecerea veacurilor, iar munca
istoricului continuă să fie căutată dintr-un spectru amplu
de intenţii: pentru a găsi în interpretarea trecutului
oglindirea viitorului, pentru a rezista schimbărilor prin
indicarea bunelor moravuri de altădată, pentru a justifica
prezentul arătând continuitatea dintre exemplele sale şi
cele ale trecutului recent, pentru a uni oamenii în virtutea
unor origini comune, formând ulterior un popor sau chiar
un simţ naţional.

La umbra retoricii antice, nu toţi istoricii vroiau să
scrie. La operele-model indicate de Cassiodor în secolul
al V-lea nu toţi istoricii aveau acces. La provocările
cronologiei şi computului nu toţi istoricii răspundeau la
fel. Dar mulţi istorici răspundeau unei anumite vocaţii,
pasiunea relatării trecutului reunind aceşti oameni al
căror profil era, de multe ori, foarte divers. Clerici sau
laici, amatori sau erudiţi, muncind dezinteresat sau
ascuţind armele istoriei pentru un scop extern
domeniului, ei erau cei care alegeau să se dedice acestui
domeniu azi autonom, dar care a fost până la sfârşitul
Evului Mediu o disciplină secundară, auxiliară teologiei,
dreptului şi puterii politice. Această independenţă a cerut
istoricilor medievali acelaşi efort cu care facem astăzi
posibilă reîntâlnirea noastră cu ei în studii precum acesta,
căci „suntem fiii lui Eusebiu din Cezareea, ai lui Beda şi
ai lui Bernard Gui. Suntem fericiţii şi îndepărtaţii
moştenitori ai tuturor acestor savanţi care şi-au dat atâta
silinţă pentru a stăpâni timpul” (p. 132).

1. Guenée, Bernard, Istorie şi cultură istorică în
Occidentul medieval, trad. din lb. franceză de Ovidiu
Pecican, Polirom, Iaşi, 2019.
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Lavinia GRIJAC



Apărut recent la cunoscuta editură ieșeană Timpul, textul
intitulat Ființa omenească, semnat de Gheorghe Bostaca, e
plasat, deloc întîmplător, sub semnul unui proverb chinezesc:
„Omul este o ființă stranie. Nu cere să se nască, nu știe să
trăiască și nu vrea să moară.” Autorul pornește acest studiu,
rezultat al unei îndelungate gestații intelectuale, de la o stare
de revelare a sinelui, tradusă la nivel conceptual sub forma
unui demers bazat pe știință și spiritualitate într-o formă
incipientă. Autorul conștientizează că un sine/ eu separat de
viață și de lume conturează o identitate falsă, pentru că el
caută în permanență  să se identifice cu diversele
roluri/ipostaze ce în realitate sunt iluzorii. „Omul, trebuie
spus, este creatura determinantă a planetei PĂMÂNT.
Concepe, rezolvă, domină, se războieşte, se mişcă de la un
capăt la altul al pământului, cu viteză fulgerătoare.
Explorează cosmosul. Şi, mai presus de toate, are aspiraţii.
Trăieşte sentimente profunde. Frumoase – unice – irepetabile.
Uneori contradictorii. Nobile ori oribile. Vine singur şi gol, la
naştere, săvârşindu-se tot singur. Poate vieţui în abundenţă
spirituală, fără a o avea pe cea fizică, materială. FIINŢA
OMENEASCĂ este cea mai preţioasă parte a capitalului, în
producţia oricărui bun, întrucât pune şi soluţionează orice
problemă apărută în timpul acţiunii.” Această mărturisire
directă, dintr-un element paratextual ce precedede eseul,
reprezintă motivația de fond a lucrării, dedicată, explicit,
„locuitorului din ego-ului cît și sinelui fiecăruia dintre noi”.

Gheorghe Bostaca e un autor care a publicat până acum
20 de titluri, în care, dincolo de predilecția pentru poezie, se
remarcă și o interesantă disponibilitate pentru proză, pamflet,
cugetare aforistică și pentru speculația de bună calitate, așa
cum se poate vedea și în eseul din prezentul volum. E rodul
unor lecturi încrucișate, decantate mai mult sau mai puțin,
trăsătură specifică tipului de cugetare aplicată ce vine dinspre
înafara sistemului. Febrilitatea discursului, remarcată de la
primul până la ultimul rând al textului vine tocmai dintr-o
auto-recunoaștere a unei stări de fapt; în mod iscusit, autorul
parează inteligent o (ne) răbdare intelectuală cu un element
de natură paratextuală ce însoțește fiecare pagină, o cugetare
ce-i aparține lui Hemingway: „Timpul este ceea ce avem cel
mai puțin”.

Pornind de un status al piramidei acceptat cultural fără
rezerve („Piramida, dincolo de imaginea 3D, este un tot,
derivat din conectarea unei baze cu un punct, vârf, prin linii
ce se înalţă spre el. Această construcţie este un dat, cu care
omul s-a întâlnit, în aspiraţia lui de a fi deasupra propriei
fiinţe.”) se ajunge la discuția de substanță a lucrării, cea care
privește  Ființa, în cel mai adând nivel al Ființării; aceasta
este non-duală și integrată cu tot ce aceasta poate Fi; ea poate
doar să cunoască, ”câte ceva despre”, dar în realitate mai
nimic, pentru că pentru a cunoaște cu adevărat ceva, este
necesar să fii (dacă noi suntem bărbați, faptul că noi

cunoaștem câte ceva despre femei, nu ne face să fim femei).
Cam pe acest model se eșafodează eseul lui Bostaca, prin
care se încearcă (și) definirea unei realități ontologice/
transcendente/ vectoriale, pe o cale logică/ mentală/
orizontală, bazată pe sinteza informației obișnuite.

E o succesiune rapidă de idei, cugetări, reprezentări
grafice (Ierarhia  nevoilor, Piramida trecerii) cu acumulări
redeschise spre un posibil cititor de problematica largă dar
extrem de concentrată textual (matricea genetică, IQ-ul,
religia, ego-ul, temperamentul, harul, atribute ale
personalităților, educație, carieră, călătoriil lista cărților
necesare, drumul vieții, valori necesare, cicluriel vieții,
familie vs alianță sexuală, independență financiară, status
social și performare, ratarea și/ sau împăcarea cu sine,
sfârșitul și o addenda („Şi, aşa, FIINŢA OMENEASCĂ, în
trecerea ei conformă, prin propria viaţă, nu poate fi nimic
altceva decât CEEA CE ESTE”).

Iar sentimentul este acela că (dincolo de întretăierea de
idei, raționamente, teze, observații, conexiuni ce țin de
psihologie, filosofie, sociologie, economie financiară etc.) a
unui alt mod de a răstălmăci imaginarul omenesc. Autorul
definește „ființa omenească” drept „cea mai prețioasă parte a
capitalului  în producția oricărui bun, întrucât pune și
soluționează orice problemă apărută în timpul acțiunii”.
Ființa nu poate fi definită prin prisma capitalului social, aceea
ipostază reprezentând o persoană, înregistrată la „Evidența
persoanelor”, iar nu o ființă vie. În acest demers de definire a
Ființei, consider necesară  discernerea noțiunilor de adevăr și
iluzie. Iluzia ecranează realitatea și o ocultează din fața
conștienței. Prin urmare, dacă ființa nu este mintea sa, ci doar
ceea ce ea poate ”fi”, ce este în realitate Fiinta?  Impactul pe
care îl poate avea asupra noastră această primă distincție
poate să înlăture confuzia, sau măcar să nu o sporească.

Omul, spune autorul, „este creatura determinantă a
planetei PĂMÂNT” și migrează spre zona cosmică, dinspre
teluric, acesta precizând că tot omul este cel  care ”explorează
cosmosul”. Există o dimensiune mediumică în care omul/
ființa are această capacitate de a fi liant între cer și pământ,
însă această ipostază nu este accesibilă tuturor, prin urmare
nu reprezintă un indicator general pentru a formula o
definiție, cât mai curând e o excepție. 

Dincolo de alte (posibile) comentarii, o asemenea
intenție, precum aceasta la care ne referim,  ce are ca intenție
poziționarea Ființei în lumină, este un demers interesant; cu
plusuri și cu minusuri; ca substanță, el se poate plasa între
rațional și o anume formă de interiorizare afectivă, fiind
rezultatul intersectării între teorie și practică existențială.
Ulterioare dezvoltări, cerute de idei lansate aici, vor valida
seriozitatea eseistului.
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Iulian Bitoleanu, Eminescu, jurnalistul cultural
complet, editura Institutul european, Iaşi, 2019, 196 p.
Cuvânt înainte semnat de Elena Zaharia Filipaş şi un
cuvânt pe coperta a patra semnat de Ioan Buzaşi.

Despre publicistica eminesciană s-
au scris tomuri întregi de către critici şi
istorici literari importanţi, care au
încercat să evidenţieze toate, sau
aproape toate tainele operei de gazetar
a lui Mihai Eminescu. G. Călinescu,
Perpessicius, Al. Oprea, C. Noica, D.
Morăraşu dintre cei mai de demult dar
şi Mihai Cimpoi, Eugen Simion,
Cassian Maria Spiridon, Nicolae. Georgescu, Adrian Dinu
Rachieru, Theodor Codreanu şi mai nou Doru Scărlătescu
etc. dintre cei actuali, au fost preocupaţi de a aduna de
prin reviste şi de a redacta, în totalitate sau aproape în
totalitate, opera publicistică eminesciană. Iulian
Bitoleanu, care se înscrie cu brio în această galerie
selectă, este preocupat de activitatea jurnalistică
eminesciană din perspectiva culturală a acesteia, fiind o
latură mai puţin prospectată. Pentru a aduce în actualitatea
vremii această latură a gazetăriei eminesciene, autorul
acestei cărţi face o radiografie a jurnalismului european,
pornind de la ceea ce spunea C. Noica cum că Eminescu
este omul deplin al culturii româneşti în context european
şi universal. Iulian Bitoleanu propune o nouă faţetă a
personalităţii lui Eminescu şi anume aceea de jurnalist
cultural complet, evidenţiind astfel preocuparea aparte a
unui gazetar cultivat, pasionat, cu o fermitate de
nezdruncinat a convingerilor sale, pe care nu şi le-a
schimbat în funcţie de conjuncturile politice, aşa cum se
întâmplă în zilele noastre cu unii gazetari dispuşi să-şi
schimbe opiniile în funcţie de vremuri. Aplicând analiza
jurnalistului în general şi a lui Eminescu în mod special,
într-o cheia unei lecturi moderne, bine documentat şi
riguros ştiinţific, Iulian Bitoleanu surprinde multiplele
faţete ale subiectelor gazetăriei culturale eminesciene. El
tratează concepţia lui Eminescu în raport cu presa vremii
dar şi cu presa anterioară, românească şi mai ales cea
europeană, vorbind şi de Periodizarea publicisticii
eminesciene. Concepţia socio-culturală şi Domeniile
culturale şi artistice sunt capitole relevante şi atent
comentate de autor. Lucrarea reprezintă rodul unei
cercetări temeinice, ample şi totodată, al unei pasiuni
pentru Eminescu…spune Elena Zaharia Filipaş în
Cuvântul înainte care face deschiderea acestei cărţi. Iar
Ion Buzaşi, pe coperta a patra spune: La studiile mai
vechi, nu puţine, despre publicistica lui Mihai Eminescu,
eseul lui Iulian Bitoleanu vine cu observaţii pertinente, în
urma unei lecturi moderne, la capătul căreia ajunge la o
concluzie categorică şi fermă care ar putea să contrarieze
prin alăturare, şi anume că: Eminescu este cel mai

valoros gazetar până la Pamfil Șeicaru – pentru că
autorului articolului Icoane vechi şi icoane nouă nu i s-a
atribuit niciodată ca instrument gazetăresc şantajul. Dar
dincolo de această discutabilă asociere, rămân
demonstraţia şi lectura făcute cu pasiune şi convingere.
Cele 4 capitole ale cărţii de faţă demonstrează o receptare
corectă şi coerentă a publicisticii culturale eminesciene
într-o complexitate naţională şi internaţională pe care doar
Mihai Eminescu putea să o surprindă cu atâta acurateţe şi
demnitate. Iulian Bitoleanu evidenţiază prin această carte
un Eminescu, corect din punct de vedere politic dar şi
cultural pentru că el nu avea îndoieli ci numai certitudini.

Rodica Rodean, Taifas…cu prieteni, editura PIM.
2019, 268 p. Prefaţă semnată de scriitorul Mircea Radu
Iacoban.

A zice că Rodica Rodean a
îmbrăcat straiul alb de preoteasă,
spune scriitorul Mircea Radu Iacoban,
a Prieteniei; păstoreşte Asociaţia
Universul Prieteniei, pare-se că şi un
post de radio, scrie, militează,
întreabă, răspunde, se agită, în
apărarea unui sentiment care, barem
teoretic, n-ar avea nevoie de nici o
susţinere din afara propriei fiinţări… şi totuşi, parcă, din
când în când simţim nevoia, şi noi, şi Rodica Rodean să
stăm la taifas pe această temă. De-a lungul timpului se
pare că gheaţa a devenit tot mai subţire şi tema prieteniei
tot mai riscantă. Pentru acest taifas pus la cale de Rodica
Rodean, ipotetic, desigur, a apelat la 14 nume din varii
domenii culturale, nume care, într-un fel sau în altul, s-au
afirmat pe scena cultural ieşeană, cel puţin. 5 scriitori, 1
pictor, 1 muzeograf, 1 preot, 1 etnograf şi folclorist şi un
actor, s-au adunat la această masă, dar nu a tăcerii, lângă
un microfon, confesional, să-şi exprime, prin răspunsuri
extrem de interesante, de calde şi de încărcare de trăiri
spirituale deosebite, unele ample, altele lapidare, la
întrebările propuse pe această temă: a prieteniei. Faptul că
cei intervievaţi activează în domenii culturale diferite face
în aşa fel ca lectura să devină interesantă şi antrenantă.
Semnalele la această temă propusă sunt distincte,
argumentate, aducând în prim plan calitatea umană a
acestei probleme, a acestui sentiment atât de nobil, dar,
din nefericire, din ce în ce mai rar, şi pentru că am început
să trăim într-un timp al însingurării, al înstrăinării, un timp
când taifasul, fie şi despre prietenie, nu-şi mai găseşte loc
în viaţa noastră. Dacă înainte vreme Iaşul era recunoscut
drept o citadelă a prieteniei şi aşa cum spune Dimitrie
Anghel că: Iaşul e o vastă familie în care toţi se cunosc,
se ajută şi se tolerează (aici intrând că şi se apreciază
pentru rezultate), astăzi, mai mult ca niciodată, tronează
sentimentele de ură, de dispreţ, de intoleranţă. Ce s-o fi
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întâmplat oare? Se întreabă, cu durere în suflet, poetul. La
aceste chestiuni care, astăzi, nu sunt departe de
concluziile lui Dimitrie Anghel, încearcă unii confraţi să
răspundă la întrebările acestui… taifas. Pentru Liviu
Apetroaiei prietenia este un punct de sprijin între oameni,
ceea ce nu este deloc puţin. Daniel Corbu vede prietenia
ca o expresie a generozităţii maxime şi a educaţiei, care
presupune ataşament până la sacrificiu de sine. Prietenia
se verifică în moment grele, susţine Vasilian Doboş.
Carmelia Leonte simte prietenia ca pe o floare rară care în
zilele noastre se găseşte tot mai rar. Preotul Iulian Negru
ne face să înţelegem că adevărata prietenie înseamnă un
singur suflet în două trupuri. Actriţa Silvia Popa spune:
Dacă nu ai prieteni eşti singur. Și că în prietenie trebuie să
simţi că şi celălalt este aproape de tine, ca să poţi să fii şi
tu. Pentru Emilia Pavel prietenia se leagă prin activitate,
prin muncă şi preţuirea celui de lângă tine. Cassian Maria
Spiridon spune: Eu cred foarte mult în prietenie şi vă
asigur că există prieteni pe lumea aceasta. Tăifăsuind pe
tema prieteniei cu Rodica Rodean, poţi să-ţi construieşti o
idee deosebită despre ceea ce este de fapt acest sentiment
atât de nobil şi de necesar. Cred că un om fără prieteni ar
fi ca un om fără ochi. Cartea Rodicăi Rodean este o bună
şi frumoasă lecţie despre prietenie, despre umanism,
despre relaţia dintre oameni. Deşi pare puţin sceptic,
Mircea Radu Iacoban afirmă: Mă tem că, dincolo de
pojghiţa amăgitoare de suprafaţă, fiecare rămâne să
trăiască şi să moară singur, are. Totuşi, o revelaţie: În
cartea de faţă, un mănunchi de scriitori ieşeni pledează la
unison şi explicit pentru virtuţile amiciţiei. Să fie un semn
de revenire la normalitate? Dea Domnul! Aş spune că
dacă dragoste există, şi chiar nu este obligatoriu să fie
acest sentiment, în cazul de faţă, cu siguranţă că prietenie
există, şi asta se poate vedea din răspunsurile date la
acest…taifas, de cei care încă mai au încredere în acest
sentiment nobil.

Gheorghe-Jan Iscu, Alecu, editura Egal, Bacău, 2019,
172 p. Prefaţă semnată de criticul şi istoricul literar, Petre
Isachi.

Geamătul istoriei, strigătul lui
Burebista şi Decebal, groaznica
acumulare de ură şi nedreptate, din
sufletele chinuite ale truditorilor
pământului românesc, au răbufnit, au
izbucnit ca un uriaş vulcan, strivind
nemerniciei şi impotenţei, crusta
trădării şi minciunii, a laşităţii şi
arivismului şi au hotărât Unirea cea
Mare, de la 1918, 1 Decembrie, ne avertizează,
emoţionant Gheorghe-Jan Iscu, pe coperta a patra a cărţii
Alecu. Monumentalul roman-fluviu ( am în vedere cele
două trilogii, împreună cu Alecu,) rămâne – mutatis

mutandis – în concepţia scriitorului Gheorghe-Jan Iscu
un instrument eficient de renaştere a conştiinţei naţionale,
locale, individuale şi sociale, o căutare a esenţei fiinţei
ameninţate de neantizarea timpului şi de limitele
existenţiale ale istoriei terorizante, dar şi a răului din
fiecare individ în parte, concluzionează Petre Isachi, în
prefaţa la acest roman. Autor a încă şase romane până la
acesta numit Alecu: Dumnezeu este bun (2011), De mână
cu ai mei ( 2013), Dincolo şi dincoace de Siret (2014), Cui
ne-ai lăsat, tată? (2015), Fără mamă, fără tată (2016),
Alexandru (2017), profesorul Gheorghe-Jan Iscu încearcă
o coborâre în istorie pe filiera I. Neculce şi Mihail
Sadoveanu pentru a reconstrui şi apoi a restitui adevărul
mesajelor, aparent, pierdute. Bazându-se pe principiul lui
E.M. Forster cum că Baza unui roman este povestire, iar
povestirea este nararea evenimentelor în succesiunea lor
temporală, autorul romanului Alecu readuce în prim plan
scene din trecutul nostru,nu foarte îndepărtat dar nici prea
apropiat. Încă din prima frază autorul ne fixează locul
unde se desfăşoară acţiunea: Au trecut peste ţinuturile
noastre podurene – româneşti, desigur – vânturile
fioroase ale iernilor geroase şi ale vremurilor potrivnice.
Încă din primele pagini ale romanului se poate distinge
pledoaria autorului pentru înţelegerea fraternă dintre
românii de etnie maghiară şi românii pur sânge, pentru că
au sentimente comune şi se pot respecta reciproc, fără a se
lăsa duşi de valul învrăjbirilor semănate de anumiţi
indivizi de o moralitate, cel puţin îndoielnică. Alecu, eroul
principal al romanului cu acelaşi titlu, nimereşte, în urma
unor peripeţii, la o familie de unguri şi este adoptat, cu
toată afecţiunea, de membrii acestei familii, devenind
într-un anume mod, chiar fiu şi frate cu aceştia, şi mai
mult, viitorul tată al copilului pe care urma să-l aibă din
dragostea pentru fata acestei familii. Alecu începe o
adevărată aventură de spionaj şi contraspionaj şi din
sentimente de patriotism, dar şi din dorinţa de a se căpătui
(trimitere la romanul Ion de Liviu Rebreanu). Romanul lui
Gheorghe-Jan Iscu abundă în proverbe şi zicători, în
trimiteri la citate din lirica, mai ales cultă, dar şi folclorică
şi se derulează ca într-un adevărat Han al Ancuţei, în care
naratorul se simte obligat parcă, din când în când, să
spună: Acum boieri dumneavoastră, ştiţi fără îndoială…
şi îşi continuă povestea. Dacă prin modul de a nara faptele
ne-a amintit de M. Sadoveanu, naraţiunea aminteşte mult
de voroava lui Ion Creangă şi pentru faptul că acţiunea
romanului se derulează prin satele din Moldova, sate care
au multe din aspectele surprinse de marele humuleştean.
Sfătoşenia personajelor fac din acest roman detectivistic,
conceput o povestire care se derulează molcom aşa cum
este şi mişcarea ţăranilor din zona Poduri, Moineşti,
Măgireşti, Zeleş. Există în romanul Alecu o formă
aproape orală de a nara derularea evenimentelor, autorul
mereu apelând, aproape abuziv la acea expresie
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menţionată mai sus. În fond, romanul nu este unul prea
complicat. Acţiunea se derulează în jurul activităţii
personajului principal, orfan de război, de tată, mort
pentru războiul de independenţă, şi apoi orfan şi de mamă
la o vârstă fragedă.

Activitatea sa de spionaj şi contraspionaj se
desfăşoară cu bune rezultate şi pe plan moral dar şi cel
financiar. 

Desele trimiteri la cultură (autorul este profesor de
limba şi literatura română), fac în aşa fel ca lectura să fie
şi plăcută dar şi folositoare prin informaţiile pe care le
primeşte cititorul. Actul de curaj de care dă dovadă Alecu
este unul exemplar şi necesar pentru noile generaţii de
cititori, cei care nu ştiu prea multe din evenimentele acelei
perioade. Cu siguranţă că lectura unui astfel de roman,
chiar dacă are prin unele locuri aspect de roman de capă
şi spadă, este una benefică şi că autorul ştie să-şi etaleze
calităţile scriitoriceşti. Să concluzionăm calitatea de
scriitor a lui Gheorghe-Jan Iscu cu spusele lui Petre Isachi
În mod cert, scriitorul podurean şi-a conceput o poetică a
romanului romanesco-realist (realism mitic) în care
proteicul povestitor tradiţional îşi dă mâna postmodern
cu personajul-narator autoreferenţial şi merge în pas
sadoveano-rebrenian spre relevarea expresionistă s ideii
blagiene că veşnicia s-a născut la sat. Pe când un roman
despre satului postmodern, europenizant, globalizat,
eliberat de comunism şi de complexe? Îndemnul lui Petre
Isachi sperăm să se concretizeze pentru că Gheorghe-Jan
Iscu are şi forţa şi harul necesar unui astfel de demers.

C.H. Covatariu, Culorile vieţii, editura Stef, Iaşi,
2019, 398 p. Prefaţă semnată de Petre Isachi (C.H. C. şi
ideea destinului).

Prozatorul C.H.C ovatariu îşi
împlineşte destinul de scriitor cu un
nou roman intitulat, destul de plastic,
Culorile vieţii. Spun destul de plastic
pentru că în paginile acestui roman se
întâlnesc foarte multe scene romantice,
scene de viaţă densă, care conturează
un destin sau de fapt mai multe destine
care altfel ar fi fost într-o continuă
derivă. Plecarea, destul de intempestivă şi aproape fără nici
o ţintă a lui Mihai de acasă, după absolvirea facultăţii lasă
o povară grea în sufletul mamei sale, fostă profesoară,
acum pensionară. Din momentul plecării, în viaţa eroului
principal al acestui roman intră în acţiune destinul. Ajuns
în gară se întâlneşte cu o fată, absolventă şi ea de facultate,
pe care nu o cunoscuse, dar într-un interval scurt între cei
doi se naşte o iubire la prima vedere (iniţiativa fiind din
partea fetei, care ajunsă la capătul călătoriei lor cu trenul îl
invită la bunica ei prezentându-l drept logodnicul ei).
Viteza cu care se derulează acest film de iubire este

aproape nefiresc. Cei doi, desigur, se căsătoresc şi îşi
construiesc o situaţie materială de invidiat. Mihai
Adoamnei, prin seriozitatea şi profesionalismul de care dă
dovadă, devine un personaj de invidiat în urbe şi obţine
contracte în domeniul construcţiilor tot mai multe
împotriva unor concurenţi fără valoare morală. Viaţa lui
Mihai Adoamnei aproape că o ia razna atunci când
constată că şoţia lui, o inimoasă realizatoare de emisiuni la
un post de radio local, cu o multitudine de fani, află că este
bolnavă foarte grav. În preajma sărbătorilor de iarnă
Adriana păşeşte pe un alt tărâm. Mihai, tot în acea zi este
atras de concurenţa rivală şi neloaială, într-o cursă în care
i se pregăteşte moartea. După ce are un conflict cu
Grunzescu şi Tăvăloiu, două personaje malefice, încearcă
să se salveze, fugind prin bucătăria unui restaurant dar,
planul de asasinare fiind bine pus la punct, este aşteptat de
doi asasini plătiţi şi lovit aproape mortal. Salvarea vine de
la un câine, pe nume Trufaş, pe care îl crescuse de mic şi
care atenţionat de o brăţară îi atacă pe cei doi salvându-şi
stăpânul. Apare un alt personaj, un copil de la orfelinat,
care îl ajută să-şi revină şi care îl solicită pe un alt coleg de-
al său. Lucin şi Tucu sunt ajutaţi de Mihai şi după ce sunt
ca şi înfiaţi sunt ajutaţi să îşi continue studiile. Tuca
student la facultatea de drept, Lucin elev la liceul de
construcţii. Ambii cu rezultate excepţionale la învăţătură.
În viaţa celor trei apare şi un nou-născut, Medvin. Mihai îşi
dedică toată viaţa creşterii şi educării celor trei copii dar şi
progresului său în plan profesional. Studentul de excepţie
de altădată îşi susţine teza de doctorat şi devine o
personalitate de mare notorietate. Tucu, devenit avocat îşi
începe primul proces, cu o pledoarie de excepţie,
încercând şi chiar reuşind condamnarea celor doi asasini:
Șubă şi Culişăr. Adunând tot ce se poate reţine din acest
roman, cititorul poate constata că faptele bune creează stări
bune. Mihai Adoamnei şi-a construit prin acest destin o
lume, nu ideală , dar încărcată de fapte bune şi cum se
spune: bine faci, bine găseşti, tot aşa şi pentru el lumea s-
a conturat pe bunătatea sa.

Finalul este unul optimist. El şi Melvin, copilul cel
mic, pleacă la Bucureşti unde urma să ocupe funcţia de
secretar de stat într-un minister iar ceilalţi doi copii devin
personalităţi remarcabile în oraşul din nordul Moldovei,
continuând activitatea pe care o lăsase acolo, tatăl lor
adoptiv. Despre acest roman criticul Petre Isachi spune:
Autorul are plăcerea punerii în scenă şi (con)figurează
martorul, asemenea romancierilor interbelici – atât la baza
strategiei narative, cât şi la baza personajului tragic, ce se
ştie/ se descoperă deposedat de propriul său sine…
Culorile vieţii este un roman provocator dar şi educativ,
un roman care are capacitatea de a construi, o mică lume,
aproape ideală.

Emilian MARCU
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Vineri, 7 februarie 2020, sub sloganul „Hai să
citim împreună!” al editurii Cartea Românească
Educațional, iubitorii de poezie s-au  întâlnit cu
poetul Horia Zilieru, care și-a lansat volumul de
poeme „Mirungere”, publicat la sfârșitul lui 2019 la
Editura Cartea Românească Educațional.
Evenimentul a avut loc la Librăria Cartea
Românească Educațional din Bulevardul Ștefan cel
Mare și Sfânt nr. 2, iar despre volum și opera poetului
au vorbit criticul literar Ioan Holban și poeții Livia
Iacob și Liviu Apetroaie. 

Casa de Cultură Mihai Ursachi a Municipiului
Iași, în parteneriat cu Filiala Iași a Uniunii
Scriitorilor din România, a organizat în zilele de 12 și
13 februarie 2020, acțiunea: In memoriam Grigore
Vieru. Miercuri, 12 februarie 2020, după depunerea
de jerbe la bustul poetului Grigore Vieru din Parcul
Copou, a urmat conferința susținută de poetul și
eseistul NICOLAE BĂCIUȚ, „Sentimentul de neam
în poezia lui Grigore Vieru”. Acad. Mihai Cimpoi și
Daniel Corbu au prezentat cartea Trandafirul
Singurătății/ La rosa della Solitudine de Grigore
Vieru, în traducerea scriitorului italian Francesco
Altieri. Manifestările au continuat joi, 13 februarie
2020, în sala Diotima a Casei de Cultură Mihai
Ursachi cu acțiunea GRIGORE VIERU și misiunea
christică pentru poporul român – Dialoguri culturale
și conferințe privind viața și opera poetului Grigore
VIERU. Au participat scriitorii: acad. Ion Hadârcă
(poet, senator), Theodor Codreanu (critic și istoric
literar, Huși), Nicolae Băciuț (poet, Târgu-Mureș),
acad. Mihai Cimpoi (Chișinău), acad. Nicolae Dabija
(Chișinău), Cassian Maria Spiridon (președintele
U.S.R. – Filiala Iași), Acad. Vasile Tărîțeanu (scriitor,
Cernăuți), Preot Gavril Argatu (Suceava), Marioara
Vișan (poetă, Torino – Italia), Aurelian Silvestru
(scriitor, Chișinău), Nina Corcinschi (critic literar,
Director al Institutului de Filologie al Academiei de
Științe Republica Moldova), Nichita Danilov (poet,
Iași), Dumitru Crudu (poet, Chișinău). Totodată, a
fost lansată revista ,,LITERATURA și ARTA” din
Chișinău (director – acad. Nicolae Dabija). Actorul

George Marici a susținut un recital poetic din opera
lui Grigore Vieru. Moderatori: Adi Cristi și Daniel
Corbu.

Luni, 17 Februarie 2020, la Casa de Cultură
Mihai Ursachi a Municipiului Iași, a fost organizat un
eveniment în memoria scriitorului Mihai Ursachi (79
de ani de la naștere). La eveniment au fost prezenți
scriitorii: Cassian Maria Spiridon, Ioan Holban,
Daniel Corbu, Valentin Talpalaru, Horia Zilieru,
Lucian Vasiliu, Emilian Marcu, Nichita Danilov,
Nicolae Panaite, Valeriu Stancu. Actrița Laura Bilic a
recitat versuri din poeziile lui Mihai Ursachi.

Reprezentanța Botoșani a Uniunii Scriitorilor din
România – Filiala Iași a organizat joi, 30 ianuarie
2020, o seară literară dedicată scriitorului Lucian
Alecsa, care  ar fi împlinit 66 de ani, la data de 31
ianuarie. În luna februarie 2020, a continuat seria
Întâlnirilor de joi. Au citit scriitorii Nicolae Corlat,
Dumitru Necșanu, George Luca, Cristina Șoptelea.
De asemenea, au fost organizate două Șezători
literare, la Flămânzi și Ștefănești, la care au
participat membri ai Reprezentanței Botoșani a
Filialei Iași a USR. 

Din viața filialei – anii 70

Spicuiri din Darea de seamă pentru perioada 24
aprilie 1977 -  22 mai 1981

Filiala Iaşi se putea mândri în această perioadă cu
un număr de 205 apariţii editoriale (în rândul acestora
incluzându-se, în conformitate cu prevederile
statutului, şi piesele reprezentate). Iată şi structura
acestor apariţii: 50 cărţi de proză, 25 de critică, 12 de
istorie literară, 47 de poezie, 26 de teatru (inclusiv
piese reprezentate), 5 cărţi în alte limbi, 15 traduceri, 4
volume editate în străinătate. Datele existente în arhivă
arată şi totalul paginilor acestor cărţi: 24.705. Din care,
pe genuri: 11.191 proză, 6191 critică, 3170 istorie
literară, 4 153 poezie.

Pentru prima dată de la înfiinţarea asociaţiei,
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ponderea apariţiilor înclină – numericeşte vorbind – în
favoarea prozei. În primii ani, critica şi istoria literară se
situau pe locul I, apoi au fost ani în şir rândul poeziei.

În perioada 24 aprilie 1977 – 22 mai 1981, scriitorii
Asociaţiei Iaşi au fost distinşi cu 21 de premii de

prestigiu. Între acestea, două premii ale Academiei
R.S.R., două ale Uniunii Scriitorilor, opt ale
Asociațiilor de scriitori, un premiu al unei reuniuni
internaționale, un premiu al CC al UTC şi 5 premii la
faza finală pe ţară a Festivalului Naţional „Cântarea
României”.

Romane, schiţe şi povestiri, memorialistică,
reportaje, au semnat în aceşti ani scriitorii George
Bălăiţă, Stelian Baboi, Ionel Bandabrur, Al. Bardieru,
Ion Beldeanu, Calistrat Costin, Vicenţcu Donose,
Mircea Filip, Ovidiu Genaru, M.R. Iacoban, Grigore
Ilisei, Aurel Leon, Const. Munteanu, Ştefan Oprea,
Corneliu Sturzu, Corneliu Ştefanache, George Timcu,
N.V. Turcu, Nicolae Taţomir, Ion Ţăranu, Mihai
Ursachi.

Poezia a cunoscut, în această perioadă, „un bine
venit proces de regenerare, determinat de contactul mai
direct şi mai util cu realitatea ca şi de o mai nuanţată
înţelegere a raportului dintre tradiţie şi inovaţie”. Dintre
poeţii care au publicat volume de versuri: Paul Balahur,
Ion Beldeanu, Ion Chiriac, Constantin Th. Ciobanu,
Calistrat Costin, George Damian, Ovidiu Genaru, Ion
Hurjui, Virgil Huzum, Vasile Mihăescu, Florin
Muscalu, George Popa, Ioanid Romanescu, Silviu
Rusu, Corneliu Sturzu, Nicolae Turtureanu, Nicolae
Taţomir, Haralambie Ţugui, Mihai Ursachi, Lucian
Valea, Octavian Voicu, Horia Zilieru.

În domeniul criticii şi istoriei literare, în perioada 24
aprilie 1977-22 mai 1981, „pornind de la   substanţa
volumelor publicate de membrii Asociaţiei,
preocupările pot fi grupate pe următoarele direcţii
principale: studii de critică şi istorie literară, studii de
stilistică consacrate valorilor noastre capitale, de la
cronicari moldoveni şi Dosoftei la Alecsandri,
Maiorescu şi Eminescu şi, de aici, la Sadoveanu şi
Rebreanu (numim aici lucrările lui Al. Andriescu,
Const. Ciopraga, Mihai Drăgan, Dan Mănucă, Al. Zub
(istorie literară şi estetică teatrală), N .Barbu, Ştefan
Oprea, poetica prozei, estetica şi estetica folclorului
(Al. Călinescu, Al. Husar, Al. Tănase, Petru Ursachi),
literatura universală şi teoria literară (I. Constantinescu,
Herta Peretz, Val Panaitescu), critică a literaturii
curente, dar şi lecturi din operele câtorva mari scriitori
din trecut, (Daniel Dimitriu, Zaharia Sîngeorzan) şi, în
fine, studii speciale de psihologie, filosofie sau genetică
(Leonard Gavriliu, Vlad Sorianu)”. Demne de amintit

sunt şi colaborările criticilor din Asociaţie la numeroase
publicaţii din străinătate – „ne referim aici la
contribuţiile lui Al. Călinescu, Const. Ciopraga, Daniel
Dimitriu, Al.Husar, Hertha Perez, Val Panaitescu, Vlad
Sorianu, Petru Ursache” .

Dramaturgia a înregistrat, în perioada analizată, o
mai mare   deschidere, atât în ce priveşte tematica, dar
şi mijloacele de realizare, marcată de o reală relevanţă
estetică. „Deşi comparativ cu proza, poezia   şi celelalte
genuri dramaturgia (incluzând aici şi scenariul de film),
este cultivată de un număr mai restrâns de scriitori (...)
ea ne-a oferit bucuria obţinerii   de numeroase premii şi
distincții, cum ar fi: premii ale Academiei, ale fazei
republicane ale Festivalului Naţional „Cântarea
României”, ale Consiliului Naţional al Organizaţiei
Pionierilor, ale Radioteleviziunii şi ale Asociațiilor de
scriitori”. De menţionat lucrările semnate de Andi
Andrieş, Ovidiu Genaru, George Genoiu, M.R.
Iacoban, Nelu lonescu, Ştefan Oprea. Diversificarea
prezenței teatrului şi, în consecinţă, şi a autorilor
dramatici în contemporaneitate îmbracă şi forma
specifică a scenariilor radiofonice, a libretelor de operă,
a reprezentaţiilor de televiziune, a scenariilor de film,
capitol la care se cuvine amintit contribuţiile colegilor
noştri Mircea Filip, M.R. Iacoban, Constantin
Munteanu  Totuşi, în perioada la care facem referire,
„dramaturgii noştri au fost prezenţi mai puţin ca
altădată în celebrarea unor aniversări de răsunet
naţional şi internaţional, prin intermediul textului
dramatic inspirat din fila de istorie. Bă observăm şi
faptul că statutul   însuşi al piesei istorice   comportă
precizări şi nuanţări, pe care, concret,   activitatea
creatoare a   dramaturgilor este de natură să le clarifice,
să le soluţioneze”.

Trebuie subliniată impunerea în Moldova a unui
grup de traducători cu prezenţă distinctă în Asociaţie. Ei
sunt   autorii a 15 traduceri publicate în volum şi a   sute
de colaborări la revistele din întreaga ţară.

Este lăudată  prezenţa ceva mai consistentă a
scriitorilor ieşeni  în librăriile de pe alte meridiane. „5
cărţi au fost tipărite de editurile noastre în alte limbi, iar
4 au fost editate în străinătate. Şi în acest domeniu
credem că se poate face mai mult, Asociaţia, în
colaborare cu Uniunea Scriitorilor, care dispune de
modalităţi concrete prin care pot fi determinate ori
facilitate editări peste hotare, poate şi trebuie să facă, în
următorii ani, mai mult pentru cunoaşterea literaturii
noastre în alte spaţii geografice”, se precizează în darea
de seamă.
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Într-o liniște mediatică surprinzătoare, pe
un ger năpraznic, cu 8 zile înainte de a împli-
ni 81 de ani, pe 8 februarie 2020, Poetul Ilie
Constantin, așa cum și-a dorit să rămână în
memoria istoriei literare, a plecat spre alte țăr-
muri cu gândul care îl măcinase o viață întrea-
gă, că și-a împlinit datoria sfântă față de litera-
tura română.

Decedat pe 5 februarie 2020, a fost înmor-
mântat fără pompă la Cimitirul Bellu, într-un
loc ceva mai retras de celebra alee a scriitori-
lor, asistat de membrii ai familiei din prima
căsătorie, băiatul Stan cu mama, pe care obligat de soar-
tă îi părăsise în 1971, de  fata lui din a doua căsătorie, de
la Paris, Delphine, harpistă de renume în Orchestra națio-
nală din Stokholm și câțiva prieteni, vecini și bineînțeles
soția lui actuală Mihaela Constantin și băiatul ei Matei,
excelent sprijin moral și organizator de excepție al acestui
eveniment atât de nedorit. Infimă asistență și câteva
coroane, una dintre ele, chiar depusă din partea Uniunii
Scriitorilor.

Viața lui Ilie Constantin, pe care care l-am cunoscut la
Paris prin anii 93 și căruia i-am fost, împreună cu soția
mea, Marieta Bratu, martor al căsătoriei cu Mihaela
Constantin în arondismentul 14 al Parisului, pe 11 mai
2001, unde s-a opus categoric să fie filmat evenimentul și
am reușit doar ulterior, acasă, să imprim o jumătate de oră
în intimitatea evenimentului, a fost împărțită în trei etape
distincte. 

Se pare că l-au marcat definitiv cu pecetea unui exil
nedorit.

De altfel, ani la rând, a fost angajat cu acte în regulă
într-un parking subteran al protipendadei franceze, unde
își gara mașina chiar și Alain Delon. Acolo a studiat limba
franceză cu asiduitate, reușind, să scrie la perfecție în
franceză și chiar înainte de revoluția română să câștige un
prestigios premiu literar al Franței, Premiul Gallimard
pour la jeunesse, cu romanul, La chute vers le zenith
(Căderea spre zenit), fiind chiar și decorat, după vreo zece
ani,  cu prestigioasa medalie a Franței, pe care nu mulți
intelectuali francezi se pot lăuda că o posedă, Chevalier
des Arts et des Lettres.

Se bucura nespus când primea câte o veste literară de
pe meleagurile natale, aparițiile literare le arhiva cu grijă
și, mai ales spre sfârșitul vieții, își reedita cu frenezie
cărțile, așa cum l-a catalogat într-o carte de convorbiri-
eseu, Liana Cozea, cu titlu sugestiv, Alergând în sânul
mirajului. Iată cum se disculpa, consider pe bună drepta-

te, Ilie Constantin;  
(Dacă eu mă ostenesc retipărind unele din

propriile scrieri, în versiuni de obicei amelio-
rate, o fac, în primul rând pentru a oferi un
plus de tiraj (și de șansă) cărților mele, în
lumea românească actuală, cu puține librării
veritabile, și tipărite îm două sute de exempla-
re. Doresc să las în urma mea ediții antume,
reprezentând, treptat, o imagine țesută și cu
iluzie, dar loială.

Italienist de excepție, i-a tradus în româ-
nește pe Giuseppe Ungaretti, Eugenio

Montale, Umberto Saba, Salvatore Quasimodo și cu dăr-
nicie, în franceză, aproape întreaga pleiadă de scriitori
români. Critic rafinat și discret, a încercat să ne redea cu
dibăcie lingvistică entuziasmul lui melancolic în
Profunzimea suprafețelor literare. Mare amator de filme,
a scris în țară, Înainte de plecare, cronici subtile asupra
numeroaselor filme pe care le viziona cu aviditate. Dar
Poezia a fost lupta lui eroică cu Destinul. A cutreierat
apele desprinzându-se de țărmul pe care a plecat aiurea,
ca să se viseze precum Neguțătorul de săbii la Rădăcinile
depărtării. Și pentru asta s-a luptat ca o Fiară toată viața. 

Nu știam pe vremuri aproape nimic de Ilie Constantin.
Cu toate că primise râvnitul premiu de poezie al Uniunii
Scriitorilor în 1970, când s-a desprins de țărmul care înce-
puse să nu-i mai placă politic, a fost șters definitiv și ire-
vocabil din existență. 

Aceasta fusese de fapt prima lui moarte. 
Stând cu Nichita Stănescu la taclale, prin anii 81, îmi

amintesc  că mi-a destăinuit amintiri frumoase despre un
prieten foarte talentat. Și l-a numit pe Ilie Constantin, trăi-
tor la Paris de ceva vreme.  

Niciodată nu mi-aș fi închipuit că peste zece ani și un
pic vom deveni prieteni de-o viață. Așa se scrie istoria....

A fost premiat la Botoșani cu Premiul Național de
Poezie,  Opera Omnia, Mihai Eminescu în anul 2002.

Așa că cel care Atunci fugi în alt popor a plecat  trist
și abătut pe drumul fără întoarcere, cu speranța că totuși
nu va fi uitat de posteritate. Din Infinit, poate de sus, el ne
urmărește cu aerul lui hâtru și trist din Mulțimea
Singurătații.

Drum bun, Ilie Constantin prieten drag. Familia scri-
să îți va admira Plecarea ta prin luptă spre lumină.

Viitorul orizontului tău festiv se va deschide definitiv
în Istoria Lacunară a poeziei române! Entuziasmul tău
melancolic ne va urmări ca o navă ancorată pe coline cu
Demoni…
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ILIE CONSTANTIN – UN DESTIN POETICILIE CONSTANTIN – UN DESTIN POETIC

Florentin PALAGHIA



Poetul Octavian Doclin a încetat să mai
bată în 11 februarie 2020, în jurul orei 4, fiind
înmormântat în ziua de 13 februarie în
Cimitirul nr. 3 din Reșița, județul Caraș-
Severin, cu puține zile înainte de a împlini 70
de ani. La data decesului era încă redactor șef
al revistei Reflex – artă, cultură, civilizație.

S-a născut la 17 februarie 1950 în comuna
Doclin, judeţul Caraş-Severin, undeva în
Banatul montan.

A urmat cursurile școalii generale din
localitatea natală, liceul din comuna Grădinari,
județul Caraş-Severin, apoi a studiat filologia la Institutului
Pedagogic Oradea, specialitatea română-franceză.

A fost repartizat profesor la Şcoala Generală nr. 1 din
Bixad, județul Satu Mare, unde s-a căsătorit și a devenit
tată a doi băieți. În județul natal Caraș-Severin a revenit în
1977, de data aceasta ca referent de specialitate la Centrul
Judeţean Caraş-Severin de Îndrumare a Creației Populare,
unde s-a dovedit a fi „omul potrivit la locul potrivit”,
făcând din Reflex o revistă de prestigiu.

A fost membru în Comitetul de conducere al Filialei
Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România (1990-2005),
membru al Societăţii de Ştiinţe Filologie din România și
membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

A debutat literar în 1970, în revista Orizont din
Timișoara, cu poezia Galilei, după ce, în 1068, în revista
Vîrste cărăşene a Liceului din Grădinari, îi apăruseră
primele „încercări” poetice (semnate Octavian Chisăliță,
cum dealtfel s-a numit poetul tot timpul în actele de stare
civilă).

A colaborat la numeroase reviste literare și de cultură,:
Arca, Acolada, Ardeakul literar, Argeş, Archenoach
(Munchen), Banat, Bucovina.literară, 

Cafeneaua literară, Caligraf, Cetatea culturală
Citadela, Contemporanul, Convorbiri iliterare,
Discobolul, Familia, Knijevni Jivot, Luceafărul,Lumina
(Novi Sad, Serbia), Meridianul Timişoara, Nase snahy
Plus, Nelinişti metafizice, Ogledalo/Oglinda (Seciani,
Serbia), Oglinda, Orizont, Poesis, Portal Măiastra,
România literară, RevistaV, Rovnobežné Zrkadlá/ Oglinzi
Paralele, Naş Holos, Steaua, Semenicul, Semne, Sigma
(Dresda,Germa),Transilvania, Tribuna, Ulysse online,
Vatra, Viaţa Românească, Poezia..

Octavian Doclin ne-a lăsat un număr impresionant de
volume de versuri, vreo 40 la numărîntre care: Neliniştea
purpurei, Muntele şi Iluzia, Curat şi nebiruit, Cu gândul la
metaforă, Metafore gândite-n stil pentru când voi fi copil,
Ceasul de apă, A te bucura în eroare, În apărarea poemu-

lui scurt, Climă temperat continentală,
Agresiunea literei pe hârtie, Poeme despre
Viaţă, Dragoste şi Moarte, 47 Poems about
Life, Love and Death, Poeme duminicale,
Între pereţi de plută sau Moartea după Doclin,
Dubla eroare, Metafore gândite-n stil pentru
când voi fi copil, Poemele dinaintea tăcerii,
Urma paşilor în vale, Nisip, ape de odihnă,
Carte din iarna mea, Pîrga, Pîrga II,
Locomotiva şi vrabia, Pîrga III, Golf în
retragere, Urna Cerului. Poeme, Aquarius.
Poeme, Sălaşe în iarnă. Docliniană, Firul cu

plumb/ The Plummet, Nata-Ioana vrea păpuşi. Versuri pen-
tru copii, 20+1 poeţi din Banatul montan, Nata-Ioana-i
şcolăriţă, Sînge de vişin, Baletul de noapte. Poeme,
Sărbătorile. Poeme, Răsaduri.

Prezent în numeroase antologii de poezie patriotică:
Prinos (1971), Vibraţii (1971), Inscripţii în timp (1983),
Lîngă inima ţării (1983), Fluturi, păsări, cai (1983), Laudă
patriei (1984), Nichita Stănescu – Frumos ca umbra unei
idei (1985), Glasul cetăţii (1986) şi Mereu in inima ţării
(1987). 

Octavian Doclin a fost distins cu Ordinul Meritul
Cultural în Grad de Cavaler (2004). 

Premii literare: Premiul Filialei din Timişoara a Uniunii
Scriitorilor din România (1992), Premiul special al Uniunii
Scriitorilor din România, Filiala Timişoara (1996); Premiul
Uniunii Scriitorilor din România la Festivalul Naţional de
Poezie „George Coşbuc”, Bistriţa (1998 și 2002); Premiul
„C. S. Anderco”, la Fontiera Poesis, Satu Mare (1999);
Premiul pentru poezie al Filialei Timişoara a Uniunii
Scriitorilor din România (2002); Premiul pentru poezie al
Festivalului Internaţional EMIA – Deva (2005); Premiul
Eminescu şi Titlul de Cavaler al Ordinului Cultural
„Eminescu”, Oraviţa (2006).

În celebrul său volum de crirică literară „Poezia
românească neomodernistă”, Editura MLR, 2018,
academicianul ION POP îl „inventariază” pe Octavian
Doclin la capitolul „Baladiști, trubaduri, oficianți ai
ritualului liric”, alături de alți mari poeți români
contemporani.

Aș mai vrea să spun că pe la începutul acetui an,
prietenul meu Octavian Doclin mi-a mărturisit la telefon că
dacă tot împlinește 70 de ani, are sub tipar o carte demnă de
o așa aniverare. A promis că o sa-mi trimită și mie un
exemplar, iar eu i-am zis că voi scrie despre ea.

Fie-i țărâna ușoară!
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POETUL BĂNĂŢEAN OCTAVIAN DOCLINPOETUL BĂNĂŢEAN OCTAVIAN DOCLIN
A PLECAT SPRE LUMINĂA PLECAT SPRE LUMINĂ

Vasile MIC



După o iarnă păguboasă din care n-am înţeles
mare lucru, măcar primăvara asta să mai vină
oximoronic cu o zăpadă cu ceva… Deocamdată a
adus reviste cu parfum de viorele şi brînduşe
tipografice! Deschidem Ateneul şi citim pe prima
pagină o remarcă a maestrului Constantin Ciosu, pe
care am putea să o interpretăm într-o logică
bacoviană. „În zilele noastre, oamenii nu mai au
umor”, spune domnia sa. Iar noi, gîndind la celebra
spusă: „Țară tristă, plină de umor”, putem deduce că,
neavînd umor, nu mai suntem trişti! Ceea ce este de
fapt la fel de grav, pentru că, neavînd umor, y compris
inteligenţă, nu ne mai poate durea nimic, nu mai
putem fi nici trişti nici veseli, nu mai putem fi
nimic… Hai că batem cîmpii deja, aşa că mai bine
dăm pagina şi citim un titlu ( similar cu unul pe care
l-am mai comentat în altă formă mai an, în altă
compresă): Cum rămâne cu Centenarul? al lui
Adrian Jicu. Textul sancţionează „discursurile
bombastice şi evenimentele conjuncturale” în
flagrant moral de pildă, cu efortul lui Constantin
Călin de a reciti şi valorifica presa şi cărţile „de acum
un secol” dedicate Marii Uniri şi de a le găsi noima.
Glosele lui Adrian Jicu pleacă de la lectura volumului
Centenarul. Lecturi particulare semnat de
Constantin Călin, apărut în anul abia trecut la Editura
Babel. Două cărţi care merită atenţia cu asupra de
măsură: Sub semnul confesiunii de Rodica Lăzărescu
şi volumul al doilea din O istorie a opiniilor privind
filosofia lui Eminescu sunt radiografiate de Diana –
Dobriţa Bîlea şi Marius Manta. Ne bucurăm de
grupajele de versuri semnate de Elena Bălăşanu,
Cassian Maria Spiridon şi Calistrat Costin, bucurie
pe care v-o împărtăşim citînd din poemele scriitorului
băcăuan: „Lumea s-a prostit,/ deşteaptă n-a fost
nicicând!/ Creatorule, nu cumva/ ţi-ai greşit creaţia,/
dă-mi voie-nevoie/ să te întreb:/ pe tine cine te-a
creat?!/ (sau…cine te-a greşit?!) Iată un număr
proaspăt din Noul Literator de la Craiova, revistă
care îşi face o riguroasă şi tenace campanie de

promovare. Un receptacul pentru colaboratori
diverşi, de calitate, cum ne demonstrează paginile de
poezie în care îi regăsim pe Nicolae Dabija sau
Octavian Soviany. Şi, pentru că tot am ajuns la
domniile lor să cităm dintr-un poem al ultimului :
„Când / vom dispărea/ încet-încet/ din memoria
rudelor./ cititorule,/ când pozele noastre/ vor deveni/
tot mai incerte,/ mai spălăcite./ mai galbene,/ când
nu-şi va mai aminti nimeni/ de vocile noastre/şi vom
deveni/ iarbă şi buruiană/ şi ne vor paşte vacile,/ abia
atunci, cititorule”. (Au lecteur) Am trecut cu interes
prin fragmentul de proză Cele şapte ape ale
Vavilonului semnat de prietenul Ion Cepoi de la Tg.
Jiu precum şi titlurile cărţilor propuse de cronicarii
revistei. Semne bune pre care le dorim dezvoltate. O
acoladă amicală şi pentru redacţia revistei Litera 13
din Siliştea – Brăila, care găseşte resurse materiale şi
spirituale să o menţină pe linia de plutire. Cinci ani
de luptă – îşi titrează editorialul, Mihai Vintilă. Iată
cam care ar fi „subteranele” eforturilor entuziaştilor
din comuna respectivă: „Am primit zeci de nu-uri de
la firmele de distribuţie de presă sau online dar nu ne-
am lăsat. (…) Poate vă întrebaţi ce câştigăm noi? De
ce facem aceste lucruri gratis, ba chiar punând bani
din buzunar pentru gloria altora şi desigur a Brăilei”.
Evident nu întrebăm, pentru că întrebarea este
retorică. Scăzînd uşoara emfază, admirăm rîvna şi
tenacitatea lor. În cuprins găsim informaţii despre
concursurile literare, un nou episod dintr-un serial
dedicat urmăririi în regimul comunist a filosofului
Vasile Băncilă semnat de Valentin Popa, note despre
mărcile poştale ale D.B.S.R. (Danube Black Sea
Railway Limited) selectate şi publicate de Nelu Ivan
sau meditaţiile lui Dumitru Anghel pe tema anilor de
formare intelectuală a lui Marin Preda. Semnale
literare, poezie originală, o cronică plastică sunt
invitaţiile la lectură le numărului. O „restanţă” din
2019, revista Horeb. Revistă anuală de spiritualitate
şi actualitate, cum îşi desluşeşte rostul singură.
Revista este editată de Episcopia Huşilor şi are, cu
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comPRESA REVISTELORcomPRESA REVISTELOR
Valentin TALPALARU



certitudine, un traseu special dar de loc închis celor
deschişi textului religios. Tematica numărului este la
fel de provocatoare: „Urbanitatea şi ruralitatea
credinţei. Continuitate şi ruptură” Primul text, pliat
pe o experienţă a martirajului este semnat de
preasfinţitul părinte Ignatie Trif, Episcopul Huşilor:
Aristocraţie morală şi demnitate creştină
anticomunistă ale ţăranului român: cazurile Aniţa
Nandriş – Cudla şi Elisabeta Rizea. Două biografii
exemplare, ale celor două cunoscute martire ale
revoltei anticomuniste, care prilejuiesc inspirate şi
aplicate comentarii în cheie de morală creştină.
Teodor Baconschi mută tema dezbaterii într-o zonă
sensibilă: „Putem presupune că s-a scris mai mult, la
noi, despre sat, decât despre oraş. Mă refer la o
preferinţă rurală, afirmată în toate registrele scriiturii,
de la ficţiunea romanescă şi poezie, până la studiile
de folclor, etnologie sau sociologie”. Şi dezvoltarea
ideilor în acest sens continuă, cu o convingătoare
motivaţie. Nu lipsesc provocări de genul celei
cuprinse în articolul semnat de Radu Preda:
referendumul din 2018. Un examen social – teologic.
Pentru cei care au uitat, referendumul avea ca temă
precizarea constituţională a structurii familiei. Aşadar
încă un motiv să căutaţi revista care vă aşteaptă şi cu
alte surprize. Ne oprim şi la Viaţa Românească în
plină avalanşă de întrebări ale lui Cristian
Pătrăşconiu pentru Petru Ilieşu, reunite sub genericul
„După 30 de ani – postcomunism şi democraţie:
iluzii, deziluzii”. Un dialog viu, inteligent care
ocoleşte clişeele inevitabile ale temei. Să mai facem
un popas liric împreună cu Andrei Zanca: „şi astfel
am trecut abia băgat în seamă – o filă/ din nesfârşita
carte pe care o scriem şi o rescriem/ lăsând în urmă
trena unor vorbe stinse peste meleaguri/ unde puţini
au fost şi sunt însetaţi/ şi-am fost mereu ostenit, căci
mă odihneam doar/ în frumuseţe, cum ai zări într-o
limpede apă/ o piatră purtând umbra unui surâs-”
(Trezitorii – 3) Ni se pregătesc două romane, ne
avertizează textele premonitorii ale lui Petru
Cimpoeşu şi Dan Stanca: Adulter şi Portret la
bătrâneţe. Nu putem ocoli o mostră din traducerea
unui poem al laureatului Premiului Nobel din 2019,
scriitorul austriac Peter Handke în varianta Geo
Vasile: „Când copilul era copil,/ hoinărea cu braţele
bălăbănindu-se,/ voia ca pârâul să fie un râu,/ râul un
fluviu/ şi băltoaca asta o mare./ Când copilul era
copil,/ nu ştia că era copil,/ pentru el totul avea un
suflet/ şi sufletele erau toate într-unul./ Când copilul

era copil/ nu avea păreri despre nimic,/ nu avea
obiceiuri,/ şedea adesea cu picioarele încrucişate, / şi
pe nepusă masă începea s-o ia la goană,/ avea un
vârtej în păr/ şi nu ştia să pozeze ca la fotograf”.
(Când copilul era copil) Revista Familia dă
cezarului ce este al cezarului şi lui Ioan Moldovan ce
este al lui Ioan Moldovan! Drept pentru care citez cu
plăcere: „M-am trezit şi vreau să mă ţin de toate
promisiunile/ Promisiuni în vis şi promisiuni înainte
de somn şi de vis/ Ce văd însă?/ Că sunt lamentabil/
Am mâncat toate poamele din grădină/ Grădina însăşi
nu e decât un coş în holul apartamentului de la
Vatican II/ .Ce copii să treacă pe-aici? Ce să le dau?”
(Mulţimea vidă) Dintre numeroasele cărţi propuse
spre lectură de revistă ne oprim la Păhăruţul lui
Marian Drăghici, apărută mai an la Editura Junimea.
Oficiile critice le face Viorel Mureşan: „Lecturând
volumul Păhăruţul am rămas cu convingerea că
Marian Drăghici face parte din categoria poeţilor la
care trebuie să ne întoarcem ori de câte ori vedem că
poezia este pusă la îndoială”. Repet, este doar una din
„avalanşa” de invitaţii la lectură a revistei! Generoasă
pagina de poezie cu Andrei Zanca, Gellu Dorian,
Nicolae Corlat, Vasile Dan, Vasile Igna, Hanna Bota,
Traian Ştef et alii. Dar şi cu grupajul de comentarii
critice consacrate unei importante antologii: Şcoala
Ardeleană, coordonată de Eugen Pavel, cu o prefaţă
de Eugen Simion, apărută la Bucureşti sub egida
Academiei Române. Scriu despre ea Ion Simuţ,
Eugen Pavel, Ovidiu Pecican, Gheorghe Chivu. Ne
oprim pe final la Însemnări ieşene, revistă editată în
spiritul tradiţiei de urmaşii lui Gr. T. Popa şi marii săi
asociaţi, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Gr. T. Popa”din Iaşi. O revistă eteroclită în conţinut,
care face loc evenimentelor importante cum ar fi
aniversarea a 140 de ani de învăţămînt medical
superior la Iaşi şi mesajelor de felicitare dar şi
evenimentelor culturale şi paginilor de literatură.
Uneori se iese ludic din canonul oficial al prezentării
personalităţilor, cum ar fi această tabletă semnată de
Eugen Târcoveanu: George Emil Palade: reţeta de
dulceaţă a mamei sau cum s-au descifrat tainele
celulei. Gabriel Ungureanu deschide o galerie de
portrete cu Profesori de poveste, veritabile legende
ale lumii medicale ieşene şi nu numai, intrate de mult
în folclorul local: Peter Brânzei, Gheorghe Bădărău
ori Constantin Negoiţă. La care adăugăm substanţiala
şi redutabila rubrică de doctori-poeţi, de la Liviu
Pendefunda la Maria Mănucă şi Vasile Burlui. 
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Andreea Cătălina Vlaicu ne trimite trei texte scurte cu
o singură rugăminte: „Aş vrea, dacă se poate, să-mi
publicaţi acest grupaj de versuri aşa cum l-am trimis
(adică întreg) deoarece cele trei poezii transmit acelaşi
sentiment şi sunt dedicate unei fiinţe dragi” – Andreea, ne
este imposibil să-ţi respectăm doleanţa din simplul motiv
că toate cele trei texte sunt naive de tot: „Pe inima mea
ninge iubite/ şi fulgii mari mă sufoc/ am sufletul mort/ şi
inima mi-e albă./ Iubeşte-mă azi că mâine-s fantasmă/
acoperă-mi sânul crunta fanstasmă/ acoperă-mi trupul cu-
n val de iubire”... ş.a.m.d. Îţi înţelegem sentimentele tale
curate, dar dacă poezie nu e nimic nu e (care să intereseze
pe cititor). Îţi lipsesc lecturile, Andreea. Te aşteaptă
bibliotecile de poezie.

Claudia Martin se află, din ceea ce citim, în aceeaşi
situaţie, sub aceleaşi chinuri ale dragostei: „Vei fi o stea,
un vis pierdut/ un drum frumos şi necunoscut/ ai fost ceva
ce a durut/ ai fost mereu necunoscut.// Vei fi cu noi acolo-
n veci/ vei fi acolo, iar, mereu/ eşti clipă scumpă,
curcubeu...” Și toate celelalte versuri ale grupajului trimis
sunt la acest nivel. Îndemnul adresat mai sus Andreei este
valabil şi pentru tine, Claudia.

„Bună seara! Vă trimit ataşată o selecţie de 10 poezii
în vederea selectării şi publicării în revista Convorbiri
Literare. Am anexat şi o fotografie, o scurtă prezentare.
Unele precizări şi întrebări le-am scris în textul de
prezentare. Vă mulţumesc pentru atenţie! Cu respect,
Daniel Șuvăială” – Daniel, deşi versurile tale din acest
grupaj par, la prima citire, uşor căznite, construite,
mesajul liric este clar şi generos. Ai talent iar acest lucru
este definitoriu pentru viitorul tău. Cu mai multă aplecare
pe text, mai mult exerciţiu, sunt convins că vei reuşi să
învingi o parte din ezitările acestui început. Te aştept şi cu
alte versuri pentru o viitoare antologie la rubrica noastră.
Voi cita integral poemul Phoenix, poate cel bine realizat
din grupajul tău: „Trăiam în zări înalte. Pluteam în
nesfârşire/ Nu mai era nimica din fost plăpândul ou./ Prin
anii asimetrici, cum îmi purtam menirea/ Nu întâlneam în
cale nici praguri, nici ecou.// Când iată, dintr-o dată,

combustia supremă!/ Porni de pretutindeni, potop de
neoprit./ În flăcările firii se mistuiau, vărgate/ Întreaga-
mpletitură şi floare din aripi.// De unde fu vâlvătaia? Ce
porunci potopul?/ Nu-mi răspundea pe ceruri nici nor,
nici curcubeu/ Ci doar răbdam dezastrul, simţind c-o-
ntreagă lume/ Cu mine se sfârşeşte, prin foc instantaneu.//
Sub plapuma de pulberi şi de cenuşi răcinde/ Am adormit
pe veacuri, visând doar foc şi fum./ Nu mai purtam în
somnu-mi şi-n muta împietrire/ Decât negrite pleoape,
aripile de scrum.// Când, într-o dimineaţă, cenuşa mi se-
aprinse/ Un nou potop de flăcări, dar nemistuitor/ Precum
în străvechime, arsese tot copacul/ Fără să piară frunza,
foc coborât din nor.// Se limpezi oglinda, se lămuri
misterul/ În flacăra fiinţei ardea chiar Dumnezeu!/ Și, ca
să-nvingă trainic, de-a pururi efemerul/ În candela
luminii am fost turnat chiar eu!”

De la Vasile Scarlat din Brazi, Prahova am primit
vreo 30 de pagini dintr-un viitor roman. Fragmentul
trimis (mult prea voluminos) nu este rău scris, textul e
cursiv, presărat cu mici ironii, dar de-a lungul celor 30 de
pagini nu se întâmplă nimic deosebit, cele două personaje
discută, discută despre nimicurile zilei, încât textul pare o
piesă de teatru absurd. Întrucât autorul nu este lipsit de
talent, îi sugerăm să ne trimită, spre publicare, 2-3 texte
scurte (maximum două file) pentru o viitoare antologie la
Curier. Cât priveşte rugămintea de a-i găsi noi „o editură
serioasă”, îi recomandăm să caute una din judeţul său,
pentru a avea un contact mai direct şi uşor la editarea
cărţii sale.

Domnului Mircea Ropotoaia din Vatra Dornei, care
ne trimite câteva glumiţe culese, credem, de prin revista
Urzica de odinioară, cu precizarea „pentru numărul
revistei de Anul Nou” îi răspundem că am primit
„coletul” său (trimis prin mail) şi îi mulţumim frumos.
Cum sărbătoarea Anului Nou a trecut, îi dorim un an cu
sănătate şi numai bucurii.
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Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă
că au ceva de spus, cu talent pentru asta, trebuie să ne trimită cîteva texte (poezie, proză, teatru, eseu critic), scrise citeţ,
lizibil, cu respectarea normelor gramaticale clasice, pe suport de hîrtie sau electronic (obligatoriu cu diacritice – TEXTE-
LE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!)  şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi
cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor intra
în atenţia noastră, promovîndu-i la „Antologia curierului”.

Manuscrisele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul redacţiei, sau pe două e-mail-uri, nicu_sava@yahoo.com sau
convlit95@yahoo.com. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns doar în paginile revistei.




