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Un moment important în afirmarea unității
naționale a românilor din toate ținuturile românești a
fost Serbarea de la Putna din 1871, serbare organizată
de junimea academică, sub motivarea marcării a patru
secole de la sfințirea Mănăstirii Putna, ctitorie a dom-
nitorului Ștefan cel Mare, locul unde se află și cripta
în care a fost înhumat.

Ion Neculce consemnează în O samă de cuvinte
următoarele: „Ștefan-vodă cel Bun, cînd s-au apucat
să facă mănăstirea Putna, au tras cu arcul Ștefan-vodă
dintr-un virvu de munte ce iaste lîngă mănăstire. Și
unde au agiunsu săgiata, acolo au făcut prestolul, în
oltariu. Și iaste mult locu de unde au tras pînă în
mănăstire. Pus-au și pe trii boerenași de au tras, pre
vătavul de copii și pre doi copii din casă. Decii unde
au căzut săgiata vătavului de copii au făcut poarta, iar
unde au căzut săgiata unui copil din casă au făcut
clopotnița. Iar un copil din casă zicu să fie întrecut pe
Ștefan-vodă și să-i fie căzut săgiata într-un delușel ce
să chiamă Sion, ce iaste lîngă mănăstire. Și iaste
sămnu un stîlpu de piiatră”.

Locul este ales de domnitor, conform reperelor
cronologice ce însoțesc albumul mănăstirii Putna, în
data de 4 iulie 1466, zidirea începe pe 10 iulie același
an, iar finalizarea lucrărilor are loc către capătul anu-
lui 1469. După cucerirea cetății Chilia (1465), Ștefan
cel Mare hotărăște înălțarea mănăstirii cu hramul
Adormirea Maicii Domnului. În 3 septembrie 1470 are
loc sfințirea mănăstirii Putna, ceremonie întîrziată de
campania contra tătarilor, finalizată cu victoria de la
Lipnic (Lipinți) pe Nistru.

În Letopisețele putnene citim: „Ștefan Voievod,
care a domnit în Țara Moldovei 47 de ani și trei luni a
trecut la veșnicile locașuri în anul 7012 (1504), luna
iulie, în ziua a doua, marți, la ceasul al patrulea din zi
(ora 10)”, înhumarea avînd loc la Putna, mănăstirea pe
care a ctitorit-o în urmă cu aproape patru decenii. Pe
26 aprilie 1775, cu acordul Porții Otomane și al

Imperiului țarist, nordul Moldovei, Bucovina, intră
sub ocupația Imperiului Habsburgic. 

În 1870 se împlineau patru secole de la sfințirea
Mănăstirii Putna, fapt care a determinat junimea
română studioasă de la Universitățile europene, dar și
din România, să se coaguleze pentru a marca acest
eveniment prin ceea ce s-a numit Serbarea de la
Putna.

Teodor Balan în sinteza sa: Serbarea de la Putna
1871, publicată la Cernăuți (1932) în Tipografia
Mitropolitul Silvestru, narează contextul nașterii și
drumul parcurs pînă la finalizarea Serbării… Românii
din Ardeal, dar și din Banat, Bucovina, inclusiv din
România liberă, pentru studii preferau să ocolească
Budapesta în favoarea Vienei. Aici se aflau la studii
numeroși români, inclusiv, cum remarcă Teodor
Balan, cu timpul s-a format și o însemnată colonie
română. Numărul mare de studenți a determinat,
firesc, asocierea acestora. Pe la 1858 Ioan G. Sbiera a
fost unul dintre cei care au încercat întemeierea în
capitala austriacă a unei societăți de studenți români și
autorul sintezei trece în continuare în revistă evoluția
acestui demers care se finalizează prin inaugurarea, în
iunie 1868, a asociației Societatea literară și
științifică. Încă în vremea cînd asociația funcționa
informal au apărut fricțiuni, cum precizează Teodor
Balan: „Dar conflictul politic între activiști, aderenții
lui Șaguna, și pasiviștii care țineau cu Bariț, un con-
flict care s-a ivit în Ardeal, avu repercusiunile sale și
asupra studențimii române din Viena. La anul 1867
studenții activiști părăsiră Societatea literară și înte-
meiară altă societate, pe care au denumit-o România.
Membrii marcanți ai acestei societăți au fost Aurel
Victor Mureșianu din Ardeal și C. Aronovici din
Moldova”. 

În final, au realizat cu toții că unitatea este mai
importantă decît neînțelegerile politice, astfel, ajunul
Anului nou 1868/9 a fost serbat împreună de membrii
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amânduror societăților. De la această serbare a por-
nit ideea de unire, de contopire într-o singură societa-
te academică. De fapt în aprilie 1871 a început să
activeze noua societate „România Jună”, rezultată
din contopirea celor două societăți academice aminti-
te mai sus.

În cercul studenților membri ai României june s-a
lansat ideea serbării de la Putna și organizarea unui
congres al studenților români de la toate universitățile
și academiile. T.V. Ștefanelli, coleg, prieten și admira-
tor al poetului, în Amintiri despre Eminescu susține că
propunerea pentru cele două acțiuni îi aparține. În
capitolul: Eminescu și serbarea de la Putna.1871, din
volumul menționat (Ed. Junimea, 1983), printr-o notă,
fostul coleg se explicitează: „Eminescu mi-a spus sin-
gur că el a «clocit» această idee, și cînd l-am întrebat
de ce retace aceasta și nu o spune ca să o știe toți, nu
numai cunoscuții săi cei mai de aproape, mi-a răspuns
că nu ar fi recomandabil să știe guvernul austriac că
românii din România, adică supuși străini, au propus
aranjarea acestei serbări, dar el (Eminescu) a sugerat
ideea în mai multe părți, așa că nu se mai știe de la
cine anume vine.

Și în adevăr în toate discuțiunile și actele privitoa-
re la serbare nu se menționează cine a fost acela de la
care a venit ideea. În scrisoarea sa adresată lui D.
Brătianu (vezi scrieri politice și literare ale lui
Eminescu), Eminescu rămîne consecvent, numai ca să
nu sufere serbarea. Dealtfel și modestia prea cunoscu-
tă a lui Eminescu ne explică de ce nu-și asumă el ideea
serbării”. În amintirile sale, I. Slavici, în capitolul
Serbarea de la Putna (Scrieri alese, vol.2, Ed. Știința,
Chișinău, 1993) nota: „Eminescu n-a fost între
inițiatorii serbării, dar ideea congresului de la el a por-
nit și serbarea nu s-ar fi făcut dacă el n-ar fi stăruit ca
ea să se facă cu orice preț, pentru ca congresul să fie
cu putință.

Știindu-l poet, chiar și mulți dintre cei ce l-au
cunoscut personal s-au deprins a-l lua drept un visător
inaccesibil pentru preocupările zilnice. Așa însă el era
numai în ceea ce privește propria lui existență; cînd
vorba era de durerile neamului românesc, el ardea în
foc nestins și devenea om de inițiativă și de acțiune,
stăruitor neînduplecat, care nu ne dedea răgaz, ci ne
mîna mereu înainte. Patriot nu era Eminescu, dar era
naționalist, pentru care România numai ca centru
firesc al vieții naționale românești merita să existe.

În frunte nu-i plăcea să iasă, dar împingea pe alții
înainte, și era gata să meargă și singur cînd alții nu
voiau să-l însoțească.

Așa-l vedem cu ocazia serbării de la Putna”. 
Tot Slavici este cel care în memorialistica inclusă

în volumul amintit, pagini publicate inițial în 1903 în
Convorbiri literare, deslușește cui a aparținut ideea
Serbării: „În 1870 se împlineau – așa se zicea – patru
sute de ani de la urzirea mănăstirii Putna, și dr.
Aronovici din Botoșani făcuse propunerea ca să profi-
tăm de ocaziunea aceasta spre a pune la cale o serbare
națională la mormântul lui Ștefan cel Mare. La 15/27
august, în ziua de Sf. Mărie, cînd se serbează hramul
bisericii, se adună în toți anii multă lume la Putna; n-
aveam dar decît să stăruim ca de astă dată să vie
deputațiuni din toate țările locuite de români și să
facem astfel o mare manifestațiune națională.

Ideea era frumoasă și ademenitoare”. 
Teodor Balan tranșează disputa privind cine a avut

ideea marii adunări de la Putna: „După știrile mai noi,
lucrurile s-au desfășurat în următorul mod. Ideea unei
serbări naționale a fost lansată la anul 1868 între
studenții români de la amândouă societățile academi-
ce din Viena. În moment ce această idee a pus stăpâ-
nire pe toate sufletele românești din Viena, studenții
români de aicea s-au întrunit la o adunare comună în
anul 1869 și au ales un comitet provizoriu alcătuit din
studenții: Petru Pitei președinte, Gabriel Băleanu
secretar și Emil Cozub membru”. 

Acest comitet provizoriu va lansa de la Viena, în
ziua Nașterii Mîntuitorului, pe 25 decembrie 1869, un
Apel către frații și comilitonii, recte studenții români
ai tuturor universităților, document cuprins în Anexe la
volumul lui Teodor Balan, unde citim de la primele
rînduri: „Fiecare națiune, care are conștiință de
existența și misiunea sa, pune preț înainte de toate în
memoria trecutului său. Popoarele și indivizii depind
de la trecutul lor, și propășirea adevărată este posibilă
numai pe baza istoriei și a rezultatelor câștigate. [...]

Și națiunea română are un trecut și ea are în istoria
sa răstimpuri cum le au numai puține din națiunile
europene. Părăsită de muma și surorile sale, expusă și
bântuită de grosul incursiunilor barbare, înconjurată
de toate părțile de neamici de moarte, îmbucătățită și
împărțită de puternicii lumii, au știut a lupta și a-și
păstra existența și originalitatea sa în decurs de aproa-
pe 2.000 ani, au răsfrânt cu bărbăție și perseveranță
toate vremile ce o amenințau cu absoarbere totală și
nimicire”. 

Autorii Apelului sunt totodată conștienți că la acel
moment lupta îndelungată încă nu este dusă la capăt;
tot atâția neamici ca mai nainte ne amenință integri-
tatea și existența tot cu acea înverșunare, ba cu arme
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mult mai cumplite decât orișicând”. 
Nici astăzi nu putem spune că ducem lipsă de varii

amenințări, iar integritatea noastră teritorial-națională
continuă să fie în suferință, prin părți din Țară des-
prinse de la patria-mamă. Se continuă pe același ton,
nu lipsit de fermitate și în limitele adevărului istoric:
„Consolidarea națională este ceea ce voim noi;
împinși fiind de boldul naturii și de obligarea străbu-
nilor noștri, pentru că numai astfel ne vom putea
împlini misiunea noastră în Orient și vom satisface
dorințelor date de provedință și cerute de omenire;
aceasta însă, datorința noastră, este fantoma de care se
tem dușmanii noștri: consolidarea noastră naturală nu
voiesc ei a ne-o concede cu nici un preț. De au fost
străbunii noștri în decurs de secoli bulevardul în con-
tra barbarismului asiatic, de au fost eroii noștri scutul
creștinătății și apărătorii culturei cu arma în mână,
este chemarea noastră de a fi astăzi și pe viitor prima
națiune în Orient prin cultură și progres. Geniul
național, firea și locul, ne-o impune aceasta.

Deși desfăcuți unii de alții în privința politică, ne
unește totuși aceeași limbă, aceleași obiceiuri și dati-
ne, aceeași religiune și credință politică și socială, de
la Tisa pân-la Marea Neagră, de la Nistru și pân-la la
Balcan; scopul nostru comun nu fură (!) și nici că vor
fi în stare a-l împiedica nici politica străină, nici cursa
timpului. Este însă o necesitate imperioasă pentru
conlucrarea la același scop, ca să ne coadunăm din
toate unghiurile spre a ne cunoaște unii pre alții, a ne
uni în cuget și simțiri, a ne conțelege despre interesele
noastre comune, pentru care suntem și existăm, pentru
progres și cultura națională”. De remarcat
poziționarea junimii academice în raport cu clasa poli-
tică: „Această necesitate a născut încă de mult ideea
de o întrunire a românilor din toate părțile într-o ser-
bare națională. Dar bărbații noștri de activitate sunt
împovărați de greutățile intereselor naționale ardente,
și mai cu seamă sub împrejurările politice de astăzi
nici că se poate cere de la ei ca să ia inițiativa și să
îngrijească astfel de întrunire. Nu este deci dară
aroganță, ci din contra o datorință sântă, ca să ia asu-
pra-și efectuirea acestei idei tinerimea română acade-
mică. Ea reprezintă per excellentiam viitorul națiunii:
«Unde este inima tinerimii, acolo sunt și ideile viito-
rului». O întrunire serbătorească a tinerimii române de
pretutindeni nu este alta decât tipul ideii ce pătrunde
cu atâta farmec și putere inima fiecărui român: Gloria
națională”. 

Greu de crezut că astăzi tinerimea studioasă ar
purcede cu atîta aplicare și maturitate la împlinirea

unei sărbători de talia celei de la Putna, animată de
aceleași simțăminte întru afirmarea ideii naționale sub
pecetea culturală.

Comitetul provizoriu constituit la Viena consideră
că ar întruni cu adevărat condițiile unei sărbători
naționale, dacă festivitățile vor avea loc la „mormîn-
tul lui Ștefan cel Mare” în mănăstirea Putnei
(Bucovina) cu ocaziunea hramului bisericesc în ziua
Sântei-Marii, 15/27 august.

Ei văzînd în el primul erou național, epoca
ștefaniană fiind pagina cea mai strălucită din istoria
noastră. Cercetarea criptei domnitorului ar trebui, în
opinia comitetului, să fie Mecca fiecărui român.

Împlinirea acestei serbări naționale ar fi un impuls
necesar pentru ridicarea grabnică a unui monument
demn de acest erou. Organizatorii constată că națiunea
nu i-a ridicat încă un monument și nici nu este sărbă-
torită nicăieri amintirea lui. Trist adevăr, la aproape
patru secole de la înveșnicirea marelui domnitor nu
existau aceste minime dovezi de recunoștință.

Este bine argumentată și motivată alegerea locului
de desfășurare a evenimentului: „Bucovina este în
privința geografică și strategică sentinela românismu-
lui contra colosului nordic și a părților lui etnografice;
este încheietura care leagă România, Moldova și
Basarabia cu Maramureșul și Transilvania. [...]

Dar aceasta țară, mărgăritarul vechei Moldove,
este inundată de elemente străine, iar fiii și moștenii
țării asupriți și persecutați. Poporul a uitat chiar de
suvenirile sale naționale, trebuie dat impuls și îmbăr-
bătare”. 

Tinerii studioși au ținut seama de toate aspectele:
social, economic, religios etc.; hramul Adormirii
Maicii Domnului aduna anual mulțime de enoriași la
Putna, fiind și o perioadă, luna august, prielnică pen-
tru călătorii. Marea sărbătoare este considerată și o
bună ocazie pentru improvizarea unui congres de
studenți români de pretutindeni de care duceau lipsă
de mult timp. Se dorește prezența delegațiilor de la
universitățile și academiile unde studiază români și
sunt nominalizate cele din București, Iași, Paris,
Viena, Turin, Berlin, Pesta, Pisa, dar și academiile de
la Sibiu, Oradea Mare, Cluj, Cernăuți, Blaj, Arad.
Între invitați nu vor lipsi bărbații naționali de renume,
profesorii institutelor naționale, clerul, inteligența și
nobilimea română din Bucovina și se va îngriji ca să
participe popor cât se poate de numeros. 

În semn de pietate și de amintire va fi depunerea
unui cadou pe piatra tombală – depunere considerată
ca momentul cel mai înalt al sărbătoririi – și care con-

33CONVORBIRI  LITERARE



stă în o urnă antică romană de argint cu
inscripțiunea: „Eroului, Învingătorului, Spaimei
neamurilor, Scutului creștinătății, Apărătorului cultu-
rei, Mândriei națiunii române, Lui Ștefan cel Mare și
Bun, Junimea română academică, An. MDCCCLXX”.
Urna va fi învelită pe jumătate cu o flamură tricoloră
de mătasă, care va spânzura de pe mormânt până jos.

Se hotărăște, pentru acoperirea cheltuielilor impu-
se de sărbătoare, constituirea unor comitete locale prin
care să se realizeze subscripțiile, avînd ca termen de
finalizare aprilie 1870. Totodată se precizează că ser-
barea nu are un scop ilegal sau subversiv, nu poate fi
împiedecată și n-are trebuință de a se prepara în
secret.

Tot acum, comitetul provizoriu stabilește un pro-
iect de program pentru sărbătoarea națională la mor-
mîntul lui Ștefan cel Mare la 15(27) august 1870, în
care, între altele sunt prevăzute decorarea mormîntu-
lui cu coroane de flori și cu lauri și se vor aranja în
simetrie cel puțin 70 făclii tricolore, un prînz, etc.,
etc.; corul în biserică va executa un imn compus
anume pentru acest scop, urmînd a doua zi, în afara
mănăstirii, desfășurarea unui congres al studenților
români.

La Apelul Comitetului provizoriu din Viena vor
răspunde primii studenții din București, cuprinși de o
sublimă emoție care promit a se implica și lucra cu tot
devotamentul. În numele comitetului din București
semnează studenții: Ștefan C. Mihăilescu, G.Dem.
Teodorescu, Ioan A. Brătianu, N.Ath. Popovici, Nic.
Scurtescu și Mih. Manolescu. Studenții de la Iași în 16
ianuarie 1870 aprobă apelul și aleg un comitet: Vasile
Chiru președinte; I. Bădescu, secretar; A. Cristodulo,
casier și membri C. Ressu și Gh. Gheorghiadi. Și
studenții de la Paris răspund în aprilie 1870, răpiți de
aceleași speranțe și pentru care Ștefan cel Mare rezu-
mă în personalitatea sa legendară concepțiunea unei
singure Românii.

În primăvara lui 1870, cum precizează și Teodor
Balan în lucrarea amintită, studenții români din Viena
aleg un comitet central definitiv: Nicolae Teclu,
președinte; Mihai Eminescu, secretar, și Petru Pitei,
casier. În martie comitetul ales definitiv, sub semnătu-
ra celor menționați, emit un nou Apel. Încă din deschi-
dere citim: „Pentru prima oară junii români de la toate
academiile și universitățile române și străine au decis
a se întruni la o comună serbare românească pe
pământul cel clasic al Bucovinei.

Acolo între murii monasteriului de la Putna zac de
trei secole și mai bine sacrele oseminte ale unui erou

român, carele cu brațul său puternic a fost cel mai
mare apărător al românismului în Orient și al
civilizațiunii creștine în secolul XV. El a înfrânt incur-
siunile barbare, nu numai spre gloria și fericirea
națiunei române, și și spre binele Europei întregi. [...]

Cu deplină încredere ne adresăm, dar, cătră toți
inteligenții patrioți români și cu deosebire către D-
Voastră, Domnule, și Vă rugăm: Să conlucrați în cer-
cul D-Voastre spre realizarea acestei idei, să dați spri-
jinul moral și material junimii române ca să poată
araanja o festivitate demnă de poporul român”. 

În 25 mai 1870 urmează un nou Apel, semnat în
numele comitetului central de: președinte: Nic. Teclu;
secretar: Gabriel Băleanu; casier: Petru Pitei, avînd ca
țintă impulsionarea subscripțiilor financiare necesare
bunei desfășurări a serbării comemorative, iar în
următorul Apel, din 30 mai, emis către doamna Maria
C.A. Rosetti: Roagă să îndemne doamnele române din
București să efectueze o învelitoare pentru mormântul
lui Ștefan cel Mare. I se adresează cu următoarea
rugăminte umilită: Prea stimată Doamnă!
Considerând momentuositatea serbării de la Putna,
comitetul central Vă roagă, ca pe o adevărată matro-
nă română, ce să binevoiți a lua inițiativa și conche-
mând un consiliu de doamne române să propuneți
lucrarea învelitoarei decorative, ce se va depune pe
urna votivă și a sprijini această propunere cu toate
forțele morale și materiale de cari dispuneți.
Încrezători că vor primi sprijinul solicitat, comunică și
date referitoare la forma și mărimea învelitoarei dori-
te. Ea are să fie de mărimea unui metru și 2 cm în
pătrat. Termenul de finalizare fiind 15 iunie 1870.
Doamna Maria C.A. Rosetti răspunde cu entuziasm la
solicitare și se adresează nu doar unor doamne, ci și
lui Papiu Ilarian, V.A. Urechia și N. Grigorescu, toți
asigurând-o de sprijinul lor, cu amendamentul că ter-
menul limită să fie 30 iulie.

În 18 iunie același an, Elena Istrate, ca urmare a
Apelului de mai sus, se adresează doamnelor române
din Iași pentru subscripții în vederea realizării înveli-
torii decorative a urnei. 

Pe lista de subscripție a doamnei Elena Istrate,
cum subliniază Teodor Balan, alături de ea mai sem-
nează, între altele: Veronica Micle, Victoria
Alecsandrescu-Urechia, Elena Mârzescu, Emilia
Gherghel și Cleopatra Petit, născută Stamati.

O inițiativă asemănătoare au și doamnele din
Bucovina, între semnatare aflăm pe Ana Vasilco,
Maria Cârste, Catinca Gafenco, Catinca Giurgiuvan și
Eufrosina Hurmuzachi.
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Cu destul efort, depunerile pe listele de subscripții
sunt tot mai consistente și încurajatoare în ce privește
suportul financiar necesar susținerii festivităților. 

„Pe la mijlocul lui iulie, cum consemnează Teodor
Balan, comitetul central de la Viena trimise la Putna o
delegație. Membrii acesteia au fost: Emanoil Logoteti,
Gabriel Bălean și Ioan Volcinschi. Aceștia aveau să
clădească hala festivă, zisă portic, și să grijească de
decorațiile trebuincioase”. 

Cum era de așteptat, autoritățile austriece află de
proiectul marii sărbători și, cităm din comentariile
aceluiași: „La 25 iunie 1870 Oreste Renney, prefectul
județului Rădăuți, român cu frumoase sentimente
naționale, unul din întemeietorii Societății pentru
Cultură, raportă guvernorului Bucovinei, cavalerul de
Mirbach, că la Viena s-a format un comitet de studenți
români, având de scop să serbeze ziua de 27 august
1870 la Putna în amintirea aniversării de 400 de ani ai
existenței mănăstirii Putna. Cum cu acest prilej va sosi
la Putna multă lume, și cum hramul mănăstirii din
acest an va întrece sărbătorile anuale obișnuite, Oreste
Renney roagă să i se dea instrucțiuni cum să se com-
porte. Guvernul răspunse cu nota din 8 iulie 1870. L-
a provocat pe prefect să supravegheze atât pregătirile
ce se fac, cât și felul cum va decurge serbarea «întru-
cât cu acest prilej vor lua parte mulți străini și se va
aranja probabil o serbare națională în memoria lui
Ștefan cel Mare». Totodată guvernorul trimise un
raport detailat Ministrului de interne Taafe. Pentru 27
august 1870, zicea el, studenții români din Viena
intenționează «să convoce o adunare în masă a româ-
nilor din țară și din țările vecine». În ce privește gene-
za acestei idei, e de amintit că unii studenți români din
Viena au găsit cu cale să se servească de prilejul hra-
mului «ca să întărească sentimentul național româ-
nesc, ca să demonstreze legătura românilor din
Bucovina cu cei din Principatele dunărene și din
Transilvania și, în urmă, să aranjeze, pe această cale,
o serbare națională, profitând de momentul religios».
S-au și trimis invitări în toate părțile. Programa serbă-
rii încă nu este stabilită. Se știe numai că se va împo-
dobi mormântul lui Ștefan cel Mare «un principe mol-
dovean», care la anul 1466 a înființat mănăstirea și
căruia românii i-au dat titlul onorific de «Mare» și
«Erou». Dânsul mai e venerat din cauza «luptelor sale
purtate cu ungurii și polonii». Mormântul va fi împo-
dobit cu covoare scumpe și pe el se va depune o urnă
de argint. Cu această serbare se urmăresc scopuri
naționale, politice. S-au aranjat mari colecte de bani.
Pentru a ști cum să acționeze, guvernorul Bucovinei

cere instrucțiuni”. Sunt alertate și oficialitățile
bisericești care îi solicită lui Arcadie Ciupercovici,
egumenul Mănăstirii Putna, date despre proiectata ser-
bare. Consistoriul mitropolitan de la Cernăuți au abor-
dat cu prudență întreaga organizare a festivităților și la
îndemnul egumenului se adaugă un punct de vedere
strict bisericesc: „An de an se serbează hramul mănăs-
tirii. Numărul oaspeților nu importă. În fond, este
aceeași serbare anuală, numai că asistența va fi mai
numeroasă. Se va observa același fast și același rit ca
altădată. Pentru autoritățile bisericești n-a intervenit
nici un moment nou”. Autoritățile politice austriece se
arată mefiente, considerînd că studențimea aranjează
serbare națională, nu bisericească. În contextul acestor
frămîntări de natură politică izbucnirea războiului
franco-german soluționa pe moment controversa prin
întreruperea pregătirilor pentru serbare. Comitetul
central de la Viena trimite în august 1870 telegrame
către ziarele românești prin care anunță amînarea ser-
bării pentru 15/27 august 1871. Membrilor comitetu-
lui trimiși la Putna li se cere să sisteze lucrările și să
se întoarcă, anunțînd totodată publicul asupra amînării
festivităților.

„Serbarea de la Putna, precizează Teodor Balan, a
fost astfel amânată, dară nu a fost contramandat
obișnuitul hram bisericesc. Acesta e sărbătorit.
Egumenul Ciupercovici primi de la Consistoriu o
sumă mai mare de bani pentru a prăznui hramul în stil
mare, potrivit aniversării de 400 ani de la sfințirea
mănăstirii”. Cum era de așteptat de această dată, și ca
urmare a propagandei susținute în presă a fost o
prezență mult mai numeroasă. Tot ceremonialul își
urmă cursul conform normelor bisericești. Numărul
12/ anul IV, din 15 iulie 1870 al Convorbirilor literare
publică în deschidere Epigonii lui Eminescu, iar către
finalul numărului din 15 august 1870, de același, o
Notiță asupra proiectatei întruniri la mormîntul lui
Ștefan cel Mare la Putna, unde poetul expune scopul
serbării de la Putna, care pe lîngă cel religios și de
pietate către trecutul nostru pe cît de glorios, pe atît
de nefericit s-a născut și ideea că o întrunire a
studenților români din toate părțile ar putea să consti-
tuie și altceva decît o serbare pentru glorificarea tre-
cutului nostru și că cu o ocasiune atît de favorabilă în
feliul său, am putea să ne gîndim mai serios asupra
problemelor ce viitorul ni le impune cu atîta necesita-
te.

Și consideră că trebuința cea mai mare ni s-a
părut nouă că ar fi „o singură direcțiune a spiritului”
pentru generațiunea ce crește. În notița sa este evident
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că Eminescu pledează pentru ca alături de Sărbătoarea
în sine să se desfășoare și un prim congres al
studențimii, argument suplimentar că ideea îi aparține
întru-totul. Fapt confirmat, între alții de prietenul său,
Ioan Slavici.

„Rezumîndu-ne, putem spune că dacă esteriorul
acestei festivități are să fie de un caracter istoric și
religios, interiorul ei – dacă junimea va fi dispusă pen-
tru aceasta – are să cuprindă germenii unei desvoltări
organice, pe care spiritele bune o vroesc din toată
inima.

Ca lucrarea noastră în viitor să constitue un singur
organism, normal și fără abatere e, se-nțelege de sine,
un ideal, a cărui împlinire nu e decît problematică;
însă puținul bine, ce ar pute resulta dintr-o încercare
de a organiza viața viitorului, însemnează totuși mai
mult decît nici o încercare spre aceasta”.

În final crede necesară o analiză a cauzelor amînă-
rii festivităților de la Putna, amînare provocată de răz-
boiul franco-prusac: „Dacă serbarea se ținea în anul
acesta, nu-i remînea decît alegerea între două
consecințe egal de rele. Sau că curentul zilei ei impri-
mă fără voe, o nuanță politică, pe care n-o are și nici
intenționează de-a o ave și astfel am fi dat nascere la
sgomote și păreri, cu totul neindentice cu scopul și
ființa ei, – ba poate că în casul cel mai rău realizarea
ei ar fi fost oprită prin măsuri guvernamentale; sau,
dacă lumea ar fi fost priceput-o bine, fiind însă în
contradicțiune cu curentul zilei nimene nu s-ar fi inte-
resat de ea, ș-ar fi trecut nebăgată în samă și fără de-a
lăsa vreo urmă morală, precum s-au mai întîmplat și
cu alte serbări de natura acesteia”.

În consecință, pentru a evita relele ce ar fi decurs
prin neamînare, comitetul, ne comunică poetul, între
altele și secretar al acestuia, că a găsit de cuviință a-l
programa în anul următor, când spiritele vor fi mai
liniștite și participarea neoprită de nici un fel de
considerațiuni.

La începerea cursurilor universitare, în octombrie
1870, comitetul central de la Viena face un raport pri-
vind gestiunea fondurilor colectate. În pofida corectei
gestionări, sumele depuse în bancă vor fi pierdute,
banca intrând în insolvență. În Memorialistica sa,
Ioan Slavici trece în revistă situația jenantă generată
de speculațiile bancare: „Președintele comitetului cen-
tral, d-l Nicolae Teclu, a achitat prețul urnei votive, un
frumos obiect de artă în argint, care a costat 1.468 fl.,
61 cr. Iar restul banilor adunați pentru serbare l-a
depus la casa de păstrare. Pentru deplina siguranță,
libretul de la casa de păstrare a fost încredințat unei

case de bancă ca să-l ție în casa de fer. Jucînd la bursă
pe hîrtii franceze, această casă și-a pierdut întregul
avut și a riscat în cele din urmă și libretul ce i se
încredințase.

Silințele ce a depus comitetul spre a determina pe
această casă să se reabiliteze restituind banii au rămas
zadarnice și astfel comitetul a fost nevoit să mărturi-
sească tristul adevăr.

Socotindu-se compromis în urma acestui abuz de
încredere și neîndrăznind să facă un nou apel la
public, comitetul a convocat în martie 1871 «adunarea
generală» și i-a făcut propunerea ca să renunțăm la
executarea hotărîrii ori, cel puțin, să amînăm din nou
serbarea.

În fața acestei propuneri a rostit Eminescu vorbele
pe care le-am trecut în apelul adresat colegilor noștri.

Nu ne puteam împăca cu gîndul ca să pierdem încă
un an din viața noastră comună”.

Contextul politic dar și economic după încheierea
războiului franco-prusac părea cu totul nefavorabil
reluării diligențelor pentru proiectata sărbătoare.
Entuziasmul tinerimii studioase și sub îndemnul unor
oameni, cum spune Slavici, precum Kogălniceanu, V.
Alecsandri, C.A. Rosetti, frații Brătieni, Goleștii și
încă alții, își păstrează vigoarea și consemnează pro-
zatorul transilvan: „Am stăruit deci ca serbarea să se
facă cu mijloacele de care vom putea să dispunem.

Comitetul central a declarat că ia și el parte la
însuflețirea obștească, dar sarcina de a executa această
hotărîre și onoarea de a face pregătirile serbării ne-o
lasă nouă, care atît de bine am știut să susținem cauza.

Această hotărîre nu ne-a turburat cîtuși de puțin.
Eram oameni cu inima curată și n-am fi stăruit

dacă n-am fi fost pătrunși cu desăvîrșire de convinge-
rea că sarcina aceasta e ușoară, că lucrurile se fac ele
de ele, că n-avem decît să mergem înainte, pentru ca
toți să vie după noi și că comitetul își va schimba și el
gîndul, îndată ce va fi văzut că e încurajat și că iar se
adună bani”. 

Și, drept urmare, acțiunea de pregătire a serbării
din august 1871 va porni cu toată neîncrederea unora.
Și Slavici îl citează pe Eminescu, ca o concluzie: „E
greu să pornești o mișcare, dar după ce s-a pornit
odată, ea merge de sine înainte”. Și așa a și fost. Cei
din Viena vor emite câteva noi Apeluri, unul către
junimea română, în 17 iunie 1871, semnat de V.
Bumbacu – vice-președinte, și de Ioan Slavici – secre-
tar. Este afirmată iminența realizării serbării altfel
pierdem un an din viața noastră comună. Încrezători
în zelul național al studențimii, le cere să se organize-
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ze în filiale locale, să comunice celor din Viena păre-
rile și propunerile privind realizarea serbării, să răs-
pândească prin mijloacele pe care le are la dispoziție
ideea realizării sărbătorii, colectivul, contribuțiile și
transmițându-le comitetului central până în 15 iulie
1871.

Avem și un apel către junele române din 15 iulie,
semnat tot de cei doi și care se deschide cu: „Sororilor,
a venit momentul ca junimea română să manifesteze
conștiința unității sale naționale: A venit momentul ca
junimea română să o zică în fața lumei, că e îndestul
matură spre a-și cunoaște chemarea sa socială în
Orientul Europei”. 

Li se adresează cu următoarea rugăminte: „1. Ca
să binevoiți a face pentru fiecare țară română
(Muntenia, Moldova, Bucovina, Transilvania, Crișana
Timișoara, Maramureș și Basarabia) câte o flamură cu
inscripțiunea: «Cultura e puterea popoarelor – junele
române din (țara)».

2. Ca să binevoiți a trimite aceste flamure comite-
tului central la locul serbării (Putna, Bucovina) cu
câteva zile înainte de serbare (27 august a.c.) prin o
reprezentantă aleasă din junele țării respective, or
dacă asta nu se poate nicidecum prin poștă.

3. Flamurele vor servi la serbare de decorațiune,
reprezentând sexul frumos al întregii românimi, iar
după serbare junii români vor primi flamurele din
mânile junelor române, ca eterne suveniri ai (!) acestei
zile mărețe”.

În aceeași dată, cei doi vor emite și un Apel către
onoratul public român, în care se argumentează sco-
pul serbării și necesitatea sprijinirii financiare întru
aceasta. 

Și Slavici remarcă: „Efectul apelurilor publicate
au întrecut toate așteptările noastre. Publicul nu mai
cerceta cine e V. Bumbac, cine I. Slavici și cine e E.
Luță, nici dacă au ori nu calitatea în care i se prezentă
și curgeau adresele de aderență și de încurajare și răs-
punsurile la numeroasele scrisori pe care Eminescu și
eu le adresaserăm persoanelor ce, după toate actele
primite de la comitetul central, țineau să ia parte la
serbare. În toate aceste scrisori eram vestiți că se
adună bani prin subscripțiune.

În același timp, consiliile comunale din cele mai
multe orașe din România votaseră pentru serbare
sume mai mult sau mai puțin însemnate, de la 200
până la 2.000 lei. În timp de vreo două săptămâni, am
ajuns să avem peste 2.000 de florini și aproape 14.000
lei, bani încă neprimiți, dar pe deplin asigurați, și lis-
tele circulau înainte”. 

Cum se apropia vacanța de vară, cei doi prieteni,
Eminescu și Slavici, se aflară singuri în greaua încer-
care impusă de serbare și citim în paginile celui care a
scris Mara: „Fiind anul școlar pe sfârșite, se sfârșeau
și lecțiunile mele și nu-mi rămânea decît să mă duc
acasă, unde eram așteptat cu multă nerăbdare. N-
aveam bani ca să mai fac și călătoria de la Viena la
Putna, n-aveam haine în care m-aș fi putut prezenta la
o serbare națională, nu eram de felul meu om făcut
pentru reprezentațiune. 

Eminescu însă, îmbărbătat de însuflețirea generală
ce se dădea pe față în coloanele ziarelor și în adresele
ce primeam, plutea în regiuni înalte, privea încântat în
viitor și nu voia să știe de asemenea nimicuri, nici să
înțeleagă cum eu mă simțeam din ce în ce mai strivit
de conștiința răspunderii ce primisem în o clipă de
avînt asupra mea și cum întreaga ființă mi se zguduia
cînd mă cuprindea temerea ca nu cumva această
însuflețire generală să ducă la o și mai generală deza-
măgire.

Trebuia neapărat să merg înainte!
Văzînd că nimeni nu voiește să primească sarcina

de casier și că comitetul numai în Bucovina se va con-
stitui, am luat dispozițiunea ca toate sumele să se tri-
meată la Cernăuți pe adresa lui Pamfilie Dan, un om
de diamant, care ne promisese că va intra în comitet și
nu putea să nu se ție de vorbă.

Am rugat apoi pe Vasile Alecsandri să ne dea un
imn ocazional, iar pe Flechtenmacher și pe Caudella
să ne facă cîte o compozițiune pentru acest imn”. În 20
iunie 1871, același comitet vienez, sub semnătura lui
V. Bumbac și Ioan Slavici, propune Concurs pentru
discursul festiv, discurs ce se cerea să fie elaborat și
susținut de unul din junii academici. Cuvântarea festi-
vă urmând a fi susținută înaintea depunerii urnei pe
piatra tombală; sunt precizate cerințele pe care trebuie
să le îndeplinească discursul: „1. Cuvântarea să nu fie
prea lungă. 2. Să fie într-un limbagiu cât se poate de
popular. 3. Să fie concentrat în rolul istoric-național al
lui Ștefan cel Mare. 4. Să accentueze îndeosebi anul
1470 (Putna, Unirea). 5. Să nu facă alusiuni
intenționate la împrejurările politice de azi.

Comitetul central va ruga pe trei literați români
recunoscuți ca să binevoiască a compune o comisiune
spre alegerea celei mai bune dintre cuvântările incurse
(numai propriu scrise numele autorului în copertă
sigilată etc.)”. Și tot Slavici consemnează: „Comitetul
central hotărâse ca discursul festiv să fie ținut de un
student și ca manuscriptele acestui discurs să-i fie tri-
mise. Noi ne-am sfiit să ne facem judecătorii colegilor
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noștri și am rugat mai întîi pe V. Alecsandri, apoi,
după sfatul lui, pe d-nii T. Maiorescu, I. Negruzzi și V.
Pogor să examineze împreună manuscriptele și să facă
alegerea”.

Solicitarea este acceptată de Maiorescu, manuscri-
sele urmînd să fie trimise la Iași, iar în comisia de
selectare, cum precizează Slavici, Iacob Negruzzi va
fi înlocuit cu V. Alecsandri. Singurul discurs înaintat
va fi doar al lui A.D. Xenopol. Explicarea acestei
situații va fi oferită de Eminescu printr-o epistolă
adresată lui Maiorescu în 6 august 1871, prin care
mulțumește pentru bunăvoința de conlucrare cu
Alecsandri și Pogor în alegerea discursului, care a fost
doar cel al lui Xenopol, și citim: „De nu mă înșel, se
pare cum că nu v-ar fi supărat într-atîta împrejurarea,
că Vi s-a presintat o singură cuvîntare, pe cît aceea,
cum că Comitetul ar fi anticipat opiniunilor D-voastră.

Nu a fost însă comitetul acela, care-a anticipat opi-
nării D-voastră, ci numai membrii aceia, cari lucrase
și ei cuvîntări și cari citind pe a D-lui Xenopol și con-
vingîndu-se cum că într-adevăr ar fi cea mai bună din
toate, și-au retras din bună voie pe ale lor, nevoind a
le expune la o comparare, de care ei erau siguri,
cumcă ar eși în defavoarea lor.

Eu din parte-mi n-am putut decît s-aprob, că
oamenii au avut pătrunderea, de-a distinge între rău și
bine, chiar dacă ar fi răul al lor și binele al altora”.

Împrejurare în care poetul se arată a fi încrezător
că îi va fi acceptată explicația oferită.

Dumitru Brătianu, într-un articol publicat în
„Românul”, felicită și susține inițiativa studențimii și
consideră, în contra detractorilor, drept eroică ideea
serbării și va fi un bun prilej al solidarității între toate
Țările românești. La acest semn de susținere a acțiunii
tinerimii române, Eminescu împreună cu Pamfil Dan,
în numele comitetului răspund din Cernăuți printr-o
epistolă, datată 3/15 august 1871, scrisoare ce va fi
publicată în 1903 în Convorbiri literare. Cităm câteva
fragmente: „Prin articolul d-v., publicat în no. din 23
iuliu a.c. al jurnalului Românul, ați împrumutat serbă-
rii de la Putna acea strălucire de care prestigiul unui
nume ș-a unei inteligențe însemnate i-o dă unei fapte
neînsemnate chiar.

Dacă însă serbarea s-ar întâmpla într-adevăr ca să
aibă acea însemnătate istorică pe care i-o doriți D-
Voastră, dacă ea ar trebui să însemne piatra de hotar ce
desparte pe planul istoriei un trecut nefericit de un vii-
tor frumos, atunci trebuie să constatăm tocmai noi,
aranjatorii serbării, cum că meritul acesta, eroismul
acestei idei nu ni se cuvine nouă”. 

Mobilizarea pentru pregătirea momentului festiv
este exemplară și, cum citim în lucrarea lui Teodor
Balan: „Din București doamna Maria C.A. Rosetti
comunică că învelitoarea pentru urna festivă executată
de doamnele române din București și împodobită de
epitaforul și brodatorul Nacu este gata și se află expu-
să în magazinul Breul, Calea Mogoșoaiei, Piața
Teatrului. La această învelitoare au colaborat pictorul
Grigorescu și istoricii Papiu Ilarian și Vasile Urechea.

La 30 iulie 1871 Curierul de la Iași comunică că
flamura destinată a reprezenta la serbare pe femeile
române din Moldova este aproape gata și va fi trimisă
în curând la Putna”. 

Aflat încă la Viena, Slavici este poftit la poliția
cezaro-regească. Chestionat asupra pregătirilor pentru
serbare anunțate prin diverse publicații, cei care-l cer-
cetează nu văd motiv de a o împiedica, dar solicită să
revină peste două zile pentru răspuns: „Răspunsul a
fost că guvernul nu va opri pe românii din Ungaria,
nici pe cei din România ori din Basarabia de a veni la
Putna, dar numai autoritățile locale vor putea să se
pronunțe dacă pot sau nu să fie permise
manifestațiunile proiectate de noi. Probabil e – mi s-a
adăogat – că, în sensul expunerilor făcute de mine și
pe răspunderea personală a mea ori a vreunei alte per-
soane care inspiră încredere, serbarea se va putea face
dacă vom ști să conducem lucrurile astfel ca să nu ne
punem în conflict cu autoritățile locale”. 

După această întâmplare, care a îngrijorat pe cei
doi prieteni, vizând posibilitatea ca autoritățile locale
să se opună, Comitetul central de la Viena comunică,
pe 16 iulie, că la 1 august membrii comitetului vor
pleca în Bucovina. Avem și o judicioasă scrisoare prin
care A.D. Xenopol trimite din Iași, pe 25 iulie, lui Ioan
Slavici, câteva observații cu privire la discursul festiv
ce avea să-l susțină la serbare. Recunoaște că
observațiile primite de la acesta le consideră în parte
de bune și, firesc, mulțumește. La retorică nu vrea să
renunțe, acceptând totuși sugestiile prozatorului. Face
și câteva propuneri, care se vor și împlini: „Despre
tipărire, iată cum socot că ar trebui urmat. Eu cred că
exemplarele ar trebui să se vândă cu un preț unic și
banii ce i-ar aduna dați la fondul pe care avem de gînd
a-l aduna pentru facerea unui monument lui Ștefan cel
Mare. Eu renunț la orice drept asupra broșurii. V-aș
ruga numai să determinați numărul de exemplare ce
trebuie tipărite și eu mă însărcinez cu bucurie de a
îngriji tipărirea la Junimea, unde desigur vom avea
lucru bun și ieftin. Eu cred că 2.000 de exemplare nu
sunt de ajuns; 3.000 n-ar strica. Mai cred că ar fi bine
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să fie cuvântarea tipărită nainte de serbare, pentru că
tocmai la Putna vom avea ocazie de a trece mai multe.
Înainte de a fi rostită, însă, cuvântarea nu trebuie sub
nici un mod să apară în public, tot efectul s-ar nimici.
După serbare voi căuta să determin pe redacțiunea
Convorbirilor de a publica atât discursul, cât și o dare
de seamă despre nascerea și împlinirea ideii serbării,
dare de samă ce va fi lucrată de comitetul serbării”. Se
înțelege, discursul festiv a apărut în numărul de pe 15
august 1871 al Convorbirilor literare. De interes, pen-
tru comunitatea convorbiristă a celor doi, sunt frazele
finale din scrisoarea trimisă lui Slavici pe 25 iulie:
„Cu ocazia aceasta Vă spun că cu nerăbdare de a
cunoaște urma studiului asupra maghiarilor pe care ne
ajutați a-l publica în Convorbiri”. Iar în P.S. îl anunță,
convins că a aflat aprobarea sumei de 1.000 lei pentru
serbare, de către Primăria din Iași.

În urma hotărârii Comitetului central de la Viena,
s-au stabilit membrii care urmează să plece la
Cernăuți pentru pregătirea serbării. Teodor Balan, în
volumul amintit, consemnează: „Ajunși la Cernăuți,
membrii comitetului – rudiment de comitet – se con-
stituiră. A fost ales președinte Ioan Slavici, secretar
Ilie Luția, iar casier Pamfil Dan. A semnat adresele și
Vasile Morar ca membru în comitet. La constituire
Eminescu n-a fost de față. Când sosi, a fost cooptat ca
al doilea secretar. Primul act semnat de acest comitet
poartă data de 1 august 1871 și este semnat de
președintele Slavici și secretarul Ilie Luția. Foarte
sever a fost casierul Pamfil Dan. Purta socotelile mai
bine ca cel mai rutinat contabil. Slavici îi zice «om de
diamant»”.

De altfel, comitetul constituit ad-hoc la Cernăuți
comunică publicului, pe 1 august, că sunt prezenți în
capitala Bucovinei pentru serbarea de la Putna. 

În amintirile sale, prozatorul de la Șiria face câteva
precizări demne de cercetat: „Fruntașii românilor din
Bucovina, oameni cumpăniți și preocupați de interese-
le locale și actuale, nu erau accesibili pentru vederile
noastre, se temeau că-i vom compromite prin
agitațiunile pornite în vederea serbării și erau hotărâți
să nu ia parte la serbare. Îndeosebi Alecu Hurmuzaki,
cel mai cu trecere dintre dânșii, stăruia să renunțăm la
executarea hotărârii, luate în o clipă de avînt juvenil
ori, cel puțin, să ne mărginim a depune urna pe mor-
mânt, fără de steaguri naționale, fără de discursuri,
fără de portic și arcuri de triumf.

Ce puteam să fac eu? Ce trebuia să fac?!
Eram convins că tocmai pentru românii din

Bucovina serbarea are să fie punctul de plecare al unei

nouă epoci culturale; fără de bucovineni însă, ba chiar
contra voinței lor, nu se putea face serbarea, și colegii
noștri din Bucovina nu îndrăzneau să intre în comi-
tet”. Vedem cît de reticenți se arată cei care normal ar
fi fost să le fie imediat alături. În situația dată, decizii-
le lui Slavici au fost salvatoare pentru susținerea ser-
bării de la Putna: „Știam prea bine că întrunirea nu se
va putea face decît cu voia autorităților locale și în
prezența unui comisar. N-aveam însă să fac arătare
decît în termin de trei zile, iar pînă la 15/27 august mai
erau cîteva săptămîni, și pentru facerea pregătirilor n-
aveam nevoie decît de învoirea egumenului, care mă
aștepta cu nerăbdare. Ar fi fost o indirectă mărturisire
că stau la îndoială asupra dreptului nostru de a face
serbarea dacă aș fi cerut voie chiar de pe acum…

Voind să profităm de ocaziune ca să ne punem în
legătură cu fruntașii de la țară și mai ales cu preoții,
am făcut călătoria cu mare înconjur și ne-am oprit pre-
tutindeni unde speram să ne putem găsi agenți. Toți se
bucurau că serbarea se va face și mai ales la Siret,
unde Teodor Stefanelli făcuse o viuă propagandă, am
ținut chiar o mică întrunire”.

În 11 august, din Cernăuți, Slavici, ca președinte,
Eminescu secretar, comunică publicului măsurile
luate pentru reușita serbării de la Putna și, bineînțeles,
invită la participare. Și sunt expuse în detaliu acțiunile
comitetului cu îndrumările necesare privind sosirea
participanților la marea sărbătoare și programul de
desfășurare: „Comitetul se află astăzi în puseciunea
plăcută de a înștiința pe onoratul public român cumcă
toate pregătirile sunt îndrumate și speră cu 13/25
august a fi cu toate gata; nu-i rămâne acum alta nimic,
decât a ruga pre toți aceia ce nu mai semțesc adeverat
românește, ca să înfrumusețeze serbarea cu prezența
lor, căci comitetul este de convingere că numai o par-
ticipare viuă poate redica însemnătatea acestei serbări
naționale.

O adunare numeroasă de români din toate provin-
ciile române, însuflețită de unul și același spirit, aceas-
ta este podoaba, frumusețea și sublimitatea serbării,
iar nu flamurele împlăntate și arcurile de triumf.

Tot aici primesc oaspeții o programă tipărită în
mână, în carea va afla informațiunile necesarie mai
clar și apriat.

Serbarea se ține în 15/27 august în ziua de Sânta
Maria Mare, ziua hramului bisericii, și în 16/28
august, în care se face parastasul pentru fondatoriul
bisericii; oaspeții din depărtare vor avea să sosiască
așadară în 14/26 august”. 

Slavici aprecia o prezență de cel puțin 2.000 de
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persoane, fapt care impune asigurarea transportului,
adăpostirea în sat și în mănăstire, inclusiv asigurarea
hranei pentru două zile: „Nefiind în mănăstire încăpe-
re, trebuia să clădim porticul festiv pe un tăpșan din
fața mănăstirii și el trebuia să fie bine acoperit și des-
tul de mare ca să se poată întinde în el mese pentru
două mii de tacîmuri.

După planurile făcute de pictorul Bucescu pentru
portic, pentru arcurile de triumf și pentru decorațiunile
din curtea mănăstirii, ne trebuiau vreo 200 de steaguri,
iar pentru iluminațiune, cel puțin 500 lampioane de
hîrtie, 5.000 de candele și 100 știubeie de rășină, care
aveau să fie aprinse pe culmile dealurilor dimprejur.

Pentru ca serbarea să fie mai impozantă, trebuia să
adunăm cît de multe treascuri, ca să descărcăm salve
în seara sosirii oaspeților și în timpul ceremoniei reli-
gioase.

Deoarece numărul oaspeților era incalculabil, ni se
putea întîmpla să nu avem în ziua serbării destulă
hrană ori să adunăm prea multe proviziuni. Nu ni-a
rămas dar decît să zidim la Putna cîteva cuptoare, pen-
tru ca pînea să ni se poată coace după trebuință. Tot
astfel, măcelarul era învoit să aducă la Putna douăzeci
de vite și să taie din ele după cum va fi cerînd
trebuința.

Pentru gătirea bucatelor, se zideau în apropierea
porticului festiv mai multe vetre, la care aveau să
lucreze bucătăresele, sub conducerea unei gospodine.

Pentru popor îndeosebi prevăzuserăm două cazane
de tocană și un bou fript întreg la o frigare de cinci
metri.

Toate aceste se plănuiesc ușor, dar nu se pot exe-
cuta fără de încurcături”. 

Numai cine nu a organizat direct astfel de acțiuni
nu realizează cît efort, cîtă energie se consumă pentru
ca toate să funcționeze impecabil la sosirea oaspeților,
oaspeți, în mai toate cazurile, total inconștienți de ce
presupun astfel de întîlniri. Vorbesc și din lunga
experiență personală.

Comitetul a apelat la voluntari pentru finalizarea
lucrărilor de pregătire ale serbării: „Comitetul, ne
spune Slavici, a mobilizat atît pe seminariștii din
Cernăuți, cît și pe băieții de la cele două gimnazii din
Bucovina, și zece vieți dac-aș trăi, tot n-aș uita nicio-
dată zelul neobosit, îndelunga răbdare și spiritul de
disciplină al acestor muncitori, care adeseori se
mulțumeau cu mămăligă goală, căci pîne eram nevoiți
să cumpărăm de la Rădăuți și adeseori ne lipseau
banii.

Avuserăm, Eminescu și eu, dreptate cînd am zis că

totul se face de la sine.
Pe cînd unii purtau socotelile ori scriau în biroul

comitetului, alții făceau muncă de salahori, iar alții
cutreierau satele, ca să angajeze căruțe pentru ziua de
14/26 august, ori să adune velințe, cearșafuri și perini
pentru așternuturi, farfurii, tacîmuri și fețe de masă
pentru banchetul festiv, și pînă în ziua de astăzi ni-a
rămas inexplicabilă încrederea cu care românii din
Bucovina ni-au încredințat avutul lor”. 

Sunt preocupați constant de a evita intrarea în con-
flict cu autoritățile austriece. Sunt multe întâmplări, și
în parte hazlii, narate cu detașarea celor mai bine de
trei decenii de la eveniment de către cel care a scris
Budulea Taichii: „Bucovina e însă plină de evrei, iară
noi luaserăm hotărîrea ca nici în timpul pregătirilor,
nici mai ales în ziua serbării să nu calce picior de
evreu la Putna. Evreii dădeau însă năvală ca să le facă
concurență antreprenorilor noștri, și astfel băieții îi
luaseră în mai multe rînduri la goană, ceea ce era lucru
plin de haz, dar nu tocmai potrivit cu silințele noastre
de a nu ne pune în conflict cu stăpînirea locală. Prostiți
de evreii furioși, sătenii de la Putna au început să crea-
dă că noi am venit ca acum, după o sută de ani, să
luăm iar Bucovina și să o alipim de Moldova și că
mari vărsări de sînge se vor face. În ziua cînd ni-au
sossit dar steagurile, mulți dintre dînșii au fugit din sat
și s-au ascuns prin pădurile de brad ce se întind pînă
la hotare. Nu ne-a fost greu să-i liniștim și să-i aducem
iar la vetrele lor, dar vestea acestei spaime trecătoare
s-a lățit și ne-a adus o întrerupere de două zile în
lucrările de pregătire.

Se adunase la Putna multă lume și pădurile dim-
prejur răsunau de zgomotul ce se făcea la mănăstire.
Pe cînd dulgherii lucrau ciocănind la porticul festiv și
la arcurile de triumf, iar zidarii se certau cu salahorii
la cuptoarele de pîne și la vetre, oamenii plătiți cu ziua
cărau cetină pentru decorațiuni și știubeie pline de
rășină pentru iluminațiune, unii dintre băieți lucrau la
ghirlande și la lampioane, alții turnau seul topit în
paharele de candelă și așezau fitilurile în paharele
pline, iar alții descărcau proviziuni și fel de fel de
lucruri adunate mai ales de pe la preoți.

În mijlocul acestei lucrări febrile ne-am pomenit
cu o ceată de jandarmi, al căreia comandant ne-a invi-
tat să încetăm lucrările.

Acum era rîndul băieților să se risipească prin
pădurile dimprejur”. 

Discuția cu căpitanul districtului, Renney, român
și el, a fost binevenită, Slavici asumându-și întreaga
răspundere pentru corecta desfășurare a serbării.
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Bunăvoința guvernanților adună din nou voluntarii,
care cu sporit entuziasm și bucuroși vor continua
lucrările. Minunate îi par amintirile acelor momente
de pregătire ale serbării prozatorului, în pofida lipsei
de încredere a fruntașilor români din Bucovina. Și
exclamă: „Fericiți noi care avem parte de asemenea
amintiri din tinerețele noastre, și încă mai fericiți am
fi dacă am ști că li-e dat copiilor noștri să le aibă.

Eminescu, venit cu vreo opt zile înainte de serbare,
a luat și el parte la mulțumirile noastre. Tot atunci a
sosit și delegațiunea colegilor noștri din București,
G.D. Teodorescu, Ioan Brătescu și Gr. Tocilescu, toți
trei băieți inimoși și plini de focul sacru al tinerețelor.

Unul dintre dînșii, Gr. Tocilescu, nu ne-a fost de
mare ajutor. Prea erau multe la Putna inscripțiunile și
antichitățile, pentru ca tînărul arheolog să poată avea
destulă inimă și pentru steaguri și lampioane ori pen-
tru cazanele de tocană.

Neprețuit ne-a fost însă ajutorul pe care ni-l dedea
I. Brătescu, care știa să conducă lucrările și să pună
mîna cînd era nevoie. Mai ales în seara de 14/26
august, cînd publicul a dat năvală asupra mănăstirii,
cel mai activ dintre membrii comitetului de primire
era el.

Răposatul G.D. Teodorescu, atunci tînăr foarte
simpatic, vioi și zelos, alerga iute ca piperul de ici
pînă colo, observa cu ochi ageri toate neajunsurile, nu
trecea cu vederea nici un amănunt și astfel se făcuse în
curînd indispensabil. Tocmai de aceea însă, ne supă-
ram pe el cînd ne pomeneam c-a dispărut și stă ascuns
în vreun colț retras, ca să-și scrie dările de seamă pen-
tru Românul. Abia azi am ajuns să-i dau dreptate, căci,
fără dările de seamă făcute de dînsul, multe din cele
petrecute atunci ar fi fost date uitării, și avea Gr.
Tocilescu dreptate cînd zicea că abia peste o sută de
ani va putea să ne spună dacă au ori nu vreo valoare
steagurile noastre. 

Ieșenii au sosit mai tîrziu, dar la timp și mai
numeroși. N-au luat parte la lucrările de pregătire, dar
au ostenit cu atît mai vîrtos în seara primirilor și în
ziua serbării. Stîlpii lor erau Maroneanu, unul dintre
cei mai buni prieteni ai lui Eminescu, și C. Istrati, tînăr
înalt nu numai la făptură, ci totodată și la fire, și om
pe care timpul îl lasă neschimbat în trecerea lui.

Deasupra tuturora se ridicau doi oameni scurți și
îndesați, pe care toți îi socoteau mai chibzuiți decît
noi, T. Nica și A. Xenopol, atunci cu treizeci și doi de
ani mai tînăr decît astăzi. [...]

D-l căpitan Renney fusese însărcinat să asiste el
însuși, ca comisar, la serbare și s-a învoit să oprească

pe geandarmi la Vicov, iar poliția să fie ținută de
studenți în timpul serbării. La Putna au venit numai
șase dintre geandarmi, români și aceștia; ei au fost
puși la dispozițiunea noastră.

Eu încă de mult eram de prisos. Munceau ceilalți,
mai ales Dan, casierul, tuturora nesuferit pentru zgîr-
cenia lui, și V. Moraru, care primise sarcina purtării de
grijă pentru hrană. După ce au sosit dar bucureștenii,
profitam de ocaziune ca să mă plimb cu tînărul arheo-
log pe la icoane și pe la ruinele de prin împrejurimi.
Acum, în sfîrșit, cînd erau toți la Putna, nu-mi mai
făceam nici o mustrare cînd îi lăsam pe ceilalți să facă
ceea ce vor”. 

Sâmbătă, în 14/26 august, a avut loc sosirea
oaspeților, cum consemnează Teodor Balan, dar și
Ioan Slavici, membrii comitetului Teodorescu, I. Luția
și Stere N. Ciurcu, împodobiți cu eșarpe tricolore, îi
întâmpinară călare la Dornești și îngrijiră de trans-
portul lor la Putna. Aici nu se făcu o primire pentru
toți odată, ci care cum venea, fu întâmpinat de comitet
la arcul de triumf sau la poarte mănăstirii. Din Iași au
sosit: Mihail Kogălniceanu și Hristodulo Cerchez,
primarul Iașilor. Vasile Alecsandri a sosit în
Bucovina, dar nu a luat parte la serbare. Din partea
mitropoliei Moldovei au fost trimiși în delegație
arhiereul Filaret Scriban, însoțit de arhimandriții
Iosif Bobulescu, Ieronim Buțureanu și de arhidiaconul
Nectarie Apostoliu. Urmă apoi convoiul nesfârșit de
oaspeți sosiți din Ardeal, Banat și din România liberă.
Oaspeții din Bucovina au venit cu trenul sau cu trăsu-
ra. [...]

Serbarea a început în seara zilei de 14/26 august.
Aleea de brazi de la portic până la poarta mănăstirii
era feeric iluminată. Lângă poarta mănăstirii fâlfâiau
cele două stindarde. Pe la ora 10 seara, douăzeci și
una de salve de pe culmile dealurilor anunțară intra-
rea în biserică a preoților, iar toate clopotele mănăs-
tirii umplură cu glasurile lor tânguitoare văzduhul.
Serviciul divin fu săvârșit de cinci preoți și de călugă-
rii mănăstirii”. 

Cum remarcă prozatorul, „Întâia oară românii din
cele patru unghiuri s-au adunat la un loc, ca să prea-
mărească împreună numele unuia din marii susțiitori
ai neamului românesc, să se îmbărbăteze unii pe alții
și să-și întărească credința în viitor, și mulți ochi s-au
umplut de lacrimi, când corul a intonat imnul: 

«Etern atotputernic, o creator sublime,
Tu ce ai dat lumii viață și omului cuvânt,
În tine crede, speră întreaga românime...
Glorie ție-n ceruri, glorie pe pământ!».
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Urna votivă a fost așezată la căpătîiul mormîntului
pe un piedestal de marmură neagră; cele două epitafe
au fost întinse pe mormînt; steagurile aduse de
deputațiuni au fost lăsate ca decorațiune la mormînt,
asistenții au îngenuncheat în fața mormîntului”. 

Urmează un moment de respiro pentru cei doi buni
prieteni: „Când bubuitul treascurilor ne-a vestit că pri-
mele căruțe au sosit la arcul de triumf, Eminescu și eu
am plecat de la poarta mănăstirii și ne-am urcat pe
deal, ca să vedem în toată liniștea desfășurarea acestei
prime faze a serbării.

Rămăseseră acolo alții, care știau să facă lucrurile
mai bine decît noi.

Treascurile bubuiau, steagurile fîlfîiau, vestitul
taraf de la Suceava, vreo treizeci de lăutari îmbrăcați
în antirie, cînta Marșul lui Mihai Viteazul, transparen-
tele erau luminate, lampioanele și miile de candele
ardeau, mulțimea izbucnea la sosirea fiecărei trăsuri
în urale, și ni se cuvenea, lui Eminescu și mie, să ne
bucurăm în toată liniștea de priveliștea aceasta, pe
care n-ar fi putut nici ceilalți s-o aibă, dacă noi am fi
fost tot atît de slabi în credință și tot atît de puțin stă-
ruitori ca dînșii”. 

Duminică, 15/27 august, dimineața, între 8 și 9,
publicul fu invitat prin trei rânduri de salve la portic:
„Aici, narează Teodor Balan, membrii Comitetului, în
ținută de rigoare, încinși cu late eșarpe treicolore,
întâmpinară oaspeții, iar președintele I. Slavici rosti o
scurtă cuvântare de binecuvântare, terminând cu
cuvintele: «Bine ați venit, fraților, Vă salut la mor-
mântul lui Ștefan cel Mare». Apoi s-a format cortegiul
cu membrii comitetului în frunte. S-a mers încet
înspre biserică. Aici, mormântul lui Ștefan cel Mare
era împodobit cu ghirlande și făclii și era păzit de o
gardă de onoare alcătuită din 4 membri ai comitetului.
După liturghie, egumenul Ciupercovici ținu predica,
lăudând străduințele înspre bine ale strămoșilor și
accentuând importanța hramului ce se serbează. După
liturghie, publicul cu studenții în frunte s-a întors spre
portic, unde între timp au fost depozitate cadourile
aduse. Pe o masă mare se aflau urna de argint, cele
două învelitoare de catifea roșie și albastră, una lucra-
tă de doamnele române din Bucovina, cealaltă de
doamnele române din București, apoi un stindard cu
portretul lui Ștefan cel Mare, dăruit de d-na
Haralambie, născută Maghieru, din Craiova, apoi alte
flamuri dăruite de doamnele din Iași, de Institutul de
bele-arte din București și de alte persoane și instituții.
Toate aceste obiecte erau acoperite cu un văl de crep
negru. La sosirea publicului, obiectele fură descoperi-

te și apoi sfințite. După terminarea acestei ceremonii
religioase, studentul A.D. Xenopol rosti discursul fes-
tiv”. 

Înainte de a continua cu evenimentele ce s-au
derulat aici, voi cita cîteva fraze rostite de Slavici pe
15/27 august în fața porticului festiv: „Părăsiți de
Roma mumă, furăm siliți a ne dezvolta de aici înainte
ca popor de sine stătător; lipsiți însă de orice sprijin,
atunci când lumea se revoltase contra sa însăși, vasta
noastră viață nu a fost decât o țesătură de lupte izolate,
de lupte – pentru trai și viitor. Ce trist tablou! Ce trist
acest trecut adânc: o viață de acuși două mii de ani, și
nici un fir în lucrare, nici o idee organică. Am fost și
am trăit un trai greu!

Geniul goților, barbarismul hunilor, mișelia avari-
lor, eroismul longobarzilor, întreaga lume pierit-a; nu
a putut însă afla condițiunile pierirei noastre, nu ne-a
putut trage cu sine în mormânt.

Și pentru ce?
Pentru că noi am avut chemare, pentru că ne-a fost

dată o funcțiune organică în viața Europei renăscute;
a trebuit să fim bariera lumei june contra orientului
decăzut. [...]

Numai conștiința comună a acestei puteri, numai
speranțele și aspirațiunile comune ne-au adunat la
acest locaș sânt, la mormântul celui mai mare bărbat
al nostru. Aici voi a rădica imn atotputernicului crea-
tor, aici a rădica ruga, aici a depune semnele
recunoștinței noastre față cu trecutul!

Vă salut, dar, fraților! Vă salut surorilor! Vă salut
românilor din câteșipatru unghiurile! Vă salut la mor-
mântul lui Ștefan cel Mare; umbra eroului să prive-
gheze peste noi și să ne conducă la adevărul
speranțelor noastre!”.

După discursul tânărului A.D. Xenopol, urmă
masa festivă: „Deși puseseră, ne spune Slavici, peste
1.600 tacîmuri, o parte din public trebuia să mai
aștepte. Toți însă voiau să ocupe loc la primul rînd și
numai cu anevoia și după multe supărări s-a putut
începe servirea bucatelor.

Proclamaserăm președinte pe M. Kogălniceanu.
D-l Renney, comisarul, a declarat că numai la o masă
prezidată de mine poate să asiste. Îmi era afară din
cale greu să mai primesc și sarcina aceasta, dar e înve-
derat că nu puteam s-o refuz. Kogălniceanu el însuși
mi-a fost povățuitor în purtarea ei și a stăruit să limi-
tez numărul toasturilor și să cer textul de la cei ce
voiau să vorbească.

Primul pahar l-am închinat eu pentru împăratul și
pentru prosperitatea monarhiei. Nu are însă G.D.
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Teodorescu dreptate, cînd zice c-am făcut-o aceasta de
nevoie, numai pentru că așa trebuia să fie. N-aș fi fost
atît de stăruitor dacă n-aș fi fost pătruns de convinge-
rea că pot românii să se bucure sub stăpînirea împăra-
tului meu de toată libertatea dacă știu să-l ajute în
silințele lui de a înăbuși pornirile celor ce vor să-l silu-
iască, iar acum, cînd îmi vedeam gîndul împlinit, îmi
era plină și inima de o sinceră recunoștință. Aceasta
am simțit-o cu toții, și G.D. Teodorescu, prietenul
afectuos, care o știa și el, a pus-o la îndoială numai ca
să mă scuze în fața celor ce nu admiteau felul nostru
de a vedea.

Tot atît de sincer a fost și comisarul cînd a ridicat
paharul pentru prosperitatea poporului român și ne-a
mulțumit pentru silințele noastre de a păstra buna rîn-
duială la această serbare.

Sinceri au fost și ceilalți vorbitori, ba unii chiar de
tot sinceri, ceea ce m-a silit să-i rog a fi mai scurți la
vorbă. E învederat că nu ne întruniserăm să vorbim
despre partea răpită din Moldova ori despre fășia ruptă
din trupul sîngerînd al României, și azi toată lumea
îmi va da dreptate și va recunoaște că bine am făcut
dacă nu am lăsat să vorbească pe cei ce nu voiau să se
supună cenzurei ori spuneau, vorbind, și ceea ce nu
era scris în textul pe care mi-l prezentaseră.

Atunci se supăraseră mulți, dar a trecut și supăra-
rea aceasta după-masă, cînd s-a întins hora mare pe
iarba din fața porticului festiv”. 

La horă, ne spune Teodor Balan, într-o
învălmășeală multicoloră, au luat parte studenți,
boieri, țărani și țărance, în sfârșit toți cari au fost de
față. Muzicantul „Badea Grigori” puse arcul vârtos
pe coarde, pentru a scoate acorduri cât mai vesele,
cât mai plăcute. La un moment dat Ciprian
Porumbescu îi luă vioara și continuă hora în aplauze-
le nesfârșite ale publicului. Veselia și dansul ținură
până târziu seara. A două zi, dimineață la orele 8,
mulțimea se adună la portic și porni spre biserică, în
frunte cu preoții, spre a depune darurile. După rostirea
de către egumenul Arcadie Ciupercovici a Cuvântării
de înmormântare, cortegiul se formă, după cum narea-
ză T. Balan, astfel: „Întâi prapurii, apoi călugării –
preoții purtând în mâni evangelii și icoane sfinte – fla-
mura doamnelor din Iași și a Institutului Belle-Arte –
stindardele din Vaslui și Arad – egumenul cu clerul și
diaconii – urna sprijinită pe un piedestal negru purtată
pe umeri de patru studenți – membrii comitetului în
două șiruri lăsând liber mijlocul drumului – cele două
învelitoare purtate în cele patru colțuri de cătră patru
fete îmbrăcate în alb – stindardul cu chipul lui Ștefan

cel Mare al doamnei Haralambie – reprezentanții
oficialității – publicul – poporul. În tot timpul proce-
siunii s-au tras clopotele mânăstirii.

În biserică urna a fost așezată la căpătâiul mor-
mântului. Cele două epitafe, adică învelitoarele, au
fost întinse pe mormânt, iar stindardele sau flamurile
au fost legate de stâlpii boltei de marmură. 40 salve
date depe dealurile învecinate acompaniară depunerea
darurilor pe mormânt. Când s-a cîntat «Veșnica pome-
nire» publicul a îngenuncheat. Însă după câteva
momente, cuprins de emoție, colonelul din armata
română Boteanu se ridică, și luând un stindard în
mână, rost o scurtă dar farte emoționantă cuvântare,
aducând amintirii lui Ștefan prinosul de recunoștință
și admirație a armatei române. Își desfăcu centura
aurită și o depuse pe mormânt, sărutând în același
timp lespedea mormântului. Corul intonă în surdină
«Imnul lui Ștefan cel Mare», text de V. Alecsandri,
melodie de A. Flechtenmacher”. 

În aceeași zi, la orele 12, a avut loc praznicul pen-
tru cei prezenți: „Un bou întreg fript fu adus la portic.
Aici membrii comitetului serviră masa. S-au ținut mai
multe cuvântări. Cel din urmă a vorbit I. Slavici,
președintele comitetului, anunțând sfârșitul serbării”.
Și același T. Balan consemnează fapta egumenului
Putnei, Arcadie Ciupercovici, care a ținut să marcheze
măreața sărbătoare printr-o cruce comemorativă
amplasată în curtea mănăstirii, cu următorul text:
„Cruce monumentală zidită cu cheltuiala prea cuvio-
sului arhimandrit și igumen sfintei monastiri Putna
Arcadie Ciupercovici cu ocasiunea serbării jubileului
de 400 ani arangiat de junimea academică română în
memoria eroului Ștefan cel Mare la 15 august 1871”. 

Prefectul Renney informă pe guvernatorul
Bucovinei printr-o telegramă asupra sărbătorii de la
Putna, în care subliniază că serbarea bisericească de la
Putna s-a desfășurat într-un mod corespunzător.

Convorbiri literare, în nr. 12 din 15 august 1871,
publică Programul după care s-a celebrat serbarea în
memoria lui Ștefan cel Mare la mormântul acestui
erou, în mănăstirea Putna (Bucovina) în 15/27 și
16/28 august 1871. Programul publicat este întocmai
celui prezentat în linii mari de Slavici și Balan. Este
precizat intonarea, pe 15 august 1871, de către Corul
Juniorilor Români a Imnului religios compus anume
de V. Alecsandri, iar melodia de A. Flechtenmacher,
imn publicat în revistă după cuvântul festiv al lui
Xenopol, și din care Slavici citează mai sus.

Luni, 18/28 august 1871, în programul publicat în
Convorbiri este menționată intonarea de către cor a
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Imnului lui Ștefan cel Mare scris tot de V. Alecsandri,
pe muzică de A. Flechtenmacher. Imnul este găzduit
de foaia junimistă pe prima pagină. Cităm penultima
strofă: 

„În timpul vitejiilor,
Cuprins d-un sacru dor,
Visai «Unirea Daciei»
C-o turmă și-un păstor.
O mare umbră-eroică,
Privește visul tău:
Uniți suntem în cugete,
Uniți în Dumnezeu!”.
În continuare este publicată Cuvântarea festivă

rostită la serbarea națională pe mormântul lui Ștefan
cel Mare. Putna în 15/27 august 1871.

În revistă se face, în subsolul paginii, următoarea
precizare: „Această cuvântare a d-lui Xenopol a fost
judecată de Comitetul central al serbărei naționale ca
cea mai bună dintre cele presentate la concurs, și opi-
nia Comitetului a fost aprobată de dl. Alecsandri,
Maiorescu și Pogor constituiți în juriu literar”. 

Vom cita câteva fragmente, spre ilustrare: „Pe
mormântul lui Ștefan cel Mare, e astă amintire comu-
nă tuturor, venim noi deci astăzi cu credința în un vii-
tor comun. Acest țel de care atîrnă tot lanțul
speranțelor noastre, trebue să avem și inima de a-l
spune în fața lumei, fără sfială, fără încîlcire, cu depli-
nă încredere în dreptate și adevăr – în mersul lucruri-
lor lumesci. [...] Deci împlinirea legei naturei, că un
popor are putință de a trăi și a se desvolta pănă ce a
revărsat în lume tot cuprinsul seu sufletesc, atărnă de
condiția neapărată a luptei necurmate a elementului
bun în contra celui rău. 

Sufletelor nobile și înțelepte ale Românilor din
toate țerile le este dar impusă greaua dar frumoasa sar-
cină, de a mijloci acum și de a realisa în viitor ultimul
țel al speranțelor noastre. Pentru aceasta însă, o
înțelegere și o lucrare comună a elementului bun este
condiția neapărată a reușitei. [...] Deși unirea politică
este țelul ultim a oricărui neam și singurul mijloc de a
desveli tot cuprinsul sufletesc al seu, să nu credem
nici odată că aici este totul, și mai cu samă nu că aici
e începutul. Unirea oamenilor, dacă e să fie cu trai,
trebue să se facă întâi prin gând și inimă, apoi după ce
astfel de înțelegere va fi aruncat adânci rădăcini în
sufletul celor ce vor să-și unească și alte interese, să
pășiască și la aceasta. Unirea politică este și o unire de
interese de toate zilele, o unire a acelor sfere, unde
mai ușor se jignesce omul de aproapele seu. Deci sta-
rea îmbucățită cu care ne aflăm este într-un înțeles pri-

incioasă. Să lucrăm cu toții împreună la respăndirea
acelorași credinți și speranți, să legăm Românul din
Ardeal cu cel de lângă Prut prin cuget și simțire, și să
lăsăm mersului istoriei apropierea tuturor intereselor.
Când tot românul va tinde spre un țel, când unirea
minței și a inimei va fi încheiată, atunci acea politică
va urma numaidecât din însuși mersul lucrurilor!

Aceasta deci să fie gândirea ce să ne lege împreu-
nă aice pe mormântul lui Ștefan cel Mare: Că toți
Românii care simt în sine un suflet mai osebit, o inimă
mai nobilă, fie ei din orice sferă, fie ei din orice țară,
să lucreze neobosit, fiecare în parte și cu toții împreu-
nă, spre aflarea și respândirea mijloacelor care vor
putea să înlesnească înrădăcinarea credințelor,
năzuințelor și speranțelor noastre comune în unul și
același viitor, și să asigure împlinirea acelui viitor
însuși”. Fraza finală are rezonanțe liturgice: „Iară tu,
umbră măreață a lui Ștefan cel Mare, coboară-te în
sufletul poporului teu, și cu puterea ta de fer încoardă-
i voința spre împlinirea acelor datorii, pe care natura
le impune oricărui popor ce năzuieșce cătră nemuri-
re!”. 

Este necesar a remarca lista și valoarea darurilor
depuse la cripta marelui domnitor de către junimea
studioasă, așa cum este prezentată de egumenul
Arcadie Ciupercovici într-o adresă trimisă în 14/26
februarie 1872 către consistoriul episcopal: 

„1. O urnă de argint a junilor români academici de
o greutate de patru sute (400) zloți austriaci, în preț de
1.400 fl.v.a.

2. Un piedestal de marmură, în preț de 120 fl.v.a.
3. Un epitaf al damelor din România, în preț de

1.200 fl.v.a.
4. Un epitaf al damelor române din Bucovina, în

preț de 500 fl.v.a.
5. O flamură a doamnei Alexandrina Haralambi, în

preț de 60o fl.v.a.
6. O flamură a femeilor române din Moldova, în

preț de 240 fl.v.a.
7. O flamură a urbei Vaslui, în preț de 220 fl.v.a.
8. O flamură a Școalei de bele-arte din Iași, în preț

de 250 fl.v.a.
9. O flamură a junilor români din Crișana, în preț

de 150 fl.v.a.
10. Scrinul de steclă în jurul mormântului lui

Ștefan cel Mare, în preț de 307 fl.v.a.
Prețul darurilor închinate memoriei lui Ștefan cel

Mare, a căruia osăminte odihnesc în lăuntrul sfintei
biserici din Putna, este în suma totală de 4987 fl.”.
Darul este apreciat de egumen drept între cele mai
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bogate de care au avut parte o biserică din Bucovina.
În seara zilei de luni, 16/28 august, după finaliza-

rea serbării, s-a întrunit, cum spune Slavici, mult dori-
tul congres. Ideea congresului a aparținut lui
Eminescu, sau, oricum, sigur fără insistențele lui, pen-
tru care sărbătoarea era, mai ales, un binevenit prilej
pentru întrunirea studențimii. Iacob Negruzzi afirmă
același lucru în Amintiri din Junimea. Oricum, în
Notița publicată în august 1870 în Convorbiri privind
amînarea serbării, accentua necesitatea congresului,
iar Slavici, în Memorialistica sa, afirmă tranșant că
ideea a aparținut poetului. Inspirat narează prozatorul
prima întîlnire, din seara de luni 16/28 august, în
vederea congresului: „Oameni tineri cu toții, eram
oarecum amețiți de viile emoțiuni prin care trecuse-
răm în timpul zilei, porniți mai mult spre ceartă decît
spre sfat și cu desăvîrșire indisciplinabili. Ținea fieca-
re să-și spună în toată libertatea părerea și să-și dea pe
față simțămintele și iluziunile, mai ales iluziunile.

Ne-ndesuiam în sufrageria prea strîmtă pentru noi,
băjbăind ca roiul de albini în stup, și era parcă peste
putință ca cineva în lumea aceasta să ne mai poată
potoli.

Ca prin farmec ne-am astîmpărat însă cînd s-a ivit
în mijlocul nostru comisarul, pe care trebuia neapărat
să-l invităm la congres, deși țineam mult ca
discuțiunile să se urmeze ca-n colțul știut al cafenelei.

D-l Renei înțelegea și el lucrul acesta. Și-a expri-
mat dar mulțumirea pentru silințele ce ne-am dat în
timpul zilei să-i ușurăm sarcina, ne-a sfătuit să păs-
trăm și acum buna rînduială, apoi a încheiat: «Deși nu
sunt preot, binecuvintez lucrările d-voastre și vă las să
discutați în toată libertatea!»

Acesta a fost răspunsul pe care reprezentantul
guvernului austriac l-a dat celor ce se plîngeau că li se
înăbușe glasul.

Rămași noi între noi, ne-am constituit sub condu-
cerea unui birou ales ad-hoc, apoi am început
discuțiunile”. 

În notele sale asupra Serbării de la Putna, cu pri-
vire la Congresul studenților români, Teodor Balan
afirmă o versiune schimbată față de cele notate de
Slavici. El afirmă că Renney a cerut schimbarea
subiectelor ce urmau a fi discutate, iar spațiul de
desfășurare a impus să fie în aer liber, în afara mănăs-
tirii. Subiectele inițiale ar fi fost: 

„1. În ce direcție trebuie să pornească generația
prezentă, pentru a contribui la generalizarea culturii
naționale.

2. În ce fel se poate pune baza unei desvoltări eco-

nomice la români.
3. Când și unde va trebui în viitor să se întâlnească

tinerimea academică?”. În conformitate cu adresa
transmisă de Renney guvernatorului Bucovinei.

În consecință, programul problemelor ce urmau a
fi dezbătute a fost schimbat: 

„1. Prin ce s-ar putea întreaga junime română aca-
demică dezvolta omogen?

2. Prin ce ar putea generațiunea prezentă contribui
la generalizarea culturii?

3. În ce direcțiune să proceadă junimea română
spre a putea crea condițiunile unei dezvoltări sigure și
permanente?

4. Care ram al dezvoltării trebuie să atragă mai cu
deosebire atențiunea junimii?”.

Iată ce notează Slavici: „Noi, vienezii, eram încă
de mult dumiriţi asupra celor ce urmau să se stabileas-
că în congres. Gîndul nostru era să se aleagă un biurou
permanent, care îi convoacă pe studenţi cînd ici, cînd
colo şi-i ţine strînşi la un loc, ca să facă o întinsă şi stă-
ruitoare propagandă pentru restabilirea unităţii în
viaţa culturală a poporului român, un gînd pe care l-
am exprimat cu toată claritatea şi în apelul adresat
publicului. Mijloacele de propagandă aveau să fie o
bibliotecă poporală ieftină şi bine aleasă, o foaie lite-
rară ilustrată, un ziar naţional, concrete date de cele-
brităţi române, reprezentaţiuni teatrale date de cei mai
buni actori români, întruniri şi serbări naţionale ca cea
de la Putna, toate aceste fără de nici o tendinţă politi-
că.

Cestiunile aceste nu puteau să fie discutate într-un
congres care trebuia să se mărginească la cel mult trei
şedinţe. Aveam deci să stabilim o ordine de zi mai
scurtă şi să alegem, înainte de toate, biroul permanent.

După ce publicul deduse navală asupra mănăstirii,
noi, membrii comitetului, ne-am retras în clopotniţă.
Aduseserăm, ce-i drept, cîteva braţe de fîn, pe care le-
am aşternut pe jos, ca să dormim pe ele aşa gătiţi de
sărbătoare cum eram; era însă peste putinţă ca-n nişte
momente atît de solemne să ne pierdem timpul dor-
mind şi am petrecut noaptea parte făcînd inspecţiune
prin mănăstire, unde unele cocoane începuseră să
fumeze, parte discutînd şi puind lumea la cale.

Aici s-a stabilit ordinea de zi a congresului în cele
patru puncte publicate de G.D. Teodorescu în darea lui
de seamă”. Discuțiile din clopotnița care astăzi poartă
numele poetului au urmat pînă la orele două
dimineața, cînd, cum remarcă prozatorul, am hotărât
că vom continua discuțiunea mâine. Sunt puse în
pagină și reacțiile poetului: „Eminescu iar era dus cu
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gîndul. Ascultase retras într-un colț întreaga
discuțiune, adunase mereu în el și acum trebuia neapă-
rat să răsufle.

– Măi – mi-a zis el – acela care vrea să facă ceva
nu discută, ci lucrează. Să vezi că n-o să ajungem la
alegerea biroului central permanent. O să rămînem tot
noi și e mai bine așa. Mergem înainte, îi lăsăm să dis-
cute, facem ce știm și lumea vine după noi”. 

Când marți, pe 18/29 august, dimineață, s-a adunat
studențimea, după lungi pertractări, s-a hotărât o sin-
gură chestiune, propagarea naționalismului fără nici
o restricțiune, s-a respins ceea ce Junimea și
Convorbiri, la acea vreme dar și astăzi, afirmă:
Naționalitatea în limitele adevărului. Slavici, mai
conciliant, povestește: „Lucrurile au venit precum le
prevăzuse el (Eminescu). A doua zi au plecat unii din-
tre studenți, cei rămași însă, deși mai puțini, tot n-au
ajuns să rezolve cestiunea prealabilă. S-a hotărît
numai că naționalismul are să fie propagat fără de nici
o restricțiune și a rămas ca noi, cei din Viena, să con-
ducem mai departe mișcarea.

Noi, membrii comitetului, eram stăpîniți de
simțămîntul că am făcut destul și că nu vom putea să
mai facem nimic. Spre a ne îmbărbăta, s-a dat în
«saloanele» părintelui egumen o serată în onoarea
noastră, și nota caracteristică a stării sufletești în care
ne aflam n-o pot da mai bine decît mărturisind că eu,
persoană atunci importantă, am adormit în jețul ce mi
se destinase alăturea cu stăpînul casei”. 

Marți dimineață are loc descărcarea, cum spune
prozatorul, sunt efectuate ultimele plăți. Brutarii,
măcelarii, cârnățarii etc. și-au primit cu toții drepturile
bănești, iar la 12 a avut loc, la inițiativa egumenului,
masa comună. Miercuri, 19/30 august, studențimea a
părăsit Putna. Arcadie Ciupercovici solicită acordul
Consistoriului de la Cernăuți pentru transmiterea unei
adrese de mulțumire comitetului central de la Viena.
S-a dat acordul de principiu, cu condiția verificării și
cenzurării de către Consistoriu a adresei. În 1873 egu-
menul trimite adresa, care va fi modificată de
Consistoriu, și abia în 14/26 aprilie 1874 a fost trans-
misă către comitetul central de la Viena. Vom cita doar
câteva fraze: „... Îmi țin întru adevăr de cea mai mare
onoare, plăcere și sânta datorie, mult onoratului
Comitet central din Viena îndeosebi, ear junilor
romîni de la toate academiile și universitățile române
și străine îndeobște, a ecsprima cea mai profundă, căl-
duroasă și cordială mulțiemire și recunoștință la toți
care au conlucrat, sprijinit și participat la acest gene-
ros, în analile istoriei naționale purure graitoriu, de

orișicare creștin romîn și patriot imitaver tribut de
recunoștință, devotat acelui adevărat creștin, acelui
erou romîn, acelui apostol al lui Christos, care cu
brațul său puternic au fost apărătoriul cel mai mare a
națiunii romîne în Orient și a civilizațiunii creștine în
secolul al XV-le, nemicind incurziunele barbare, nu
numai spre gloria și fericirea națiunii romîne, dar și
spre binele Europii întregi, unde, în fine, îmi place a
nutri ace credință, cumcă junimea noastră ceea româ-
nă este și va rămâne privită ca o speranță sigură”. Cum
subliniază și Teodor Balan, sărbătoarea de la Putna a
fost prima serbare cu caracter panromânesc. Pentru
prima dată națiunea română era hotărâtă să se prăz-
nuiască pe sine însăși. Ea a sărbătorit amintirea unui
erou național, s-a închinat în fața unui mormânt
deopotrivă de scump tuturor românilor. S-a glorificat
amintirea omului care mai mult decât oricare altul
este simbolul unității noastre naționale”.

După unirea Principatelor și nașterea României
moderne, dorința românilor de pretutindeni de a fi
împreună a devenit imperioasă. Inițiativa studențimii,
mai ales vieneze, unde majoritatea erau ardeleni și
bucovineni, ilustrează întocmai această firească
tendință de afirmare a ideii unității naționale, de lucra-
re întru realizarea unității culturale și de limbă. După
întemeierea de la 1859, al doilea moment crucial în
drumul spre întregirea națională a fost serbarea de la
Putna și, mai ales, acel prim Congres care a adunat în
primul rând studențimea din celelalte provincii. Putem
spune, ca să-l cităm pe poetul Ion Barbu, că a fost un
început de calendare care a influențat direct mișcarea
națională – să ne amintim, între altele, de Mișcarea
Memorandistă din Transilvania, de la 1892 În urmă,
prin jertfa de la Mărășești, la încheierea primului răz-
boi mondial, toți românii s-au aflat între aceleași hota-
re. Vis al celor de la Putna de acum 150 de ani, împli-
nit la 1918; ca după mai bine de două decenii, prin
„raptul” impus de tratatul Ribbentrop-Molotov, la
sfârșitul celei de-a doua conflagrații mondiale, să fie
răpite Basarabia și nordul Bucovinei.

Rămânem, se vede, și după un secol și jumătate,
datori în fața celor care au adunat la Putna pentru
prima oară românii din toate ținuturile românești.
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Marius MANTA

CRITICA LITERARĂ AZI

1. S-a vorbit în mai multe rânduri despre faptul
că actualitatea literară este incredibil de
multifațetată, oferind culoare perfect credibile pen-
tru mai toate formulele care se perindă prin fața
ochilor, priviri mai mult sau mai puțin vigilente.
Dar poate tocmai de aceea, întrebarea rămâne justi-
ficată și revine asupra chestiunii autorității. Ce vor
autorii, ce primesc cititorii - care sunt din ce în ce
mai „specializați” –, dar, mai ales, ce validează cri-
ticii? Sunt cu adevărat principiile estetice conturate
de Maiorescu un etalon, un corpus de instrumente
viabil pentru criticul literar astăzi, de multe ori scu-
fundat (mai degrabă decât cufundat) într-o societa-
te plictisită până și de propria-i postmodernitate? În
ochii unora naiv și hazardat, răspunsul meu nu e
nici pe departe dătător de speranță; aici și acum, la
orice nivel, principiile dispar sub tirul unor păreri
care sunt lipsite de orice formulă argumentativă,
căzând astfel sub semnul unei superficialități - cos-
metizate, dar la modă. Prima întâlnire cu Titu
Maiorescu se întâmplă de cele mai multe ori
extrem de chinuit, undeva pe băncile liceului, de-a
lungul unor ore eminamente teoretice, unde cel mai
adesea suficiența profesorului dublată de inabilita-
tea didactică așază o asemenea personalitate într-un
trecut ghipsat, care nu (mai) dialoghează veridic cu
nici una din operele vremii. Slavici, Creangă ori
Caragiale sunt receptați „în spiritul programei”,
fără nuanțările de rigoare, evident aceștia echiva-
lând cumva din start cu subiecte ce nu mai ridică

semne de întrebare! Doar Eminescu să mai suscite
ici-colo ceva interes, tezist-trunchiat, de cele mai
multe ori prin raportarea la varii teorii ultra secrete.
Iar linia aceasta continuă și pe băncile facultăților
de litere, acolo unde exercițiul științific întâlnește
ultimativ-necesar spectaculosul: biografia câștigă
în fața operei, în timp ce scandalul dimensionează
atmosfera. Da, puțini vor lua totuși calea bibliote-
cii, unde vor „construi” supravegheați de Cronos
răspunsuri-eseu pentru seminarii – și-atât! Din
păcate, cei care vor reveni consistent la un studiu
aprofundat dedicat acestei perioade reprezintă
excepția excepției – ce vreau să spun cât se poate
de răspicat este faptul că peste această întreaga
perioadă de vârf a literaturii noastre se sare cu bună
știință, fapt pentru care Titu Maiorescu este un
„bun neasumat” de generațiile douămii(plus) ale
lumii literare. Apoi, câte ediții cu adevărat repre-
zentative ale acestui areal cunoașteți în ultimii
douăzeci de ani? Putem număra pe degetele unei
mâini instituțiile de cultură interesate de a organiza
colocvii, dezbateri etc. dedicate moștenirii junimis-
te. Scos cu forța din temeiurile sale în anii ’50,
Maiorescu este trimis și astăzi în exil, învinuit când
de convingeri radicale, când de un soi de neocon-
servatorism despre care se crede că ar trebui înfie-
rat fără ezitare. Împinsă extra muros, filozofia este-
tică a lui Maiorescu e arătată cu degetul ca nefiind
într-un raport de complementaritate cu textele noi-
lor canoane. Locuind într-un spațiu al realităților
transfrontaliere, literatura contemporană nu va mai
fi interesată de criterii axiologice, așa cum vor fi
fost ele înțelese și zidite până spre borna lui 2000.
Deși volutele excelenței literare par mai înspumate
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1. Cît de actual mai este canonul estetic impus de Titu Maiorescu și perpetuat de marii noștri critici?
2. Care mai este rolul criticii de întîmpinare: și l-a păstrat pe cel de îndrumare axiologică, mai este necesară?
3. Revistele literare patronate de Uniunea Scriitorilor, și nu numai, reușesc să reflecte critic bogăția

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

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

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

Cassian Maria SPIRIDON
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ca oricând, bătălii nici născute gâdilind orgolii
mărunte sub luminile rampei, în realitate critici și
scriitori par să se fi împăcat demult. Războiul cu
trecutul e câștigat în detrimentul viitorului.

2. Tonul pesimist de până acum nu are cum să
nu se reflecte și în răspunsul la această a doua între-
bare. Dacă printr-un efort supraomenesc lipsa de
temeiuri a prezentului ar putea fi înlocuită de un
construct armonios, apreciat fără falsitate în datele
prezentului, critica de întâmpinare și-ar putea con-
tinua rolul pe deplin formator. O realitate rostită în
termeni neceremonioși arăta că exercițiul criticii
literare nu îl poate duce la capăt oricine. Criticul
este un om al temeiului, care poate avea deopotrivă
o perspectivă diacronică și sincronică, care are
capacitatea de a monta legături între texte, de a
detașa perla de rest, dar mai ales de a-i oferi desti-
natarului o soluție în devenire-ascendentă. Criticul
de întâmpinare întreprinde din când în când chiar
un exercițiu de admirație: el se confruntă adesea cu
formule neșlefuite dar care adăpostesc fragmente
sub semnul ineditului – va trebui să le gireze / să le
îndrepte (către) o formă. Așadar, critica de întâmpi-
nare nu se mulțumește să constate ci ea ar trebui să
disocieze, să motiveze și să orienteze. Dar pentru
toate acestea criticul trebuie să aibă curaj și să fie
onest în primul rând cu el însuși. Nu știu cum ar
putea face critică de întâmpinare cineva care e
obișnuit să schimbe taberele precum majoritatea
politicienilor, ori care aderă exclusiv la antiteze.
Aici însă, acum? „Îndrumare” poate nu este cel mai
fericit cuvânt în contextul de acum – unii l-ar putea
percepe cumva limitativ; cu toate acestea, critica de
întâmpinare ar putea pe de o parte diminua cât de
cât surplusul editorial, în timp ce, pe de altă parte,
s-ar putea re-institui într-o trambulină pentru vali-
darea unor nume noi. Îmi aduc aminte că într-un
material mai vechi interesat de aceeași temă,
Simona Popescu admitea că  „sunt câţiva critici lit-
erari în a căror etică profesională am deplină
încredere, chiar şi atunci când nu sunt de acord cu
ei”. Una peste alta, nu e nimic surprinzător aici:
afirmația și-a dovedit validitatea de când lumea –
acolo unde există știință, acolo unde forma nu tră-
dează fondul, adevărul nu are cum să deranjeze, el
doar – în termeni hegelieni - reinstaurează echili-

brul, motiv pentru care sunt absolut convins că
această formulă nu ar trebui niciodată să dispară. 

3. E o întrebare delicată, mai ales că Uniunea
Scriitorilor pare să fie un organism ale cărui acțiuni
nu sunt desfășurate la nivelul optim de transparență
pentru anul 2020. Dar poate greșesc. Oricum, mi-as
dori cât se poate de sincer să nu fiu greșit înțeles,
am toată prețuirea pentru cei care se află acolo,
chiar la conducere: îi prețuiesc ca scriitori, nu mi-a
fost dat să-i percep în postura de organizatori /
administratori. Dar neînțelegând (e un cuvânt pe
care l-am căutat mult!) totuși nici până acum moti-
vele, eventual criteriile pentru care anumitor revis-
te li se refuză ori altora li se oferă patronajul de care
aminteați, prefer să fac trimitere la câteva reviste pe
care le port în suflet, pe unele încă din vremea
studenției. Ca mulți alții, la rândul meu, aveam săp-
tămânal (chiar dacă unele erau lunare) de îndeplinit
un adevărat ritual: urmăream cu o plăcere nedisi-
mulată apariția la chioșcurile de ziare a unor reviste
precum „Ateneul”, „Convorbirile literare”,
„Vatra”, „Luceafărul”, „România literară”,
„Dilema”, „Euphorion” (la care pe atunci țineam
incredibil de mult), eventual „Sfera Politicii” (aș
zice pe nedrept dispărută, lăsând un loc neocupat
nici până astăzi de o altă publicație). La toate aces-
tea nu am renunțat nici până astăzi. Pe atunci mai
ales, ele echivalau cu un fel de scenă pentru volu-
tele literaturii contemporane. Eram convins – poate
nu fără temei – că intuisem la majoritatea și un fel
de „politică” a așezării în revistă / pagină după cri-
terii valorice. În tot cazul, după ce făceam o
selecție a vocilor poetice și critice pe care le
simțeam autentice, începeam vânătoarea în librării,
căutându-le volumele. Întorcându-mă în prezent, aș
spune că – poate și după cum stă în firescul lucru-
rilor – la fiecare revistă se văd plusuri și minusuri.
Nu mai cred demult în supremația anumitor voci,
nici în perechea centru-periferie. Am găsit nu o
dată scriitori cu adevărat buni și la Râmnicu Sărat
(„Spații culturale”) și la Argeș (firește, „Argeș”),
Suceava („Bucovina literară”) ori în altă parte. Mai
mult, sunt bucuros pentru faptul că revistele care se
respectă par a fi interesate de scriitorul bun și nu de
scriitorul de succes. Da, viețuiește pe mai departe
posibilitatea de a-i diferenția! Iar până la urmă aș fi
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de acord: revistele, chiar și parțial, reușesc să se
achite onorabil de a calibra corect imaginea unui
scriitor! Nu uit totuși că, în asemenea momente de
grație, realitățile literare reprezintă infinitezimal
reflexia societății în care trăim. 

4. Întrebarea presupune și o latură dramatică –
voi reveni. Deocamdată îmi permit să zâmbesc
puțin: mă gândesc la mine, îmi trece prin minte
Dan Silviu Boerescu – exemple ar mai fi, în sensul
că poate după Revoluție mulți au avut șansa unui
alt început, a unei alte încercări. La unii a
funcționat ca un soi de quest for freedom, la alții –
eu știu – poate pur și simplu s-a legat de posibilita-
tea de a câștiga mai mult. Și scriitorul își are umo-
rile sale, viciile sale etc. Terminând liceul cu brio în
prima generație de „informaticieni”, mă mai tre-
zesc uneori că sar să-mi aduc aminte teoreme, arti-
ficii matematice și alte drăcării care până la urmă
mă readuc cu picioarele tot într-ale literaturii, dar
rămâne cumva o ușă deschisă... Diminuarea spiri-
tului critic se leagă fără doar și poate de acea
disoluție a autorității de care am pomenit, struțo-
cămilă spre care s-a tins cu toate forțele, ca la
sprint: dacă tot am început sub auspiciile glumei
(serioase!), nu uitați că au existat câteva nume după
Revoluție care și-au dorit eminamente instaurarea
unui soi de alter-anarhii. Orice soluție firească tre-
buia înlăturată de dragul artificiului, pentru că
urma să se instaureze cu forță din ce în ce mai evi-
dentă era divertismentului digital. 

5. Se vorbește de mult timp despre ultimele zile
ale print-ului. La acest capitol nu sunt deloc fata-
list. Sunt absolut convins că presa tipărită, mai ales
presa culturală își are viitorul ei! La fel se întâmplă
și cu critica – ea nu va dispărea în niciun caz. Într-
adevăr, interesant va fi de analizat în ce forme va
activa și ce puncte de tangență va stabili cu dome-
nii conexe. Chiar dacă sunt absolut convins că nu
mă aflu în linie cu majoritatea, totuși admit că
funcțiile actului critic nu se pot situa cu totul în
afara eticului, a moralei – abia în acest punct am
rezerve serioase. Una peste alta îndrăznesc să atrag
atenția asupra canalelor de propagare a judecăților
de valoare: tocmai acestea ar trebui să se diversifi-
ce, să fie în ton cu dinamica din jur, informația să

fie mai bine împachetată; eventual digitalizată, să
fie accesibilă mai multor platforme. Să intrăm pe
căile lor! Cât despre critici... aceștia ar trebui să nu
se mai plaseze în mijlocul tuturor lucrurilor. Am
constatat nu o dată faptul că mulți dintre ei s-ar fi
simțit extrem de confortabil în postura de autoritate
unanim recunoscută. Mai ales astăzi, aceasta e cu
siguranță o mare greșeală. Lăsând la o parte
vanitățile, orgoliile fără preț, ar trebui la rândul lor
să iasă din când în când din cercul specialiștilor –
nu o zic ironic - și să ajungă fără alte prețiozități la
urechea iubitorului de literatură. Îi urmăresc cu
drag pe Doris Mironescu, Paul Cernat, Antonio
Patraș, Alina Bako. Desigur, nu sunt singurii!

6. Eu aș trece peste acel „scrieți, numai scrieți”
și aș spune totuși că îndemnul formulat trebuie con-
textualizat. E clar că „Introducția” presupunea
dreapta măsură, un soi de echilibru mai ales în actul
critic. Dar și altceva: gustul pentru tot ceea ce ține
de românitate, conturând astfel un imaginar de o
soliditate fără precedent. Ne-am mai putea astăzi
imagina așa ceva? Altfel, probabil în multe redacții
încă mai e de actualitate nevoie de a critica cartea,
iar nu persoana. Forțând lucrurile aș spune că doar
o astfel de critică ar trebui să aibă în mod real un
viitor - desigur, în forme noi. Totuși, un asemenea
deziderat nu s-ar împlini nici la peste 180 de ani,
decât sub semnul miracolului.

7. Un răspuns succint: da, consider că actul cri-
tic necesită calități deosebite, majoritatea dobân-
dindu-se în timp, cu multă trudă. Dar mai întâi
există ceva ce nu poate fi așezat în cuvinte, poate
ține de intuiție, o abilitate strâns legată de actul
judecății literare. Autenticitatea unui asemenea
demers nu poate fi instituționalizat, așezat într-o
diplomă. E firesc să nu existe granițe atât de
tranșante, poeții de multe ori au arătat în ciuda unor
doze de subiectivitate crescute că pot avea discer-
nământ critic. Poate că aici am să răspund puțin
hazardat, însă dacă judecata făcută are valoare,
atunci ea vine din partea unui om care în acel
moment face critică literară – nu este nici poet, nici
chiar pictor ori matematician. Puține cazuri însă, să
nu îl omorâm pe Boileau!
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– Domnule Leo Butnaru, în acest final de martie
2021 se împlinește un an de la dispariția lui Paul
Goma... Vă rog să fiți de acord, să începem cu o con-
fesiune: care este cea mai emoționantă amintire ce v-a
venit în minte când ați aflat acea veste tragică, în
2020, în vremea pandemiei?

– Înaintea amintirilor, am trăit șocul a încă unei
nedreptăți ce se insinuat în destinul acestui om și scrii-
tor eminamente tragic, care a fost Paul Goma: atacul
neamânat asupra lui a nenorocitoarei pandemii care,
iată, de la începutul anului 2020, ține lumea în izolare
de... ea însăși, în spaimă și confuzii, obturare a prezen-
tului și perspectivelor. Să intre această nenorocire chiar
în casa omului, în acea locuință pariziană, pe care Paul
Goma aproape că nu o părăsea, suferind de boli, care l-
au atacat încă în închisoare comunistă? La întâlnirile
noastre de la Die, în Franța, când făceam deplasări spre
locurile unde aveau a se desfășura diverse manifestări
din cadrul Festivalului Est-Vest, venerabilul coleg mă
ruga să-i ofer brațul, de sprijin. Alignea de un picior,
spunându-mi că mușchii șoldului îi răciseră cumplit, pe
când fusese închis în subsolul securității. 

– Vă propun să ne întoarcem în timp... Dacă nu
greșesc, dvs. și Paul Goma faceți parte din aceeași
zonă geografică? 

– Nu știu dacă este important acest lucru, dar s-a
întâmplat să mă nasc în aceleași spații, de unde sunt
mama și tatăl lui Goma, unde venise pe lume fiul lor
Paul. Mama sa, născută Popescu, era din Chiștelnița,
localitate situată la 5 kilometri de satul meu natal,
Negureni, de pe râul Răut. Tatăl său, Eftimie Goma,
era din Ciocâlteni, sat unde, în 1967, subsemnatul a
absolvit școala medie. Sâmbetele, mergeam la
Negureni cu bicicleta, 17 kilometri. Bineînțeles, am
fost și în satul Mana, în care s-a născut Paul, pentru cei
adunați în căminul cultural de acolo (era o perioadă
electorală) dând vocea lui Paul Goma, pe care o impri-
masem la Paris în septembrie 1994. 

– Care a fost reacția celor prezenți? Oamenii auzi-

seră, încă din perioada regimului comunist rusesc, de
activitatea de dizidentă și de operele lui Paul Goma
sau nu se putea asculta în zonă Europa liberă?

– Mana e un sat nu prea mare, dar... mănos, în sens
biblic, trecut de la material la spiritual. Când te uiți pe
harta Estului Moldovei istorice, dintre Prut și Nistru,
Mana pare că e așezată chiar în centrul ei! Deschizând
Dicționarul Geografic din 1904 al lui Zamfir Arbore,
aflăm că Mana e un „sătuc în jud. Orhei, volostea
Isacova, așezat în valea Vatojului, pe țărmul drept.
Până la 1812 aici a fost un schit de maici, desființat de
ruși. Are 29 de case, cu o populație de 274 suflete; o
biserică, cu hramul Sf. Nicolae. Sunt vii și grădini cu
pomi”. Ei bine, timp de un secol numărul populației
doar că s-a dublat, să zicem. Ar fi fost mai mare,
bineînțeles, însă nu departe se află orașul Orhei, iar la
37 de kilometri – Chișinăul, unde s-au stabilit mai
mulți din cei născuți la Mana.

Când am vizitat localitatea, bineînțeles că îmi
imaginam acel din calidor, din care se deschide pano-
rama unei lunci pitorești, peste care, demult, precum
spunea Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldaviae,
dăinuiau apele unui lac imens, navigabil, încât de pe
Nistru corăbiile puteau urca spre el pe apa Răutului. 

Sătenii, așa cum i-am văzut eu și cum am înțeles
din discuțiile cu unii dintre ei, aveau parcă o sobrietate
aparte, decență în vorbă și ținută. Poate de unde nu
departe de Mana se află două mănăstiri, la Curchi și la
Tabăra.

În acele locuri pitorești, de codru, mănăstirea
Curchi azi arată splendid, cu adevărat monumental.
Subliniez aceasta, deoarece pe timpul imperialismului
ruso-sovietic ea fusese închisă ca locaș de cult și trans-
formată în... ospiciu.

Să mai dau câteva detalii despre monumentalitatea
acestui ansamblu monastic, edificat în secolele XVIII –
XIX. Este compus din cinci biserici, două clădiri cu
chilii, stăreție, mai multe încăperi auxiliare, o livadă,
un schit cu arhondaric. Este o mostră de stil neobizan-
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tin, însă unele componente ale complexului țin de cla-
sicismul arhitectural, cu elemente de baroc. Regele
Mihai (e înfățișat pe una din fresce, printre ctitori) a
vizitat de mai multe ori mănăstirea și, e de presupus cu
destul temei, la unele din vizitele sale au fost prezenți
și părinții lui Paul Goma. 

Sigur că locuitorii din Manta știau de celebritatea
consăteanului lor, dizident la București, apoi stabilit la
Paris, dar deschis și cu mândrie au început a-și aminti
de domnul învățător și doamna învățătoare Goma odată
cu declanșarea mișcării de redeșteptare națională. În
școală, elevii citeau, studiau cărțile lui Paul Goma, dat
fiind că la Chișinău deja fuseseră editate unele din ele,
grație efortului regretatului coleg și editor Andrei
Vartic, un adevărat împătimit Goma. 

– Legat de acest interviu, în primul rând, fără a
avea dorința să vă flatez în vreun fel, vreau să vă spun
că interviul dvs. cu Paul Goma este unul dintre cele
mai interesante pe care l-am citit... În ceea ce vă
privește, ce v-a impresionat cel mai mult din ceea ce v-
a spus atunci Paul Goma?

– În primul rând, e de menționat firescul în modul
de a fi al lui Goma și modul de a te face și pe tine să te
simți liber, degajat în comunicare. Știa a elimina even-
tualele bariere, încuraja apropierea întru idei, întru
mărturisirea acestora. Spre exemplu, cu mine a înce-
put-o abrupt: „Dar unde ți-e barba?” Am înțeles, că pe
mai mulți din scriitorii de la Chișinău ne cunoștea din
presă. Iar din ce mi-a spus cam totul este important prin
impresia care o produc mărturisirile interlocutorului
meu, mărturisiri în care istoria fuzionează cu prezentul
imediat. Impresiona faptul, că Paul Goma știa atât de
multe despre ce se întâmplă la Chișinău, între Prut și
Nistru. Și asta m-a dus, atunci, imediat, la gândul, că
același lucru îi era caracteristic și lui Ion Druță, care se
stabilise de mulți ani la Moscova, însă, pe când l-am
vizitat în apartamentul său din metropola rusă, părea că
chiar acum (atunci!), o oră, doua se întorsese de la
Chișinău, sau Orhei, sau din satul său Horodiște. Mi-
am zis că afectivitatea celor ce trăiesc mult timp depar-
te de locurile din care s-au văzut nevoiți să plece e una
mai specială și trebuie receptată ca atare. 

– Acel interviu a fost prima întâlnire față în față cu
Paul Goma? Privind retrospectiv, se poate spune că
era omul și intervievatul Paul Goma altfel decât scrii-
torul pe care l-ați descoperit anterior și ulterior prin
lectură?

– Da, a fost prima și, din păcate, ultima șansă de a-
l întâlni pe Paul Goma, dar și norocul ca el să accepte
să mărturisească în fața microfonului meu de scriitor-
reporter. 

Mă întrebați de amintiri... Păi, nu o singură dată, se
întâmplă să derulez în imaginație filmul acelei întâl-
niri, când dialogam cu celebrul scriitor-disident în unul
din holurile clădirii în care se țineau întrunirile destul
de polemice ale Festivalului de la Die. Din vreme în
vreme, eu mai aduceam câte o pereche de cafele, după
care reporneam reportofonul, ce avea să înregistreze
cam o oră și jumătate din discuția a doi pruto-nistreni
născuți în județul Orhei, aparițiile noastre pe lume
întâmplându-se la o crono-distanță de 14 ani. Uneori,
împreună cu Goma, trăgeam cu ochiul spre terenul de
fotbal, unde scriitorii ruși, în amestec cu alții, jucau
fotbal cu cei unguri, ca adversari, și aceștia în amestec
ad hoc cu alții. Unul dintre tenacii alergători ai sciților
contemporani era chiar Viktor Erofeev, deja relativ
popular în Franța, pe care îl văzusem că, de la un
moment încolo, nu mai avea respirație pentru lungul și
latul gazonului, oprindu-se, unde îl prindea „stopul”,
să-și tragă sufletul. Goma zise: „Ca să vezi, ungurii-
scriitori-fotbaliști îi bat măr pe rușii-fotbaliști-scrii-
tori”. Iată, dau un detaliu, care nu a intrat în acel inter-
viu. 

– Aveți o explicație pentru faptul că Paul Goma,
unul dintre puținii dizidenți anticomuniști români, nu a
reușit să construiască în România o mișcare de
rezistență, iar intelectualitatea a rămas reticentă?
Frica și dezbinarea pot fi mai puternice...

– S-a scris, s-a cumpănit, s-a speculat, s-a tot dat cu
părerile despre ce și cum a fost, dar și despre cum și de
ce nu au fost în acele timpuri... Da, e de amintit că inte-
lectualii, precum întreaga societate, erau oarecum
repliați din fața eventualelor sancțiuni dure din partea
sistemului comunist agresiv, necruțător. Tentativele de
nemulțumire socio-politică erau, unele, anticipate,
neamânat reprimate, altele sancționate în fel și chip, de
la „simpla” pușcărie la complicata și sălbatica psihia-
trie (internare). De regulă, gesturile de oarece revoltă,
criptică, de cele mai multe ori se terminau în coadă
de… șopârlă, ce abia de se vedea dintre filele vreunui
volumaș de versuri sau se ițeau de după culisele vreu-
nui teatru, din cușca sufleurului. Cei din breasla noas-
tră, în afară de nomenclaturiștii colectiviști în debitare
și apărare de inepții socio-perverse, încercam osânda
mocnită a condiției de intelectual într-un regim strâns,
sufocant, în pintenii aberațiilor mono-ideologice,
monotone, dar agresive, punitive.

O astfel de stare de – cum să-i zic? – ermetism…
anti-disidențial (demențial!) era resimțită acerb și la
Chișinău. Precum la Moscova și București... Situația,
ba chiar situațiile cu particularitățile lor, am încercat să
le explic într-un eseu mai amplu, dedicat lui Liviu
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Damian. O porneam de la premisa că, din păcate, la
Chișinău, ca și în toate capitalele fostelor republici
sovietice, cu excepția Moscovei, lipseau „dotările” și
condițiile necesare unor contacte ale eventualilor
disidenți, opozanți față de regim, cu Occidentul. Spre
deosebire de metropola sovietică, în capitale republici-
lor naționale nu erau acreditate ambasade, consulate. În
Chișinău sau Riga, Kiev sau Frunze (capitala RSS
Khirghize), Tallin sau Erevan etc. le era interzis acce-
sul corespondenților de peste hotare, teatrelor din occi-
dent etc. Din păcate, nu era cu mult mai propice nici
situația din România, unde se spune că fiecare al patru-
le cetățean era membru de partid unic și buldog. 

Însă ca și disidenții ruși, cei din Ungaria, Cehia,
Polonia, cu mai multe amendamente – și cei din
România, foarte puțini, se făceau cunoscuți printre
funcționari, reprezentanți ai unor instituții străine, care
îi și popularizau în Occident, unde întru susținerea lor
luau atitudine șefi de state, agenții de presă, organizații
de apărare a dreptului omului. Cum s-a întâmplat și cu
Paul Goma sau Dorin Tudoran. 

Prin unii diplomați, oameni de presă sau editori,
peste hotarele lagărului socialist și ale Tratatului de la
Varșovia reușeau să treacă uneori manuscrise contestata-
re, care înfierau regimul bolșevic totalitar, cum s-a
întâmplat cu unele romane ale lui Aleksandr Soljenițîn,
iar mai înainte – cu „Doctorul Jivago” al lui Boris
Pasternak. Ba chiar și cu unele pagini ale lui Paul Goma.

Însă în capitalele mai mici, inclusiv în București,
nu se putea face niciun pas contestatar, pentru ca urmă-
torul pas să nu fie anticipat, curmat de organele repre-
sive. Iar poșta din lagărul socialist totdeauna a fost
supravegheată cu deosebită ferocitate ciclopică de
KGB, Securitate, Stasi etc., care citeau tot ce era expe-
diat peste hotarele „democrației socialiste” multilateral
nedezvoltate. Astfel că la București nu erau posibile, ca
la Moscova, „samizdat”-ul (autoeditatul) sau „tamiz-
dat”-ul (dincoloeditatul; adică texte ale autorilor din
URSS publicate în Occident). (În URSS nu era obliga-
torie înregistrarea la miliție a mașinilor de scris.) Astfel
că unele (rare) spirite relativ curajoase, talentate, dar și
cât de cât în răspăr cu puterea, apăreau destul de rar și
nu întruneau solidaritatea combativă, deschisă, a celor
care de fapt, în sinea lor, îi susțineau. Îi susțineau prin...
muțenie și nimic-acțiune. 

– Aveți o explicație și pentru faptul că nici după
1989 Paul Goma nu a fost apreciat și tratat în presa
literară românească cu atenția pe care ar fi meritat-o?
Credeți că au fost niște deficiențe editoriale specifice
timpului privind publicarea și difuzarea cărților sale?
Sau niște interese particulare și orgolii literare? Sau,

ca să sintetizez și să citez un titlu al cărții dnei Marian
Sipoș despre Paul Goma, ,,Unde am greșit?” Aș com-
pleta întrebarea: inclusiv noi, cititorii, dar și ei, criticii
literari sau editorii? 

– S-o pornim de la faptul că Paul Goma a fost pe
cât de franc, pe atât de acid cu colegii săi români, cu
cei de generație și de, ziceam, generații. Pe unii i-a
încolțit prea de tot, iar când e prea de tot e posibilă și
exagerarea, jignirea, invectivele nemeritate. 

Dar e și partea cealaltă, a orgoliului, când unii
colegi de generație sau, ziceam, de generații s-au simțit
oarecum jenați, stingheriți – oricum, nu se simțeau
bine, – că, vezi lume, Paul Goma a avut curajul, s-a
opus deschis regimului etc., pe când noi... Mda, nu dă
bine. De unde și nedreptele aprecieri a creației lui
Goma – că nu ar fi chiar a unui scriitor mare, că nu ar
fi așa și pe dincolo... Mă rog, orgolii, țâfne. Frustrări.
(De ce el și nu noi?) Bârfa la români, dar și la Paris.
Dar și la Chișinău, prin ambasade străine și guvern
autohton, precum s-a văzut.

Însă de aia există istoria literară, care nu se
grăbește, așteaptă să se decanteze lucrurile, și să spună
ceva mai obiectiv, mai credibil ce și cum. Să fie mai
aproape de adevăr. Inclusiv despre personalitatea și
creația Omului și Scriitorului Paul Goma. 

– V-aș ruga să ne lămuriți și în ceea ce privește
nominalizarea lui Paul Goma la Nobel, din partea
Republicii Moldova... Există dovezi certe în acest sens
sau totul a rămas la nivelul de zvon și proiect? 

– Dovezi certe?... Iată, dragă George, minunea
computerului, posibilitățile sale și până azi greu de
imaginat, ne ajută să dăm detalii concrete, care explică
ce și cum. Eu am avut și o corespondență online cu
protagonistul acestui dialog, unul din mesajele de la
începutul anului 2013 fiind următorul:

„Mult stimate Domnule Paul Goma,
Probabil știți deja că astăzi, 25 ianuarie, Consiliul

Uniunii Scriitorilor din Moldova a înaintat candidatu-
ra Domniei Voastre pentru Premiul Nobel. Vă felicit
din suflet, urându-vă multă sănătate și inspirație!”

Neamânat, am primit răspunsul. Dau captura de
ecran.
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Dar, după aceea, s-a întâmplat să citesc că, solicitat
de cutare sau cutare, inclusiv de postul „Publika TV”,
referitor la candidatura sa la Premiul Nobel, Paul
Goma a răspuns că nu știe nimic de așa ceva. Eu, luând
în considerație că „Publika TV” e un post destul de
nesigur, implicat în diverse matrapazlâcuri de dezinfor-
mare, i-am scris domnului Goma:

Însă, de data aceasta neprimind răspuns, mi-am
propus mie însumi o explicație: Paul Goma a dorit să
păstreze discreție, să nu încalce solicitarea Academiei
Suedeze de a nu se face tam-tam pe seama candidaților
abia propuși la premiu. Numai că în acel caz deja știa
o lume, eu unul văzând știrea reprodusă până și de
colegul din Armenia Ruben Ișhanian, pe care, într-o
toamnă, îl cunoscusem în Crimeea (pe atunci încă...
ucraineană)...

Iar „Jurnal de Chișinău” scria: „Arcadie Suceveanu
l-a sunat săptămâna aceasta pe Paul Goma pentru a-l
anunța despre decizia Consiliului USM. «Paul Goma
nu a sărit în sus de bucurie, el este un om cu picioarele
pe pământ, un om lucid. A spus că înaintarea sa la
Premiul Nobel e o veste bună și a mulțumit pentru
decizia Uniunii Scriitorilor din Moldova. I-am dorit să
câștige Nobelul», a declarat pentru JURNAL Arcadie
Suceveanu. Președintele USM i-a mărturisit lui Paul
Goma că ar dori să-l vadă la Chișinău, iar acesta a zis
că ar vrea și el să vină, dar nu are hârtii (actele necesare
pentru o vizită la Chișinău – n.n.). Amintim că lui Paul
Goma, până la această oră, nu i-a fost acordată
cetățenia moldovenească”.

Apoi acea... „foarte discreta” înaintare a lui Paul
Goma la Premiul Nobel a prins să degenereze în fel de
fel de taclale. Abominabila „Publika TV” reușise să-i
ademenească în platou pe doi colegi de la Uniunea
Scriitorilor, punându-i față în față cu doi inși bizari,
unul din ei fiind iremediabil trogloditul „istoric” L.

Tabără. Impresia că unul din colegii-scriitori era cam
crispat, dânduși la un moment dat seama că i s-a întins
o cursă, că a nimerit la „amestecarea borcanelor”, însă
i-ar mai fi trebuit fermitatea să facă stânga-mprejur și
să nu le dea satisfacție celor doi neaveniți să tragă de
el, de USR. Al doilea coleg a fost ceva mai lucid, mai
volubil, cât de cât salvând aparențele. Pe când ceilalți
doi, plus moderatorul... împăiat, care nu avea idee de
literatura contemporană, de cultură în general, au fost
lamentabili. Nu posedau noțiunile, termenii adecvați
unui atare subiect, ajungându-se a se spune că Goma
fusese înaintat la Nobelul pentru… pace, că politicie-
nii, guvernul ar trebui să facă ceva, să-i susțină candi-
datura, să!... Enormități! „Istoricul” de peșteră Tabără
o fi auzit el ceva foarte vag despre Goma, însă atât de
neclar și de puține, încât îngrozea prin catastrofele pe
care încerca să le articuleze. Vorbește prost, „gândește”
și mai prost. Un papă-lapte la comuniști, un nimeni în
democrație, însă bun pentru „Publika TV”, unde, din
păcate, s-au lăsat ademeniți fără discernământul cuve-
nit și cei doi colegi de la USM. Atunci cum iese cu
discreția pe care ne-a pretins-o Academia Suedeză?!...
Păcat, a ieșit catastrofal de prost și stingheritor. Jocuri
șubrede, neadevăruri cu diverse grade de plasament în
gura lumii… Plus că se iscară nemulțumiri și în guver-
nul de la Chișinău, unul din consilierii prim-ministrul,
L. Bujor, spunându-i lui Arc. Suceveanu: „Să nu te
ascunzi după decizia consiliului, tu ești președinte!”
Naivii sau proștii de le guvern! De parcă cineva ar fi
putut sta în calea deciziei colective a membrilor consi-
liului! Ăia de la guvern nu-și prea dădeau seama în ce
timpuri trăim și ce înseamnă USM.

În octombrie același an, împreună cu Arcadie
Suceveanu am dialogat despre Paul Goma la o emisiu-
ne a Televiziunii Naționale a Moldovei. Într-un gest de
modestă solidaritate colegială, i-am trimis lui Paul
Goma cartea mea „Copil la ruși”, pentru care avu ama-
bilitatea să n-o treacă cu vederea și să-mi
mulțumească. 

La o altă ședință de Consiliu al USM, din 17 iulie
2014, am decis unanim să înaintăm candidatura lui
Goma la Premiul Național al Moldovei. Chiar dacă,
prin cineva din ai noștri, prim-ministrul Leancă se
plânsese că, după ce anul trecut Goma fusese propus
pentru Premiul Nobel, el, capul guvernului, a fost invi-
tat la trei ambasade, unde i s-a atras atenția că... etc. Să
vezi! Ticăloșii de politicieni de oriunde doar vorbesc
de libertate, în subsolul întunecos al conștiinței lor
deformate fiind gata să taie, să spânzure, să interzică!
Așa a fost și, din păcate, mai e și azi. Mai e și întreba-
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rea: de ce s-a dus șeful de guvern al Republicii
Moldova să fie mustrat de niște neaveniți din oarece
țări străine? Inclusiv, străine de disidentul, omul și
scriitorul de curaj Paul Goma. 

Iar atunci, când veni vorba de Premiul Național,
guvernul ticălos, ministra culturii Babuc făcură alte
mișcări parșive, pentru a-i plasa lui Goma concurenți la
Premiul Național. Colegul Em. Galaicu-Păun scria:
„Am aflat, din presă, că Ministerul Culturii m-a propus
la Premiul Național în domeniul Literaturii, de unde eu
însumi am pledat, în calitate de membru al Consiliului
Uniunii Scriitorilor din Moldova, pentru Paul GOMA.
A pierde în fața lui Paul GOMA este deja o nesperată
onoare; a câștiga însă Premiul Național înaintea
Domniei Sale constituie o mare rușine. Drept care rog
să mi se retragă numele de pe lista de concurenți în
favoarea lui Paul GOMA”.

Astfel că lucrurile ce trebuiau să se desfășoare
firesc, fără sforari (din toate țările, uniți-vă!), la
Chișinău se complicau rău, inclusiv din cauza
ingerințelor necurate ale unor așa-ziși diplomați din
țările „model de democrație”. Reproduc ce scria colega
Irina Nechit în „Jurnal de Chișinău”, 22 august 2014:
„O liniște dureroasă a coborât peste capetele noastre în
după-amiaza zilei de 19 august. Vestea că lui Paul
Goma nu i s-a conferit Premiul Național a avut efectul
unui spray paralizant. Am rămas muți, la propriu și la
figurat. În Comisia pentru decernarea Premiului
Național 2014 erau doar reprezentanți ai Coaliției
Proeuropene. Comuniștii, socialiștii și alți urmași ai
bolșevicilor locali nu făceau parte din Comisie. În plus,
Paul Goma era singurul candidat la Premiul Național
pentru Literatură, nu avea niciun contracandidat. Chiar
nu a acumulat numărul necesar de voturi? Chiar oame-
nii din Comisie au fost în stare să-l umilească în ase-
menea hal?

De fapt, membrii acestei Comisii au făcut tot posi-
bilul ca să se umilească pe ei înșiși. Vor rămâne în isto-
ria decernării Premiului Național ca niște lași, niște
slujitori fricoși ai unui sistem care doar pe hârtie se
declară democratic, iar în realitate e unul amorf, incon-
sistent, total neputincios

Adevărat, nu toți membrii Comisiei l-au respins pe
Goma. Nouă dintre ei l-au votat, dar cum să-i identifi-
căm dacă votul a fost secret? În general, secretomania
persistă pe culoarele puterii. Am încercat să aflăm de la
Serviciul de presă al Guvernului R. Moldova detalii
privind procedura votării, am telefonat, am trimis
mesaje electronice, dar până azi nu am primit niciun
răspuns (...) În 2014, niciun scriitor nu a luat Premiul
Național. Așa înțelegem să marcăm cei 25 de ani de la

decretarea limbii române drept limbă de stat? De Ziua
Independenței, laureații își vor primi premiile. Cât de
fericiți vor fi ei fără Goma?”

Nețărmurită e ticăloșia și lașitatea umană, mai ales
când sunt iscare și încurajate de fel de fel de agenți
internaționali și intern-naționali... 

– În opinia dvs., Paul Goma merita un Nobel, fie și
numai ca o recunoaștere a activității sale anticomunis-
te? 

– Incontestabil, ar fi meritat. Cu toată soliditatea și
seriozitatea. Însă asta nicidecum nu s-ar fi putut întâm-
pla în anii de la urmă, când o componentă a Comediei
umane balzaciene a devenit și Comedia literară a aca-
demiei suedeze, numită Premiul Nobel. 

– În finalul acestui interviu, privind spre viitor, din-
colo de acest virus, să sperăm cât mai repede trecător,
cum vedeți viitorul receptării lui Paul Goma în special
și al literaturii române postbelice în general?

– Receptarea operei va fi ca de la sine într-o sinte-
ză cu receptarea destinului, distinct și demn conturat, al
autorului. Receptarea literară nu va putea fi autonomi-
zată de receptarea contextului social-istoric, în care s-a
afirmat, a combătut, a rezistat exemplar Omul Goma.
Este scriitorul referențial, indiferent de simpatiile sau
animozitățile personale ale unor colegi de-ai săi, de
generație sau de... generații. În pofida mofturilor,
fasoanelor unor criticii sau istorici literari. Lucrurile,
ideile, opiniile se vor decanta, esențele se vor evidenția
tot mai clar, cu cele bune – incontestabil mai multe, și
cu cele mai puțin... pozitive, cu umbrele din felul de a
fi, din caracterul scriitorului și disidentului Goma, pen-
tru că, la o adică, toți suntem sub semnul înțelepciunii
latine, cea despre: Homo sum, humani nihil a me alie-
num puto. Când se vor face referințe la comunism și
literatura de rezistență din acele sumbre timpuri, Paul
Goma va fi printre protagoniști, chipul lui se va contu-
ra mai pregnant, distinct, precum merită. Printre
protagoniștii care au dat dovadă de demnitate, caracter,
curaj în lupta pentru adevăr, onestitate, pe care le-au
convertit și în creația lor artistică. Protagoniștii-heralzi
care au avut și talentul de a scrie literatură, jurnal,
implicit – o autobiografie ca existență, rezistență,
disidență și artă a scrisului întru unitate umană. 

Interviu realizat de George MOTROC
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Noțiunea la care mă voi referi în cele ce
urmează, desemnată prin cuvântul sens, este utili-
zată și explicitată în numeroase contexte din volu-
mul: Hermann Keyserling, Despre arta vieții,
Filosofia ca artă, Traducere de Mihnea Moroianu
și Octavian Soviany, Cuvânt înainte și note de
Mihnea Moroianu, Editura Sens, Arad, 2019.
Așadar, într-unul din textele acestui autor există o
insistență asupra cuvântului: sens! Merită să luăm
în seamă contextele respective cât timp acesta
este și termenul ales de editură să o denumească
iar ea s-a și angajat să traducă și să răspândească
editorial opera respectivului filozof astăzi mai
degrabă ignorat nu doar la noi ci cam pretutin-
deni.

Ce poate să însemne sens dacă nu identificarea
unui înțeles presupus al unei materii oarecare, în
primul rând al unui text, adăugarea sau doar ipo-
teza unei profunzimi din spatele unui dat. Iar
orice dat are, sau poate avea, serii nesfârșite de
sensuri și nu are niciodată doar unul singur.
Aceasta pentru că nimic, dar absolut nimic din
Realitatea vie nu are o semnificație unică și
exclusivă. Constatarea este de o importanță capi-
tală pentru constituirea domeniului filozofiei
întrucât, după opinia lui Keyserling, doar ceea ce
nu poate fi definit odată pentru totdeauna poate
constitui obiectul unei filozofii autentice (p. 49).
Acestea sunt bune premise pentru a asigura sensu-
lui un loc proeminent, capital chiar în economia
gândirii. Sens sau justa desemnare, adecvarea la
un surprinzător înțeles! Și bineînțeles exprimarea
prin cuvinte al acelui conținut ideativ, elaborarea
unui text în cuprinderea căruia până chiar și fieca-
re literă este îmbibată de posibile semnificații.

Că ar exista o corespondență dintre Sens și
Expresie este premisa de la care Hermann
Keyserling își pornește expunerile din faimoasa
Analiza spectrală a Europei (în original: Das
Spektrum Europas), pe care o citez după: Contele
Hermann Keyserling, Opere Complete 5,
Traducere de Mihnea Moroianu și Diana
Sălăjanu, Prefață și note de Mihnea Moroianu,
Editura Sens, Arad, 2020, p. 29. Spectru presupu-
ne aici o sumă de detalii semnificative care defi-
nesc o realitate uneori din istorie și mai degrabă
din contemporaneitatea autorului, îngăduind
exprimarea unei ipoteze despre un viitor bănuit.
Filozoful acesta este un extraordinar stilist în
manieră intelectualistă, plin de vervă, excelent
informat în vaste domenii ale spiritului, surprin-
zător mereu prin afirmații aproape întotdeauna
paradoxale, îndeosebi atunci când comite judecăți
globale, totalizatoare în exces. Cel mai adesea,
precum altădată în astăzi abandonatele filozofia
culturii sau doctrina valorilor, el enunță aprecieri
în tonalitate maximă, realizând până la urmă un
muzeu al formelor împănate și ireversibil trecute.
Este motivul pentru care textele sale pot fi abor-
date nu pentru vreun adevăr cât îndeosebi pentru
încântarea spirituală a eventualului cititor. Fiecare
capitol din cărțile sale este un șirag de
prejudecăți, însă exprimate cu strălucire stilistică.

Inevitabila judecată globală a lui Keyserling
presupune mai mereu o constatare discutabilă dar
încântătoare întotdeauna. Încă de la început citito-
rul este izbit de afirmația: Toate popoarele sunt,
firește, odioase (p. 25), deși numai firesc nu este
să începi cu o astfel de enormă constatare, oricât
de mult ai nuanța-o ulterior. Sau, altădată, fără a-
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și proba afirmația, fără a invoca vreo sursă
demonstrativă, ni se comunică ritos că: Englezul
este mai mult decât adesea frigid; nicăieri pe
lume nu există atâtea căsătorii neconsumate ca în
Insulele Britanice (p. 86). De parcă autorul ar fi
avut ocazia să supravegheze dormitoarele engle-
zilor! Și tot așa, altă dată Keyserling se hazardea-
ză să exprime o apreciere maximă și ulterior infir-
mată radical de istorie: Mussolini este probabil
cel mai lucid dintre oamenii de stat actuali... (p.
188), la care rezerva insinuată timid nu o salvează
de exprimarea superlativă. Nu doar o sigură dată,
opera acesta, “științifică!”, exprimă judecăți de-a
dreptul insultătoare precum acest exemplu luat la
întâmplare: Adevărații munteni elvețieni, și ei
sunt sâmburele rasei, au ceva de gnomi și de
troglodiți (p. 238). Și tot despre același se expri-
mă ceva mai nuanțat dar expresiv: Elvețianul de
seamă este, în principiu, un om dur, un urs, un
produs al stâncilor primordiale și al unei țărănii
inflexibile (p. 260). Judecăți hazardate și fără
dovezi găsim cam pretutindeni, ca de exemplu:
...Suedezii nu sunt doar ne-intelectuali; din punct
de vedere intelectual, ei sunt cu siguranță, ca
masă, cel mai neînzestrat popor al Europei (p.
282-283). Sau această apreciere cu totul improba-
bilă, cu privire la aceeași țară nordică, prin care
cititorul este anunțat că autorul Nu știe nici o țară
de pe Pământ în care să se mănânce atât de mult;
și în care oamenii să suporte atâta mâncare (p.
288). Sunt afirmații de o presupusă statistică
imposibil de stabilit. Precum și în acest caz:
Numai Germanul, printre Europeni, e în mod ere-
ditar miop (p. 292). Și, pentru a da un ultim citat
din acest capitol al comentariului critic, să
reținem că ...Socrate avea o față pur rusească, și
el dezbătea la fel de insuportabil ca și studenții
ruși (p. 331). Așadar, nu doar rusească ci pur
rusească!

Utilizarea superlativelor duce inevitabil la
afirmații paradoxale precum aceasta: Cine vrea să
cunoască arta culinară a epocii de piatră, să se
ducă astăzi la ciobanii din sierrele spaniole (p.
91). Și tot acolo: ...printre Spaniolii autentici nu
există proletari. Acestea sunt ca mai întotdeauna
la acest autor judecăți în exces, exprimări în

hiperbolă, fermecătoare în felul lor. În același
context spaniol suntem informați că ...fiecare
Spaniol este unic și însingurat, ca Don Quijote...
(p. 92). Sau ceva mai departe, despre o compo-
nentă de marcă a aceleiași lumi iberice ni se spune
cu aplomb și fără a lăsa loc la o contrazicere:
Nicio femeie de pe Pământ, din câte cunosc, nu
întruchipează, de fapt, atât de mult aspectul de
putere al etern-femininului, ca femeia spaniolă
(p. 99). E vorba, desigur, doar de niște impresii
însă exprimate cum nu se poate mai ritos. Unul
dintre capitolele, mai terne, mai plate, lipsite de
relief, este, în mod paradoxal, tocmai cel privitor
la Germania, deși ar fi fost de presupus că întrucât
autorul este nativ de limbă germană despre aceas-
tă țară să fie el cel mai documentat și mai expresiv
în afirmații. Găsesc și aici o susținere de aceiași
natură totalitară și surprinzător de conformă cu
ceea ce știm din istorie, căci ni se spune cu referi-
re la germani: ...niciun alt popor nu se lasă
comandat la fel de necritic (p. 151). Dar mai apoi
în aceiași amplă secțiune a cărții, despre același
subiect de studiu întâlnim aprecierea că germanul
...este protagonistul predestinat al ideii de pace
universală (p. 167). Chiar așa este dacă ne gân-
dim la opusculul lui Immanuel Kant prin care
acesta statua o pace eternă, dar mai apoi amintin-
du-ne de cele două războaie mondiale vedem că
situația a fost exact contrară. Caracterizări sur-
prinzătoare și extrem de plastice și pline de umor
intrinsec găsim și cu privire la poporul italian des-
pre care se spune, pe aceiași pagină a cărții, că Cel
ce se căsătorește într-o casă italiană, îi ia în
căsătorie, ca să spunem așa, pe toți membrii ei...;
...Italianul, ca toate popoarele mediteraneene, nu
simte nevoia singurătății exterioare. Cu toții sunt,
precum vechii Greci, “născuți în piața publică”.;
și în al treilea rând o apreciere apocaliptică deși
gratuită, conform căreia Italienii sunt mult mai
dispuși spre plata impozitelor decât orice altă
nație. Va fi fost sau nu adevărată aprecierea cu
privire la plata impozitelor în Italia dar din pro-
pria-mi experiență minimă confirm adevărul
următoarei constatări: ...tot mai mulți Americani
trăiesc pe seama unor venituri viitoare, făcând ca
orice Prezent să ajungă în sclavia pentru datorii
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a Viitorului... (p. 284).
Exaltând atâția, injuriindu-i pe destui,

Hermann Keyserling nu omite să se refere și la el
însuși într-un stil mai deloc complezent cu sine,
scriind la un moment dat și oarecum la întâmpla-
re: Mie îmi corespunde până la urmă specificul
țigănesc maghiar, nu cel rusesc. Asta provine pe
de o parte din aceea că și în mine trăiește undeva
în adâncuri căpetenia nomadă. Urmează preciza-
rea că Maghiarii sunt poporul cel mai aristocratic
care locuiește azi în Europa. Și îndată apoi subli-
nierea apăsată că Aristocratul este firește, în pri-
mul rând, o specie zoologică particulară (p. 204).
Spusă aceasta pentru a înlătura orice confuzie,
fiindcă aristocrația este marea temă subterană a
acestui autor și cea care îl împinge în eroarea sa
definitivă. Este chiar miza absolută pe care o stre-
coară el în această vastă analiză asupra popoarelor
europene: Este ridicol să mai vezi și astăzi o men-
talitate reacționară în aristocratism: el înseamnă,
dimpotrivă, singura mentalitate progresistă (p.
234). Iar pe pagina următoare, concluzia,
amenințătoare în felul ei, afirmă fără echivoc:
...de acum înainte mizez pe aristocrație. Și mai
apoi el insistă asupra convingerii sale că
Pretutindeni bate azi un nou ceas al
aristocrației..., și tot așa că ...lumea care se naște
e cel mai favorabilă aristocraților... (p. 307).

În previziunile acestea, Contele a fost infirmat
în mod radical. Dar nu doar în acestea! Și niciun-
de el nu poate fi mai deplin confruntat cu realita-
tea ca atunci când vine vorba chiar despre noi,
românii, pe care ne tratează parcă risipind un
exces de bunăvoință și totuși situându-se într-o
eroare completă (vz. p. 323 și urm.). Să admitem,
așa cum afirmă el, faptul că poporul și țara
aceasta aparține sferei cultural latine este o pură
poveste. Fie! Dar a-i pretinde pe birjarii din
Bucureștii acelei epoci, scopiți cum erau, ca sem-
nificativi pentru poporul român, este o eroare
incalificabilă, ei fiind de drept niște moscali,
adică membrii ai unei secte religioase rusești,
refugiați la noi și astăzi dispăruți demult din pei-
sajul etnic românesc. Și tot așa, exaltații greci
considerați capitali pentru viitorul nostru, ei nu
erau de proveniență ateniană, ci exclusiv niște

fanarioți care au opresat țara în secolul cel mai
negru din istoria noastră. Nu veniseră la noi de pe
Acropole ci exclusiv din Fanarul turcesc. Departe
de a reprezenta o soluție de viitor, din fericire ei
au dispărut complet. Tot cum au dispărut din
păcate și germanii și evreii pe care Contele i-a
prevăzut ca vitali pentru dezvoltarea noastră.
Fantezii aristocratice. Rămânem ce am fost și
doar atât, ignorând rețeta prescrisă de filozof.

Cu desfășurarea proiectului lor de transpunere
în românește și de editare a operei lui Hermann
Keyserling învățații din Arad se dovedesc a fi un
pol puternic al culturii noastre de azi. 
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Doreai a scrie nu pentru a suspenda existențialul, ci
pentru a-i crea un loc mai amplu în ființă, dar planul s-a
dovedit perdant. Efectul e contrar. 

*
Aparențele: tentative de corupere a esenței.

Amoralitatea lor funciară. 
* 

Senectute. Simț critic mai avansat față de ambianță
sau față de tine însuți? 

* 
„Rîsul e cel mai sigur examen al sufletului omenesc.

Niciodată firea omului nu se dezvăluie mai deplin ca
atunci cînd rîde. Uneori e foarte greu să dibuiești carac-
terul cîte unui om, dar e deajuns să-l surprinzi o singură
dată rîzînd sincer și brusc și atunci caracterul lui îți apare
ca lumina zilei” (Dostoievski).

* 
Deja prea obosit pentru a căuta remedii. Constată

doar fapte. 
*

Devii cu adevărat tolerant doar după ce te-au mușcat
dinții intoleranței. Pînă atunci poți fi doar indiferent. 

*
„Foarte nefericită este soarta celui care nu are

dușmani” (Publilius Syrius). 
* 

Ultrașocanta creație a lui Yves Klein, care efectua
picturi cu „pensule vivante”, tinere nude muiate în vop-
sele și tîrîte pe pînză. Se află aici o tulburătoare întîlnire
a contrariilor: concepția abstractizantă se întîlnește cu
concretul senzual, limita teoretică ajunge a colabora cu
limita biologică a practicării artei. Oare întîmplător
Îngerul-Demon, așa cum era supranumit Yves Klein, a
fost chemat de timpuriu în ceruri, la numai 34 de ani?

* 
Ploaie autumnală care durează de zile bune cum o

parodie a eternității.
* 

Cînd au presentimentul sfîrșitului, animalele se
retrag de obicei în locuri ferite. Înainte de a o părăsi, se
ascund de viață. 

* 
Ține mai mult la idei decît la emoții, din impresia

curentă că ideile sunt mai durabile decît emoțiile, ajutîn-
du-ne astfel să ne conservăm. O conservare la rece, o
mumificare. 

* 
Frază de Gâgă politic 2019: „Implementăm, deru-

lăm, apoi resetăm totul”. Adaos 2021: „Reziliența”. 
* 

„Piatra de pe mormîntul de la Țebea a lui Avram
Iancu a suscitat, încă de la punerea ei, în 1931, interesul
specialiștilor în istorie. Capodopera, comandată de marii
istorici Gheorghe I. Brătianu și Constantin C. Giurescu,
și sculptată de Gheorghe M. Cantacuzino, poartă
inscripția: «Craiului Munților – Națiunea Română între-
gită în hotarele ei firești și unită în spiritul libertății». Pe
placa de marmură apare o spadă, care, în forma în care e
figurată, e considerată a fi un simbol masonic. Este știut
că și Brătianu și Cantacuzino erau masoni. Întrebarea
este dacă au vrut cumva să transmită vreun mesaj prin
acel simbol sau chiar aveau informații, în perioada inter-
belică, de la cei mai în vîrstă din secolul precedent, că
Avram Iancu fusese, la rîndul său, mason” (Formula As,
2021). 

* 
Jertfe avînd un aer calm, de intimitate, aidoma unei

veioze aprinse seara, la culcare. Jertfe drămuite de-a lun-
gul unei întregi vieți.

* 
Lucrurile care tac în fața unui logoreic, lucrurile care

vorbesc în fața unui taciturn.   
* 

Înaintînd în vîrstă, nu numai datele memoriei suferă,
ci și amintirile. A.E.: „Dar n-ai afirmat că amintirile sunt
imperisabile?” Ba da, însă ele posedă un contur concret,
faptic, de natura memoriei, care se destramă. Punîndu-ne
astfel la încercare încrederea în esența trăirii ce ne-a fost
dată.

* 
Stăteam odinioară cu fața spre viitor, timpul care-ți

face cel mai de preț dar de care poți avea parte, nu o dată
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unicul: așteptarea. 
* 

Din glumele amneziei. Uiți încă o dată ceea ce a
rămas uitat.

* 
„Puțini oameni își dau seama cît farmec și cîtă vrajă

adaugă bunătatea – forței” (Baudelaire).
* 

Regretabil. X, un autor de bună condiție, dar cu atîta
imprudență lipsit de bun  simț. Preaposibil, maxima
imprudență a vieții sale… 

* 
Îmi stăruie în minte o reclamă occidentală pe care am

văzut-o zilele trecute pe micul ecran. De alură medieva-
lă. În fundal un cavou somptuos în fața căruia se mișcă
un grup monden de inși eleganți, bine dispuși. Dintr-
odată în fața lor apar cîțiva dansatori, bărbați și femei,
într-o dispoziție frenetică, pe o melodie senzuală.
Imaginea lor e vaporoasă, de un alb transparent. Sunt
fantome. Paradoxal mai animate decît cei din viață, cu
aerul de a le sugera patetic respectarea unui vechi
îndemn: Carpe diem. 

* 
„În jurul oamenilor mari în puteri și mari în egoism

găsim adesea o specie de oameni pe care nu admirația
sau entuziasmul îi apropie de cei tari, ci plăcerea de-a fi
mijloace în mîinile acestora. Credeți-mă: există sclavi
din fire” (Lucian Blaga).

* 
Senectute. Trăiește pur și simplu din imposibilitatea

de-a muri. 
* 

Vers matinal: „Azurul reintră în sunete, cîntatul
cocoșului devine celest”. 

* 
Să aibă erosul în intensitățile sale o notă funebră,

după cum remarcă un moralist, pentru că pare lipsit de
transcendență? O asumare euforic-tragică a lumii noastre
telurice? 

* 
Senectute. Coșmarele mele nocturne, texte și iar

texte care apar într-o dezordine irezolvabilă. 
* 

„Bill și Melinda Gates au anunțat că divorțează.
Statisticile spun că sunt o familie atît de bogată, încît
cheltuirea unui dolar pentru un american de rînd e echi-
valentă cu cheltuirea a 1,2 milioane de dolari pentru Bill
Gates. Adică acolo unde americanul obișnuit cumpără un
suc, Bill Gates cumpără un elicopter. În condițiile astea,
e evident că pentru el și soția sa banii nu mai au absolut
nici un fel de valoare. Dar ce însemnătate mai poate avea
divorțul?” (Dilema veche, 2021). 

* 
Am asistat la o neașteptată, memorabilă scenă de

tandrețe a păsărilor noastre de curte. Cocoșul cel cu un
somptuos penaj alb care-i acoperă inclusiv picioarele a
venit lîngă găina maronie, arătoasă și ea, rămînînd ambii
multe clipe cu ciocurile foarte apropiate, privindu-se
ochi în ochii lor laterali. Apoi și-au atins repetat ciocuri-
le, în chip de sărut. După care găina și-a culcat capul, cu
o fină rotire semnificînd pesemne o îmbrățișare, pe piep-
tul orgolios al partenerului. G., de față, a exclamat cu
dreptate: „Și animăluțele astea au suflet!”. Tot azi s-a
întîmplat să văd pe facebook un pui de pisică jucîndu-se
drăgăstos cu un porumbel. 

*
Pierderea unei ființe dragi, o perturbare cosmică a

vieții, similară unei zile care nu se mai sfîrșește, unei
nopți care nu se mai sfîrșește. 

* 
O ființă apropiată care pleacă dincolo ia cu sine o

parte a ființei tale, astfel că intervin clipe în  care te simți
și tu dincolo, alături de ea. 

* 
„Plîngem nenorocirile dușmanilor noștri mai degrabă

din orgoliu decît din bunătate, spre a-i face să simtă că
stăm deasupra lor, și le dăm semne de milă” (La
Rochefoucauld). 

* 
Senectute. Însăși luciditatea devine dureroasă aido-

ma unui organ inflamat.
* 

„Cele mai mari evenimente și idei – însă cele mai
mari idei constituie și cele mai mari evenimente – sunt
cel mai tîrziu înțelese: generațiile contemporane lor nu le
trăiesc ca evenimente propriu-zise, ci viețuiesc în paralel
cu ele. Atunci se petrece ceva ca în împărăția stelelor,
lumina celor mai îndepărtate astre ajunge cel mai tîrziu
la oameni; iar înainte ca ea să fi ajuns la el, omul
tăgăduiește că acolo există stele. «De cîte secole are
nevoie un spirit pentru a fi înțeles?» - iată încă un criteriu
pentru a crea o ierarhie și o etichetă, indispensabile atît
pentru spirite, cît și pentru stele” (Nietzsche). 

* 
Poezia: un gen de iubire platonică. Tendențiozitatea,

cum ar veni tranziția sa la „faptă”, riscă a o destrăma. 
*

Magnanimă, viața interioară se străduiește a se adap-
ta la toate fețele realului, dar izbutind tot mai greu, inter-
vine rezerva lucidității care conceptualizează
incompatibilitățile. Numai că o atare analiză se nutrește
ea însăși din sevele interiorității, fiind cu atît mai demnă
de interes cu cît prezintă un rod al acestei adaptări intrate
în criză. Rezultatul e analog celui ce se obține prin
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încrucișarea experimentală a două specii de plante ori
animale. 

* 
Octombrie 2019. Aflu că s-a stins din viață, cu puține

zile în urmă, Gabriela Omăt. Un gînd emoționat în
memoria intelectualei, ființei alese în toate privințele,
pură aidoma numelui ce-l purta această editoare de
excepție. 

* 
„Arta e nostalgia lui Dumnezeu” (Alexei von

Jawlensky). 
* 

„O poveste de ți se rupe sufletul! O pisică maidane-
ză și-a dus mîții la un spital din

Karabaglar, district metropolitan din provincia Izmir,
sud-vestul Turciei, ca să ceară ajutorul doctorilor pentru
a-i trata de o infecție la ochi. Mai întîi felina a venit cu
un pisoi în gură, uimind cadrele medicale care o știau că
vagabonda prin zonă. Îi mai dădeau mîncare și apă, din
milă. Ei au constatat că mîțul avea o infecție la ochi. Nu
peste mult timp, mama mîță a mai adus în gură și al doi-
lea pisoi. Și acesta avea o infecție la ochi. Mama mîță
mieuna într-una și cerea ajutor. (…) În cele din urmă
reprezentanții clinicii au găsit un stăpîn pentru mîță și
puii ei” (Click, 2021). 

* 
Doza de subconștient a autorului, doza de

subconștient a „ființei de hîrtie” care e textul, într-o
imprecizabilă comunicare. 

* 
Viața poate deveni agreabilă atunci cînd însumează o

seamă de ispite învinse de ele însele.
*

„Sculptorul dobîndește niște cunoștințe anatomice
nu pentru a imita mai precis natura, ci pentru a o trans-
forma; pentru el nu e vorba despre corp, ci despre figură.
Căci secretele chipului omenesc îi sunt cu atît mai apro-
piate după ce au trecut prin spiritul artistului” (Goethe). 

* 
Grație unui text propriu pe care l-ai uitat, devii un

Celălalt. Cînd, recitindu-l, dai de o frază care-ți „place”,
încerci nevoia de a-i strînge amical mîna acestui Celălalt. 

* 
În fiecare zi, la aceeași oră, întîlnesc pe aleea din

pădure un fluture roșu cu negru, așezat pe o piatră, care,
la apropierea mea, își ia zborul atît de delicat, încît pare
a voi să nu conturbe văzduhul. Îi dibuiam un echivalent
stilistic, dar mi-am dat seama că am în fața mea o splen-
didă metaforă a naturii, suficientă sieși.

*
„Ignoranța țăranului se compune din ceea ce nu știe

și din ceea ce crede că știe. (…) Cîntă cu toții și-o iau

întotdeauna cînd prea sus, cînd prea jos. Gustă poezia
groasă, ca vinul roșu care-i aproape negru. Nu mai știu
ce e cu ei. Și-au pierdut într-adevăr preotul, dar nu și-au
găsit încă înțeleptul. Se tem mai degrabă de modestie
decît de trufie, pentru că modestia li se pare prostie cura-
tă, și nu vor în ruptul capului să treacă drept proști. Cred
în Dumnezeu. Își dau seama că preotul nu-i bun, dar că
Dumnezeu e de-o bunătate nețărmurită, se bucură că
preotul îi cere lui Dumnezeu să-i trăsnească, iar
Dumnezeu nu vrea. Așteaptă ca cineva să-i înalțe în pro-
priii lor ochi și să le spună: «Voi nu sunteți niște brute
cum pretinde dom’ Părinte». (…) Lectura li se pare o
zădărnicie, ca și igiena: nu sunt niciodată bolnavi” (Jules
Renard).

*    
Memoria: o puzderie de date disparate, un mozaic al

fortuitului. Amintirea: o probă a organicității lăuntrice,
emoții adunîndu-se în jurul centrului asediat al ființei
spre a o apăra. 

* 
Amnezia vîrstei în mers. Uitînd catastrofal numele

proprii, memoria devine un tot mai extins cimitir de
cruci de pe care inscripțiile s-au șters. Văd adesea chipu-
rile celor aflați sub ele, chipuri intrate însă într-un anoni-
mat din care unele evadează doar pentru cîteva clipe,
pentru a recădea în vid… 

* 
Are grijă mai multă de visul său decît de sine. 

*
Scriptor. Cucernic în fața sacrului, nu mai puțin

cucernic în fața verbului mundan.
* 

„Din cauza taliei lor mici și uneori a cîte unei
diformități (cocoașă), piticii au fost asimilați cu demonii.
În acest caz ei nu mai simbolizează doar inconștientul, ci
un eșec sau o eroare a naturii prea ușor atribuită unor
greșeli sau efectul voit al unei deformări sistematice
impuse de oameni atotputernici. În Imperiul Bizantin se
aplicau rețete foarte vechi pentru a crea monștri și pitici.
Piticii sunt, de asemenea, imaginea dorințelor pervertite.
Tovărășia piticilor devine chiar o modă în timpul
Renașterii. Adesea erau tratați ca un fel de animale
domestice. Nu cumva deveneau astfel un soi de substitut
al unui inconștient ce trebuie adormit? Sau care trebuie
tratat și de care omul se amuză ca și cînd i-ar fi exte-
rior?” (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant). 

* 
Creație: mirabila șansă de a fi tu însuți în potențială

proiecție infinită. 
* 

Un patos al lucrurilor care se pierd pentru a le ajuta
discret pe cele ce rămîn.

3030 CONVORBIRI  LITERARE



Personalitate de plan secund în cultura noastră, la
începutul secolului al XVIII-lea, Teodor Corbea (1670-
1725) merită, cu toate acestea, mult mai multă atenție
din partea istoricilor literari, el ilustrând, cu deplin
temei, figura unui cărturar autentic, înzestrat cu darul
poeticesc, având o cultură aleasă și fiind bun cunoscă-
tor a câtorva limbi de circulație europeană la ora aceea
(germană, maghiară, rusă dar și greacă și latină) în
înlesnirea cărora a realizeazat un dicțioanr român-latin
(Dictiones Latinæ cum Valachica interpretatione, cel
mai vechi, la noi); o Istorie a Țării Românești de la
octombrie 1588 până la martie 1717 (Anonimul
Brâncovenesc), paternitatea fiindu-i stabilită de Scarlat
Struțeanu într-o cercetarea din 1941; Mineiul, tipărit în
1695 de Episcopul Mitrofan al Buzăului, probabil și
Foletul novel, Calendarul lui Constantin Vodă
Brâncoveanu, dacă e să luăm în condirere faptul că
deținea funcția de secretar pentru limba latină a domni-
torului, ș.a., dar cu importanță literară/ poetică majoră
Psaltirea în versuri, traducere realizată în jurul anului
1705, cu mai bine de trei decenii după întreprinderea de
același gen a mitropolitului Dosoftei, pe care a cunos-
cut-o cu siguranță, ea fiind tipărită în 1673 și rămând
astfel pentru totdeauna un reper referențial în evoluția
prozodiei românești. „Psaltirea în versuri a lui Teodor
Corbea se remarcă – apreciază Alin-Mihai Gherman
într-un amplu, excelnt studiu introductiv la ediția critică
pe care o realizează în 2010 (Teodor Corbea, Psaltirea
în versuri. Ediție, studiu introductiv, note și glosar.
Editura Academeiei Române, București 2010) – ca o
înnoire de mare importanță în versificația noastră, fiind
cu totul originală față de alte texte similare ale literatu-
rii noastre vechi./ Dacă Psaltirea în versuri a lui
Dosoftei se păstrează la limita între intenția de parafra-
ză literară propriu-zisă și cea de «tâlcovanie» a psalmi-
lor, fiind, în același timp și puternic ancorată în tradiția
cântului bisericesc ortodox, textul lui Corbea se dove-
deşte ca unul conceput în urma unei intenţii în primul
rând literare (…) Psaltirea în versuri a lui Corbea este,
categoric străină de orice intenție de folosire a sa în cul-

tul bisericesc: ea are toate datele unei opere literare de
sine stătătoare, compuse cu o concepție estetică și stilis-
tică prestabilită”. Se poate înțelege astfel că nu aceasta
a fost modelul demersului său ci mai degrabă Psaltirea
în versuri a ungurului Ianos Viski (1697) și Psaltirea în
versuri a lui Simion Poloțki (1680). Oricum însă, chiar
dadcă unii dintre comentatorii acesteia o consideră infe-
rioară celei a lui Dosoftei, ea beneficiază de „o limbă
românească curată”, având însă și forme de expresie
„împrumutate din limba rusă” (Ștefan Ciobanu, Istoria
literaturii române vechi, București 1989, p. 426). Ceea
ce e firesc întrucât, stabilit în Rusia, în slujba lui Petru
cel Mare, refugiat după campania acestuia în Moldova,
din 1711, căruia intenționa să-i prezinte textul, dedicân-
du-i, în prefață, versuri encomiastice, după moda prac-
ticată de toată lumea la acea vreme („Cătră întru tot
preaseninatul și preaputinciosul împărat și monarh a
toată Rosiia, marele Petru Alexeevici cel Dintâi, tatăl
patriei i proci, maiastrului celui împărătesc, preamilos-
tivului meu stăpân”).

Teodor Corbea s-a născut la Brașov, în familia preo-
tului Ioan Corbea, devenit apoi dascăl la biserica „Sf.
Nicolae” din Șchei. Împreună cu fratele său David a
învățat la școala de aici după care amândoi au studiat în
străinătate unde au deprins a citi și scrie în mai multe
limbi, David apucând ulterior calea diplomației, în cali-
tate de „ceauș împărătesc” al familiei Cantacuzino și o
vreme colaborator al lui Constantin Brâncoveanu (după
cum menționa într-o scriere autobiografică). În umbra
fratelui, Teodor a efectuat și el mai multe însărcinări cu
caracter politic de taină. Plecarea lor în Țara
Românească s-a datorat opoziției vehemente luată
împotriva uniației, în apărarea ortodoxiei, ceea ce nu
convenea politicii austriece. În 1702, David făcea deja
servicii țarului prezentând rapoarte privitoare la situația
populației ortodoxe din Transilvania și, în general, a
creștinilor ortodocși din Imperiul Otoman și din cel
Habsburgic. Teodor, în calitate de „logofăt de taină” al
lui Brâncoveanu, și apoi „sicritariu” fidel al
Cantacuzinilor (apud Mircea Păcurariu), se exersează
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în umbra fratelui său, până la moartea acestuia. După
fuga în Rusia, Brâncoveanu îi confiscă averea, el pri-
mind în compensație o moșie lângă Kiev și devenind
colaborator al administrației țarului, primind însărcinări
din partea cancelarului Golovkin (încă din 1712), întru-
cât cunoștea bine limba rusă și, mai mult, „alfabetul
secret folosit de Cantacuzini” (v. M.A. Gherman). Va fi
„vel pisariu i canțelar” la curtea țaristă, până în 1725
când se stinge din viață, familia retrăgându-se din capi-
tala imperiului, la Kerson, unde urmașii familiei sunt
identificați până la sfârșitul secolului al XIX-lea (P.P.
Panaitescu). 

Dicționarul… probează vasta cultură a lui Teodor
Corbea, acesta utilizând informații din literatura
antichității, cu numeroase referiri la Cicero, Horațiu,
Ovidius, Lucrețiu dar și Homer, precum și la mitologia
greco-latină etc.

Traducerea Psaltirii în versuri de către Teodor
Cordea apare în intenția lui ca o operă literară, el fiind,
de altfel, bun cunoscător al versificației, astfel încât
notează pentru fiecare psalm în parte, metrica utilizată:
în silave 6; în silave 13; în silave 8; în silave 10 ș.a.m.d.
Cel mai mult exersează formula versului popular. De la
bun început se remarcă o anume dezimvoltură în expri-
mare ca și frumoasa cursivitate a versului, amplificând
adesea textul, utilizând ornamente poetice, epitete,
comparații și metafore, specifice creației lirice, origina-
le pentru data aceea. Tentația, în relevarea acestor
calități, de a efectua o comparație cu textul lui Dosoftei,
se impune de la sine. Iată, bunăoară, un exemplu reve-
lator: Psalmul 136, foarte expresiv în traducerea mitro-
politului, alături de varianta lui Teodor Corbea: La
Dosftei: „La apa Vavilonului/ Jelind de țara Dorului,/
Acolo șezum și plânsăm/ La voroavă ce ne strânsăm,/
Și cu inema amară,/ Prin Sion și pentru țară,/
Aducându-ne aminte,/ Plângeam cu lacrimi hierbinte,/
Și bucine ferecate,/ Lăsăm prin sălcii aninate”; același
text psalmic în variantă, mai liberă, oarecum mai laică:
„La râurile din Vavilon,/ Fiind noi fără de cap și domn,/
Acolo am șezut și cu foc/ Am plâns pentru al nostru
nenoroc,/ Oh, când ne-am adus noi aminte/ De Sion, cu
suflet fierbinte./ În mijlocul lui în sălcii, noi,/ Ca cei
căzuți în nevoi,/ Organile noastre de jale/ Le-am spân-
zurat pe lângă vale”. Se deslușește aici cu ușurință
contribuția poetului care simte nevoia unei exprimări
mai personale, în maja textului biblic. Sau, în formula
versificației populare – Psalmul 14: „Doamne, cine va
face/ Lăcuind de pace,/ S-așază-ntr-a ta casă,/ În măgu-
ra cea deasă?/ Numai cine va merge/ Întreg pre svânta
lege,/ Să facă-n toată partea/ Ce-nvață dereptatea./ Și de
câte grăiește,/ Pre nime nu smintește,/ Nice cu limba-

nșală,/ Să bage la greșeală”. Și, varianta lui Teodor
Corbea: „Doamne, cine so-a sui/ În lăcașu-ț ș-or trăi?/
Sau cine de pre pământ/În muntele tău cel svânt/ Cu-
ndrăznealăs-oa sui/ Și-ntr-îns s-oa sălășlui?/ Cel ce fără
prihană/ Umblă într-a sa hrană/ Și face dreptate/
Depărtat de păcate”. 

Libertatea ce și-o îngăduie în tălmăcirea psalmilor,
arată că, de fapt, avem de-a face cu un poet în deplină-
tatea cuvântului. În unele versuri de inspirație folclorică
introduce accente specifice cântecului lumesc, la noi,
alteori preia și dezvoltă verbul mai virulent, în versuri
de afurisenie, de ocară și de blestem, justificate prin
retorica exorcismelor folosite în biserică, dezvoltând
poetic ideea psalmistului: „Supt ceri zilele lui puține să
fie,/ Pentru că au trăit scârnav în trufie/ Și altul să ia a
lui episcupie/ Și să fie moșneani pre a lui moșie!/
Feciorii lui săraci de tot să rămâie,/ Cum și muiarea lui
văduvă să fie;/ Mișcându-se feciorii lui să să mute/ Și
să să umble cerând din curte în curte,/ Și din curțile
casei lor să să scoată,/ Cât necăiri a avea locaș să poată!
(…) Și cei streini cu chiot să jăfuiască/ Ostenealele lui
și să împărțească!” ș.a.m.d. Halourile acestor blesteme
le vom regăsi în poezia unor Bolintineanu, Topîrceanu,
Arghezi etc. 

Teodor Corbea e un poet minor, fără îndoială, care
se exersează, cu anume strâmtorare în expresia limbii,
având și puțină tradiție literară locală (românească) la
acea oră, alegând calea traducerii unor texte de căpătâi
pentru cultura noastră, nu numai teologică, în spiritul
cărora să-și cultive talentul. În acest sens, Predoslovia
către cititor, la traducerea psalmilor, poate însemna și o
profesiune de credință în practica scrisului său: „Fericit
dară tu ești, svinte împărate,/ Ce această ai scornit supt
ceri svântă carte/ Că și noi, ție urmând, dintr-a ei
dulceață/ Ne îndulcim cu cântări de svântă viață./
Meșteșugul tău privind punem nevoință/ Ca să ajungem
a ta svântă ostenință,/ Carii a noastre în vearș de psalmi
glăsuire/ Și săvai că cu strein glas și strai să cântă/ Aibă
însă cu ai tăi psalm o parte svântă/ Ca cu tine într-un loc
cu glasuri de hvale/ Să mărim pre Dumnezeu într-a
noastră cale”.

Chiar dacă s-au aplecat sumar asupra personalității
sale mai mult istoricii, teologii și lingviștii, ar fi de
datoria istoricilor și criticilor literari actuali să-i acorde
mai multă atenție, ca unui scriitor ce s-a nevoit, vorba
lui, la începuturile liricii noastre (chiar mai înainte de
Dimineața poeților, pe care o dimensiona exegetic
Eugen Simion), mai cu seamă că, provenit din
Transilvania, contribuția sa la îndestularea bagajul
spiritualității naționale este un prinos autentic, pe cât de
modest pe atât de semnificativ. 
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Temeiuri homerice şi danteşti 
Pe „şaptezecistul” Florea Turiac (n. 5 iunie 1943,

com. Izvoarele, jud. Olt) l-am cunoscut
superficial/sporadic din presa de provincie
(„Dâmboviţa”, „Argeş”, „Târgoviştea”, „Ramuri”,
„Climate literare”, „Litere”, „Amurg sentimental”,
„Tecuciul cultural-artistic”, dar şi din „Viaţa
Basarabiei” şi alte publicaţii). Amănunte despre
viaţa lui literară am găsit lecturând şi recenzând1

monumentalul volum colectiv realizat de George D.
Piteş, Antologia „Litere” (426 de poeţi în 20 de
ani), prefaţat de Mihai Stan la Editura Bibliotheca,
Târgovişte, 2020, 855 de pagini. Iată însă că acelaşi
Mihai Stan îmi trimite o carte şi mai surprinzătoare,
de data aceasta un volum de autor: Florea Turiac,
Rapsodia divinei armonii (poem), Editura
Bibliotheca, Târgovişte, 2020, 633 de pagini,  cu un
studiu introductiv de 58 de pagini, semnat de
George Toma Veseliu, Florea Turiac. Sinele poetic,
particula primară a matricei divine.

Preocupările literare ale autorului târgoviştean
datează de la începutul anilor ’60, pentru ca debutul
în presă să se producă în 1968, în ziarul
„Dâmboviţa”, dar, ca numeroşi alţi confraţi, va
debuta editorial după 1989, în cazul său cu volumul
Con de lumină (Târgovişte, 1993, Editura Macarie,
prefaţă de Gheorghe Tomozei, poetul demult consa-
crat, din „generaţia ’60”). Falsele departajări pe
generaţii nu se potrivesc nici în cazul lui Florea
Turiac, deşi se pot depista elemente ale „complexe-
lor de cultură” specifice unor varii epoci, să zicem,
poeziei gnomice şi eticiste, tradiţionalismului creş-
tin medieval, clasicismului şi romantismului trecute
prin rigoarea/răceala  „bronzului baroc” (cum îl
cataloghează prefaţatorul) al formelor fixe, cu ecou
în parnasianism, pentru ca afinitatea,  mărturisită
ferm, cu modelul dantesc să-i permită lui George
Toma Veseliu să invoce fragmentarismul şi moda
simulacrelor postmoderniste. Oricum, pentru o

radiografiere a etapelor parcurse de poet vor trebui
străbătute şi celelalte volume de după debut până la
versiunea ultimă a Rapsodiei divinei armonii2. 

Într-o notă de la pagina 627, poetul atenţionează
că insolita lui operă a trecut prin trei etape, variante:
cânturile I-XV au fost definitivate în septembrie
2018,  XVI-LXXIII, între mai şi septembrie 2019,
incluzând în ansamblu şi versurile din Rapsodia
naturii (august, 2011 – mai, 2012). În total, cele 73
de cânturi reuşesc să se supună principiului simfonic
bizantin, şapte şi trei fiind simboluri ale creaţiei
divine trinitare. La nivel prozodic, modelul dantesc
este conservat în terţină şi în jocul contrapunctic al
rimelor, pentru ca în structura interioară, cvasionto-
logică, autorul să nu abandoneze cele trei urcuşuri/
încercări fiinţiale din arhitectura Divinei comedii:
Infernul, Purgatoriul, Paradisul, riscând să treacă,
din postura de creştin ortodox, în „erezia” poetică a
lui Dante. Influenţa divinului florentin în literatura
română survine, îndeobşte, în secolele al XIX-lea şi
al XX-lea, când se şi produc primele tălmăciri româ-
neşti, cea mai cunoscută, realizată integral, fiind a
lui George Coşbuc (1902-1911), exemplară prin
poeticitate, succedată, după bune decenii, de a poe-
tului George Buznea Infernul (1975) şi Purgatoriul
(1978), versiuni care urmează o „echivalare în spirit
dantesc a secvenţelor intraductibile”, apreciate de
Alexandru Balaci, Şerban Cioculescu, Edgar Papu,
Dan Grigorescu, Nicolae Manolescu ş.a.
Vizionarismul lui Heliade, dar şi cel eminescian,
atestă urme danteşti, autorul Luceafărului năzuind a
concura frumuseţea „cea vrednică de Dante”, dar nu
cu simulacre retorice, epigonice: „Cu flori stereoti-
pe, cu raze, diamante,/ Nu pot să scriu frumuseţa cea
vrednică de Dante” (Icoană şi privaz).

Între contemporanii noştri, Dante devine un fer-
ment creator în opera lui Viorel Dinescu3, culmi-
nând cu această monumentală realizare a lui Florea
Turiac. Aparent, ne-am afla în plin canon al simula-

2 3333CONVORBIRI  LITERARE

UN EXPERIMENT DANTESCUN EXPERIMENT DANTESC
((II))

Theodor CODREANU



crelor postmoderniste, dar George Toma Veseliu
face bine că nu insistă pe această cale, fiindcă viziu-
nea poetică a autorului târgoviştean este una trans-
modernă, decriptabilă cu noua metodă hermeneutică
a transdisciplinarităţii (Basarab Nicolescu).
Altminteri nimic mai contrastant între jocul simula-
crelor şi universul stilistic şi ideatic al Rapsodiei
divinei armonii, care descinde, mai degrabă, din
armonia eminesciană4 decât din paradigma haosmo-
sului postmodern.

Dincolo de atenta şi complexa analiză a prefaţa-
torului, care insistă pe viziunea unei impresionante
epopei lirice a Sinelui uman-poetic, ridicat la nivel
onto-teologic (dar şi ontoestetic, aş zice), Sine
„înfrigurat, dezgheţat prin ardoarea rugăciunii” (p.
10), partea originală a contextualizării operei lui
Florea Turiac mi se pare a fi includerea în fenome-
nul durabil declanşat de apariţia „Şcolii de la
Tărgovişte”. Admirabila grupare scriitoricească de
azi din oraşul lui Mircea Horia Simionescu a extins,
cu numeroase argumente şi cărţi, conceptul consa-
crat de istoriile literare postbelice, George Toma
Veseliu vorbind despre „Şcoala literară şi artistică
de la Târgovişte” şi de continuatorii ei5, dincolo de
nucleul iniţial al celor trei fondatori: Radu Petrescu,
Mircea Horia Simionescu şi Costache Olăreanu,
număr crescut la şapte cu Tudor Ţopa, Alexandru
George, Barbu Cioculescu, Petru Creţia, apoi extins
la Societatea Scriitorilor Târgovişteni şi chiar dinco-
lo de ea6, unitatea culturală realizându-se cu instru-
mentele instituţional-culturale adiacente – revista
„Litere” şi Editura Bibliotheca. Pentru a evita con-
fuziile izvorâte din orgoliile localismului creator,
George Toma Veseliu coboară imediat în temeiurile
ontoestetice ale nucleului „Şcolii de la Târgovişte”,
oprindu-se la al Şaptelea Simpozion dedicat lui
Petru Creţia, „unul dintre cei şapte literaţi ai Şcolii
Literare şi artistice de la Târgovişte” (p. 19). Sunt
vizate două eseuri ale lui Creţia: Luminile şi umbrele
sufletului (1995) şi Catedrala de lumini (1997).
Astfel, sunt surprinse punţi care motivează afinităţi-
le matriceale dintre poemul simfonic al lui Florea
Turiac şi spiritul „Şcolii literare şi artistice de la
Târgovişte”. Principalul merit al incursiunii prefaţa-
torului în doctrina ontoestetică a lui Petru Creţia
vine de acolo că se recunoaşte, indirect, prin ce se
diferenţiază Rapsodia divinei armonii de simulacre-
le postmoderniste. Se poate recurge şi la distincţia

puternică a unui scriitor-matematician de anvergura
lui Constantin Virgil Negoiţă, între postmodernis-
mul modern (ca rescriere a modernismului, aflat la
modă prin şcoala lui François Lyotard et comp., iar
în România prin optzeciştii sudici, avându-l ca lider
pe Mircea Cărtărescu) şi postmodernismul premo-
dern (care duce la transmodern, ca rescriere a pre-
modernităţii, de găsit la postmodernii nordici ai
Moldovei şi Transilvaniei), încât ajungem la teza lui
Antoine Compagnon că adevăraţii moderni sunt
„antimodernii”7, încât ajungem la intuiţia genială şi
a lui Baudelaire8. În context, tărgoviştenii se dove-
desc „sintetizatori”, întârziaţi, debutând târziu, la
începutul anilor ’70, lipsiţi de aura novatorilor pro-
letcultişti, noii „profeţi ai viitorului”, răsfăţaţi ai
sociologiei succesului, ca să folosesc sintagma din
titlul unei cărţi semnate de Mihai Ralea în colabora-
re cu T. Hariton (1962), publicată în plin proletcul-
tism. Târgoviştenii construiesc temeinic, pornind de
la antici (Homer şi tragicii greci), de la Dante şi
Shakespeare,  ca şi Eminescu, cel care îl avertiza pe
Maiorescu în ziua de 28 iunie 1883, că va reînvia
arta antică. O reînviase prin capodopere ca Odă (în
metru antic) şi Luceafărul, întorcându-se şi la Dante
şi Shakespeare, la modul profund canonic9 şi crea-
tor.

George Toma Veseliu observă că Petru Creţia,
comparativ cu alţi mari comparatişti ai vremii, inter-
preţi ai anticilor şi ai lui Dante (Tudor Vianu, G.
Călinescu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Edgar Papu
sau Nina Façon), a mutat obiectul criticii sale „dins-
pre analitic spre creaţie” (p. 21), urmând creativita-
tea eminesciană, moment al propriului spirit emi-
nescologic, ar fi de adăugat. Fără, probabil, să fi fost
la curent cu doctrina Creaţiei acestui „târgoviştean
prin adopţie”, care a fost Petru Creţia, Florea Turiac
a mers pe o cale asemănătoare, reinterpretându-l pe
Dante în paradigma  a ceea ce florentinul şi-a pre-
zentat Divina Comedia ca propriul său Nou
Testament. Mutaţia de la analitic la creaţie este sur-
prinsă de Petru Creţia şi la precursorul canonului
occidental, Homer, eseul creţian căpătând „o indivi-
dualitate aparte, fiindcă folosind de pildă Iliada lui
Homer ca obiect al meditaţiei, prin forţa de expresie
a naraţiei critice, analiticul s-a structurat deja într-un
discurs epic cu personaje coborâte din zona mitolo-
gică şi puse să dezvăluie secvenţa de viaţă ce fac tri-
mitere în timp şi venind din istoria celor două mii de
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ani şi mai bine. Ahile nu este ceea ce se crede a fi un
erou mitic, ci un războinic care conduce hoarde de
tâlhari ce fură vite, bunuri şi femei din văile şi câm-
piile Troiei” (Veseliu, p. 19-20). Prefaţatorul identi-
fică metamorfoze similare şi-n ce-l priveşte pe
Dante, atât la Petru Creţia, cât şi la Florea Turiac.
Fenomenul rescrierii arhetipurilor mitice putea fi
coroborat cu doctrina altui tărgoviştean de azi, Corin
Braga, cea privitoare la arhetipuri şi anarhetipuri10,
tensiunea dinamică a contradictoriului dintre acestea
insinuându-se şi-n creativitatea lui Florea Turiac.
Mai mult de atât, nu este o simplă întâmplare că
acest vizionarism infrahomeric este ridicat de unul
dintre cei trei stâlpi de susţinere ai „Şcolii de la
Târgovişte”, Radu Petrescu11, la ceea ce el a numit
„meteorologia lecturii” tot pe eposul Iliadei. La
rându-i, Costache Olăreanu era fascinat de ceea ce
numea „catalogul corăbiilor” din Iliada. „Obsesia”
dicţionarelor fictive la Mircea Horia Simionescu
duce tot către astfel de „cataloage”. În fine, să mai
adaug setea de lecturi din varii domenii a lui Florea
Turiac, subliniată de prefaţator, spre a-şi ridica sche-
lăria Rapsodiei divinei armonii în contra avalanşei
anarhetipurilor, armonie estetică fundată ştiinţific,
filosofic, etic şi teologic pe boaba spumii eminescie-
ne pe care modernii o vor numi cu totul eronat
Marea Explozie, terminologie preluată şi de Florea
Turiac (dar nu şi de Eminescu!), căruia i-a scăpat
argumentul imbatabil din studiul lui Corneliu
Berbente, Lumină, Univers, Gravitaţie, publicat de
Mihai Stan în „Litere” (februarie – decembrie
2020). Berbente, sesizează George Toma Veseliu, nu
a negat ipoteza Big Bang, ci eroarea numirii ei, dat
fiind că sunetul nu se propagă în vid, încât tot
Geneza biblică are dreptate atunci când spune că
Logosul creator (La început a fost Cuvântul…) nu
poate fi despărţit de enigma enigmelor, tăcerea divi-
nă. O argumentează şi unul dintre cei mai străluciţi
teologi şi filosofi contemporani, George Remete12,
citat, altminteri, de George Toma Veseliu.

Note:
1. Cf. Theodor Codreanu, O antologie aniversară, în

„Bucureştiul literar şi artistic”, an XI, nr. 3-4 (114-115),
martie-aprilie 2021, p. 18.

2. Veac întors (Târgovişte, Editura Macarie, 1997),
Vinovat de prea multă iubire (Cartea întâi, aceeaşi editură,
2001, Cartea a doua, 2003), Lumini pe roua lumii (antolo-

gie, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2005), Filosofând cu
Diogene sau Limita bunului simţ (Târgovişte, Macarie,
2005), Echilibrul haosului (2006, toate volumele noi, de
aici înainte, cu excepţia unei antologii de autor, Vindecarea
singurătăţii, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2012, vor apărea
la Editura Bibliotheca), Înger zburând pe maci (2007),
Neuronii somnambuli (2009), Frunzele neliniştii (2010),
Lacrimile neodihnei (2011), Rapsodia naturii (2013), Joc
prin iarba firii (2016).

3. Cf. Theodor Codreanu, studiul introductiv la Viorel
Dinescu, O sută şi una de poezii, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2020.

4. A se vedea studiul nostru Poezia ca poveste a armo-
niei, prefaţă la Mihai Eminescu, O sută şi una de poezii,
antologie, studiu introductiv, schiţă biografică, selecţie a
referinţelor critice de Theodor Codreanu, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 2017.

5. George Toma Veseliu, Continuatorii „Şcoala litera-
ră şi artistică de la Târgovişte”, Târgovişte, Editura
Bibliotheca, 2016.

6. Astfel, dacă extinderea mişcării la antecesori, de la
Stoica Ludescu şi poeţii Văcăreşti, la Vasile Cârlova,
Heliade Rădulescu şi Ion Ghica până la gruparea de azi a
Societăţii Scriitorilor Târgovişteni intră în organicitatea
fenomenului, extensia la scriitori din alte spaţii (care,
totuşi, se simt ataşaţi la programul revistei „Litere”) poate
să pară exagerată, oglindă a orgoliului local.

7. Antoine Compagnon, Antimodernii. De la Joseph de 
Maîstre la Roland Barthes, Bucureşti, Editura Art,

2008.
8. Într-un eseu din 1857, („Doamna Bovary” de

Gustave Flaubert), Baudelaire împărţea artiştii în două
categorii: profeţi (varianta „progresiştilor” de azi) şi întâr-
ziaţi. Primii sunt novatorii de succes, pe când întârziaţii
sunt sintetizatorii, cei care nu se grăbesc şi, finalmente, se
dovedesc durabili, de o modernitate perenă.

9. Cf. Harold Bloom, The Western Canon: The Books
and School of the Ages, New York, Harcourt Broce, 1994,
v. trad. din engleză a Deliei Ungureanu, Canonul occiden-
tal – Cărţile şi şcoala Epocilor, Grupul Editorial Art,
Bucureşti, ediţia a II-a, 2007.

10. Cf. Corin Braga, De la arhetip la anarhetip, Iaşi,
Editura Polirom, Bucureşti, 2006.

11. Radu Petrescu, Meteorologia lecturii, Editura
Cartea Românească, Bucureşti, 1982.

12. George Remete, Cunoaşterea prin tăcere, I-III,
Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2020.
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I. Introducerea calculatorului la grădiniță
Pe data de 18 decembrie, Ministerul Educației și

Cercetării a lansat în consultare publică Strategia de
Digitalizare a Educației din România 2021-2027-
SMART-Edu, „într-un timp record: 54 de zile de la data
lansării procesului de consultare publică pe tema ela-
borării (26 octombrie 2020)”. 

Strategia introduce calculatorul chiar de la
grădiniță: „Deoarece abilităţile de utilizare a calculato-
rului sunt esențiale în societatea de astăzi, în majori-
tatea grădiniţelor din România există cel puţin un
calculator care poate fi folosit în activitatea didacti-
că de predare-învăţare, deoarece instruirea asistată
pe calculator stimulează şi mai mult interesul copii-
lor pentru nou. Conform prevederilor
Curriculumului pentru educație timpurie (OM nr.
4694/ 02.08.2019), în grădiniţa de copii, calculato-
rul poate fi folosit în mai multe momente ale zilei:
în etapa de jocuri şi activități alese, în activităţile
opţionale (tip „Prietenul meu calculatorul”) sau în
cadrul activităţilor desfăşurate cu întreaga grupă
de copii, ținând seama de unele recomandări și
sugestii ale specialiștilor privind utilizarea calcula-
torului ca element benefic pentru dezvoltarea copi-
lului, printre care menționăm folosirea unor pro-
grame digitale care ajută descoperirea, orientată
spre învățare”1. 

Dar interesul copiilor de grădiniță pentru nou nu
are de ce să fie stimulat de calculator și nici timpul lor
de joacă (singuri sau în comun) nu are de ce să fie con-
sumat de calculator, care nu este deloc, dar absolut
deloc, un element benefic pentru dezvoltarea copilului
și nici nu ajută „descoperirea orientată spre învățare”.
Faptul că Strategia privind digitalizarea educației
din România nu menționează o minimă bibliografie
care să susțină aceste afirmații e grăitor pentru
zona de penumbră intelectuală în care lucrează
autorii lui. Ceea ce scrie acest raport nu este mai de
încredere decât orice reclamă la pastă de dinți sau la

purgative care ne spune în sunet de fanfare că
„experții” au stabilit că pasta sau tableta cutare sau
cutare curăță mai bine dinții sau intestinele. E dezgus-
tător ce se face în numele și pe spinarea copiilor în
România, transformați în „piață digitală” și în baterii
ale Big Tech.

Iar „Curriculumul pentru educația timpurie” (OM
nr.4694/02.08.2019) prin care se legitimează Strategia
privind digitalizarea educației din România este un
document aprobat prin Ordin de Ministru, adică un alt
fiat ministerial total lipsit de transparență și de control
democratic. CET se justifică nu printr-o nevoie reală a
educației din România, ci pornește de la premisa că la
„nivel internațional se vorbește de o reformă continuă
sau de permanentizarea reformelor”2. Și, dacă tot „se
vorbește”, de ce să nu punem noi în practică acest
lucru, adică să dăm peste cap sistematic sistemul de
educație din România. Dar, de fapt, după cum ne-au
obișnuit documentele MEC, nu se face nici măcar o
singură referire la calculator în CET, ci în documentele
anexe, cu titluri șterse, umile, în metodologiile care de
fapt stabilesc ce și cum se va proceda. În România
democratică, ceea ce contează nu sunt legile sau
ordonanțele ministeriale, ci anexele, ca la orice pros-
pect de medicamente, „the fine print”, scrisul mărunt
de la fundul documentului. Acestea sunt tactici care
lasă impresia de înșelătorie. Iată așadar că abia un
document numit „Suport pentru explicitarea și
înțelegerea unor concepte și instrumente cu care ope-
rează Curriculumul pentru educație timpurie 2019” ne
lămurește că biblioteca grădiniței trebuie să conțină un
laptop. 

Așadar Strategia ne spune că experții au stabilit
că preșcolarii au numai de câștigat din accesul la
computer. Nu ne oferă vreo dovadă în acest sens,
dar ne trimite la CET. CET nu spune nimic, dar în
„Suportul” său metodologic iată cum e pusă și jus-
tificată întreaga chestiune a accesului copiilor de
grădiniță la calculator: „Multe săli de grupă sunt
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dotate cu televizoare, dar utilizarea acestora trebuie
făcută cu multă precauţie și cu un scop precis.
Educatoarea trebuie să planifice, numai dacă este
necesar, un timp scurt pentru vizionare, să selecteze un
anumit program care vine în acord cu tema activităţi-
lor. Este util ca vizionarea programului sau a secvenţei
respective să aibă loc cu un grup de copii, sub îndru-
marea educatoarei care participă alături de aceştia pen-
tru a le da explicaţii. Televizorul trebuie folosit pentru
a completa cunoştinţele copiilor şi nu ca un element
concurent pentru activităţile din sala de grupă, în sco-
pul vizionării desenelor animate.

Totodată, experienţa multor ţări pune în lumină
faptul că cea mai eficientă modalitate de iniţiere a
copiilor în domeniul informaticii şi al calculatoarelor
este practica utilizării lor, de care să beneficieze toţi
copiii. Deoarece abilităţile de utilizare a calculatoare-
lor sunt esențiale în societatea de astăzi, mulți părinți
cred că [subl. M. P.], cu cât copiii lor încep să utili-
zeze calculatorul mai repede, cu atât este mai bine.

În majoritatea grădinițelor din România există cel
puțin un calculator care poate fi folosit în activitatea
didactică de predare-învăţare, deoarece instruirea asis-
tată pe calculator stimulează şi mai mult interesul
copiilor pentru nou – ecranul monitorului fascinează
copiii de toate vârstele. Imaginile în mişcare, noutăţile
cu care iau contact constituie fiecare în parte o nouă
modalitate de asimilare a cunoştinţelor, de formare a
priceperilor şi deprinderilor.

Unii experți sugerează că utilizarea calculatorului
de preșcolari poate fi benefic, deoarece:

– învață/ exersează abilități spațiale și de logică;
– pregătește copiii pentru utilizarea calculatorului

în viitor;
– crește stima de sine și încrederea în sine;
– stimulează capacitatea de rezolvare de probleme;
– stimulează înțelegerea limbajului;
– îmbunătățește memoria de lungă durată;
– exersează abilități care vizează dezvoltarea

motricității fine.
În ciuda multor beneficii, diverși autori subli-

niază, de asemenea, dezavantajele utilizării calcula-
torului la vârsta preșcolară. Unii își exprimă îngrijo-
rarea pentru sănătatea fizică a copiilor, alții citează
preocupările privind problemele de dezvoltare care pot
apărea. Sistemul osteomuscular, la vârsta preșcolară,
este încă în curs de dezvoltare, iar calculatoarele și
mobilierul, în special acasă, sunt rareori configurate

corect pentru copii. 
Majoritatea părinților par a fi conștienți de perico-

lele posibile, atunci când copiii stau mult timp cu ochii
în calculator, cu gâturile răsucite și cu încheietura mâi-
nii supraextinsă.

O altă dificultate apare atunci când computerul
este folosit ca un baby-sitter și copilul este lăsat în
grija acestuia, fără îndrumare, fără supraveghere, fără
limitări.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OCDE, 2015) a efectuat o anchetă
internațională privind impactul utilizării în exces a
tehnologiei în grădinițe (n.n. școli) în 2015 și a venit
cu concluzii mixte. Au descoperit dovezi că folosirea
moderată a computerelor în clasă a avut tendința de a
sprijini rezultatele învățării, dar a descoperit și unele
efecte negative ale utilizării computerelor. O interpre-
tare pe care OCDE a dat-o a fost aceasta: „construirea
unei înțelegeri profunde, conceptuale și a unei gân-
diri de ordin superior necesită interacțiune
intenționată dintre profesor și copil, iar tehnologia
uneori distrage atenția față de acest angajament
uman valoros”3.

Așadar, Strategia ignoră sau ascunde toate proble-
mele semnalate de „Suport” și selectează doar partea
pretins benefică a utilizării calculatorului la grădiniță.
Este, din nou, o abordare mercenară, non-științifică. 

În plus, chiar și așa-zisele avantaje ale folosirii cal-
culatorului la grădiniță sunt, de fapt, greu de dovedit,
de vreme ce copilul învață/exersează abilități spațiale
și de logică mult mai bine în cadrul jocurilor sau
activităților fizice, singur sau de echipă, în care este
angajat. Calculatorul nu „crește stima de sine și încre-
derea în sine” mai mult decât orice altă activitate sau
sport desfășurat cu succes de copil, iar accesul la
rețelele de socializare și dependența de ele sau de
gaming reduc drastic orele petrecute afară, la joacă, în
competiție sănătoasă cu alți copii, și încurajează
competiția simbolică, de status, pe rețelele de sociali-
zare, erodând astfel stima de sine, generând complexe
și împingând chiar la sinucidere. În fine, nimic nu sti-
mulează înțelegerea limbajului mai bine decât
interacțiunea verbală, ascultarea de povești citite de
altcineva sau de teatru radiofonic și memorarea de
poezii, de cântecele sau de jocuri și de reguli pentru
jocuri, lucruri care îmbunătățesc și memoria de lungă
durată. „Stimularea capacității de rezolvare de proble-
me” se realizează cel mai bine prin activități în viața
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reală la acest nivel de vârstă. 
Cât despre utilizarea calculatorului la grădiniță

pentru a pregăti copiii pentru utilizarea calculatorului
în viitor, acesta e un argument tautologic, care favori-
zează apariția de utilizatori sau consumatori, nu de
stăpâni ai mediului. Pentru că laptopul conectat la
internet sau smartfonul nu sunt instrumente, ci un
mediu. Copilul nu poate stăpâni un mediu, ci se lasă
stăpânit sau dominat de el. Copilului îi e mai de
folos să învețe mânuirea de instrumente și rezolva-
rea de probleme cu ajutorul instrumentelor, al
regulilor de funcționare a instrumentelor, al
inteligenței sale și al imaginației sale. În orice caz,
riscul pentru preșcolar este mult prea mare pentru a fi
covârșit de infimele avantaje, care pot fi extrase din
alte tipuri de activități, ne-digitalizate.

Oricum, nici acest „Suport” nu se sprijină pe vreo
bibliografie și ne oferă opinia unor părinți (exprimată
unde?) drept expertiză, în același timp în care
Strategia ignoră complet covârșitoarea opoziție a
părinților din România la digitalizare, așa cum a fost
ea exprimată în consultarea publică făcută de CE.
Totul pare o tentativă de inginerie socială.

II. Noua revoluție culturală
Dacă vi se pare ciudat accentul pus pe reeducarea

părinților și pe „încurajarea fetelor de a urma o carieră
în IT”, într-o țară pe care 1990 a prins-o cu un sistem
de învățământ în care până și experții internaționali
observau cu uimire numărul mare de femei cu educație
politehnică, atunci înseamnă că ați sesizat aspectul de
inginerie socială al digitalizării României. Este vorba,
din nou, nu de o simplă luare în stăpânire a unui obiect
de studiu sau domeniu de activitate, ci de o profundă
revoluție culturală care ni se pregătește.

Sigur, într-o țară cu economie anemică precum a
României, mulți părinți vor fi încântați la gândul că
toți copiii le vor ajunge „IT-iști cu salarii mari, la
multinaționale”. Strategia ne și îmbie cu această per-
spectivă: „Digitalizarea şi robotizarea vor aduce peste
un milion de locuri noi de muncă în România în urmă-
torii 10 ani, arată specialiștii de la Factory 4.0 &
Frames”. Dar ni se indică și prețul care trebuie plătit:
„Era digitală nu influențează însă, decât în măsura în
care transformarea este asumată”4. Cultura
instituțională care ar urma să producă aceste locuri
de muncă cere o schimbare de cultură societală. O
nouă revoluție culturală. De aceea trebuie reeducați
părinții și de aceea digitalizarea este din start prevăzută

cu elemente de egalitate de gen. Ceea ce, în sine, după
cum s-a văzut în multe alte locuri cu inginerii de acest
fel mult mai avansate decât la noi, descurajează de fapt
meritocrația. Nu există nicăieri vreun avertisment sau
vreo prevedere împotriva acestor aspecte. După cum
nu se precizează nici ce legătură are neoliberalismul
sălbatic din ultimii 30 de ani cu degradarea statului
profesional al femeii în societatea românească, degra-
dare afirmată implicit de intenția explicită de a folosi
digitalizarea ca instrument de afirmare profesională a
„fetelor”5. Din punctul meu de vedere, rolul școlii este
acela de a pregăti și ajuta elevii să-și articuleze și
manifeste potențialul. Tocmai de aceea sunt sceptic cu
privire la rețetele de inginerie socială care transformă
orice în pretext pentru altceva, care instrumentalizează
idei, oameni și instituții, care golesc de sens anumite
practici sau culturi instituționale publice pentru a le
folosi apoi drept simple vehicule ale unor interese pri-
vate. Din pricina scăderii calității învățământului în
România, elevii nu sunt familiari în genere cu
personalitățile istoriei românilor/ europene, fie ele
științifice, politice sau culturale. Sunt extrem de apre-
hensiv deci în ceea ce privește tipul de „role models”
care ne va fi importat în clase cu ocazia digitalizării
educației. Nu de alta, dar nu putem înlocui statuile cu
păpuși de plastic fabricate în serie în manufacturile
ideologice globale. Nu văd de ce o elevă din România
care poate învăța despre Vera Myller, Maria Teohari,
Eliza Leonida, Alice Săvulescu, Ana Aslan, Constanța
Pompilian-Zossima sau oricare dintre numeroasele
femei admirabile din istoria științei românești ar trebui
să ia de model cine știe ce activistă actuală pentru
drepturile digitale ale „fetelor”.

Intenția ingineriei sociale transpare și din obsesia
papirofobă a documentului: oamenii care au alcătuit
Strategia detestă hârtia. Altfel nu se explică prezența
în text a unei afirmații de genul: „Specialiștii sublinia-
ză, însă, și necesitatea reformării școlii românești,
amintind că în 2018, la testele PISA, România a fost
singura ţară din UE care a susţinut testele pentru elevii
de 15 ani pe hârtie, cu pixul”6. Și ce e rău în asta? Din
cauza asta au avut elevii români scoruri mici la testele
PISA? Pentru că le curgea pixul și pentru că sugea hâr-
tia? Nu pot gândi elevii români în fața unei coli de hâr-
tie cu pixul în mână? Înseamnă că avem o problemă și
că i-am lăsat să devină dependenți de un mediu – cel
digital – care le șubrezește inteligența, siguranța de
sine și capacitatea de a funcționa autonom. Suntem
siguri că, ieșiți din școala digitală, elevii români de
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ambele sexe vor mai ști să bată un cui? Sau să se lege
la șireturi?

Modul în care argumentează autorii Strategiei
nevoia competențelor digitale de bază este ridicol:
„Competențele digitale au devenit indispensabile până
și în zonele care, în mod tradițional, aveau prea puțină
legătură cu tehnologia. De exemplu, în agricultură, fer-
mierii urmează cursuri de formare în sistem e-
Learning sau Blended Learning, se informează cu pri-
vire la oportunități de finanțare de pe portaluri online
și depun documente în format electronic, învață infor-
mal din materiale disponibile online și se consultă prin
intermediul unor aplicații de comunicare online cu
colegi din alte zone, integrează și controlează electro-
nic tot felul de echipamente aflate la distanță față de
locul în care se află ș.a.m.d. Un alt exemplu, în siste-
mul public, lipsa competențelor digitale în rândul
funcționarilor publici se reflectă în slaba performanță a
instituțiilor de a da acces cetățenilor la servicii publice
în sistem electronic, care ar reduce timpul de așteptare
și birocrația și ar crește gradul de transparență și încre-
dere în instituții”7. Da, într-adevăr, agricultorii au
nevoie de competențe digitale pentru a depune actele
la niște organisme de stat sau agenții Europene care le
impun utilizarea acestor tipuri de formulare/ cereri/
platforme, adică a unui tip de activitate adiacentă, nu
fundamentală, meseriei lor de agricultor. În plus, după
cum scriu chiar autorii Strategiei, s-ar putea ca fermie-
rul, învățând singur sau de la copiii și nepoții lui, să fie
mai priceput la computere decât funcționarii guverna-
mentali.

*
Așadar dăm peste minciuni și manipulare la toate

nivelurile. Dacă funcționari publici plătiți să ne repre-
zinte interesele cu onestitate și competență acționează
astfel, cum putem face față? Eu nu sunt plătit de
nimeni pentru a monitoriza și descâlci muntele de min-
ciuni stufoase și pseudo-științifice produs de experții
mercenari sau de lobby-uri. Cât pot părinții sau profe-
sorii onești să se opună acestei continue producții de
gunoi pseudo-pedagogic și didactic? Chiar avem de a
face doar cu oameni dominați de pofta de acces la
„fonduri”, care acționează doar conform unei
ignoranțe profunde în ceea ce privește natura
învățământului și care sunt de un cinism revoltător în
privința copiilor din România, pe care îi condamnă la
subdezvoltare? Continua reformă a sistemului de
educație a înmulțit atât de mult numărul problemelor
școlii românești, a dat atât de multe găuri și a multipli-
cat atât de mult numărul factorilor implicați încât a

devenit cu neputință de monitorizat. E prea complex
acest joc de picioare care se dau drept capete. Reforma
învățământului românesc a devenit un fel de avalanșă
de voturi prin corespondență – fără adresă, fără semnă-
tură, fără identitate asumată – care doboară rezistența
oricărui om cu picioarele pe pământ, prezent fizic la
catedră sau lângă copil. Deciziile se iau nu se știe
unde, undeva departe, și sunt puse în practică prin
mecanisme frauduloase, manipulative, lipsite de
transparență democratică. Nici măcar rezultatul con-
sultărilor publice nu e raportat onest în documentele pe
baza cărora românii sunt chemați la consultări publice
pentru a, chipurile, decide ce facem.

Note:
1. Strategia privind digitalizarea educației din

România, 18.
2. „Argumente în favoarea schimbărilor curriculare

în educația timpurie. O privire de ansamblu, orientată
spre evoluţia curriculumului în alte state, relevă dinamica
politicilor în domeniu, exprimată prin schimbări, mai mult
sau mai puţin periodice, prin actualizări şi reforme, în
funcţie de mai multe variabile – idealul educaţional, rezul-
tatele unor cercetări, experimente sau studii, evoluţia
societăţilor respective, natura şi amploarea schimbărilor
urmărite. Astfel, la nivel internaţional, se vorbeşte de o
„reformă continuă” sau de „permanentizarea” reformelor,
ca urmare a schimbărilor axiologice, sociale, economice,
tehnologice. „Reformele educaţionale parcurg diferite
etape, cu momente de vârf sau de schimbări radicale, cu
perioade intermediare, mai puţin vizibile, şi cu perioade de
consolidare a achiziţiilor dobândite în etapele anterioare”.
În România, atât politicile educaţionale, cât și curriculumul
național elaborat și aplicat în decursul ultimului deceniu
exprimă o ritmicizare a schimbărilor şi a ajustărilor, fapt
care a condus la o evoluție în domeniu și, implicit, la racor-
darea politicilor educaţionale ale României cu politicile la
nivel european” (”Curriculumul pentru educația timpurie”
(OM nr.4694/02.08.2019), 2).

3. „Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor con-
cepte și instrumente cu care operează Curriculumul pentru
educație timpurie 2019”, 20-21.

4. Strategia privind digitalizarea educației din
România, 26.

5. DIGITALEUROPE cere același lucru: „Reduce gen-
der inequality in ICT jobs by introducing successful female
role models into the curriculum” (”Accelerating Education
Transformation Through Technology”, 2).

6. Strategia privind digitalizarea educației din
România, 27.

7. Strategia privind digitalizarea educației din
România, 40.
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Nu ştim care vor fi fost motivele din cauza
cărora prefaţa pregătită de Hogaş pentru volu-
mul său din 1912 n-a mai apărut1. Se poate să fi
renunţat singur la ea – deşi e greu de înţeles ce
motive l-ar fi putut determina să facă acest lucru
–, sau se poate ca la mijloc să fi fost sugestia,
poate chiar intervenţia lui Ibrăileanu. Printre
cunoscătorii şi chiar printre exegeţii lui Hogaş
este acreditată această din urmă ipoteză2. Deşi
cea mai plauzibilă, ea este, totuşi, de neînţeles.
Să fi fost Ibrăileanu cu totul lipsit de simţul
umorului? Să-l fi cunoscut el pe Hogaş, pe care-
l considera, totuşi, un primitiv, atît de puţin?

În fapt, prefaţa este o demonstraţie de ironie
căutată şi de livrescă bonomie, sub care se
ascunde, poate, şi nevoia unei timid-cordiale
revanşe. Iată-l pe Hogaş vorbindu-i complice
„iubitului cititor”, luat nici mai mult, nici mai
puţin decît aliat, despre intervenţiile masive ale
criticului: „Află, aşadar, că cuprinsul acestei
scrieri, de-ar fi rămas numai pe socoteala mea,
apoi, în loc de un singur volum, te-aş fi asasinat
măcar cu cinci”. Aflat, cum mărturiseşte, în pri-
mejdia de a i se „ciunti gloria şi nemurirea”,
Hogaş, care demonstrase de-a lungul vremii toc-
mai insensibilitatea sa la glorie şi nemurire (cum
să ne explicăm altfel dezinteresul pentru oficia-
lizarea scrisului său?), detaliază: „după ce sin-
gur el m-a îmboldit, în mare parte, să năzuiesc
la glorii literare, apoi tot el singur cu o astuţie
de gustul unui fagure de miere, s-a oferit să-şi
jărtfească mare parte din preţiosul său timp spre
a-mi amenda... pe ici pe colea... operele mele.
Naiv, cum sînt eu din născare, şi potrivit convin-

gerii ce am, că mai sus pomenitul şi dilectul meu
prieten e un estet literar de mîna-ntîi, m-am
lăsat în voile lui, şi... într-o bună dimineaţă, mă
trezesc, din cinci volume formidabile, cu singu-
rul şi nevoeşul volum de faţă; şi, poate m-aş fi
trezit cu o simplă broşură sau chiar cu nimic;
decît, se vede, că tot mai sus pomenitul[ului]
meu amic i s-a făcut milă de cîte sudori literare
am vărsat, de cîte nopţi cu lună şi fără lună am
stat cu ochii stîlpiţi în lumînare, de cîte compre-
se cu apă caldă sau răce am pus pe la cap şi pe
la picioare şi, mai cu samă, de cîte cafele negre
am băut, numai şi numai ca să-mi fac şi eu loc
printre proteguiţii muzelor... Şi iată cum – cred
eu – am ajuns, în loc de autor al unei întregi bib-
lioteci, autor al unui singur şi nevoeş volum”.
Or, cititorul nu-i mai mult decît un fals aliat, iar
tonul cu care Hogaş i se adresează se apropie de
acela cu care Al. Odobescu îi vorbea amicului
său C.C.Cornescu. Familiaritatea face dovada
unui spectacol retoric, care arată că totul trebuie
citit pe dos. Inclusiv exagerările privind
intervenţiile lui Ibrăileanu3. 

În toată această rafinată hiperbolizare, e
vorba, cu cuvintele lui Vladimir Streinu, de o
simplă „complicaţie umoristică” („autorul nu se
plîngea, ci glumea complicat”) care ilustrează
înainte de toate frecvent discutata aptitudine a
lui Hogaş pentru homerism. Privind spectacolul
pe care îl construieşte şi deopotrivă pe acela al
propriei înscenări, Hogaş glisează între ironie şi
auto-ironie şi, sub masca ieremiadei, se amuză.
Cîte vor fi fost, reproşurile adresate lui
Ibrăileanu4 se sting sub straturile de afecţiune.
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Altfel, departe de Hogaş orice umbră de naivita-
te. Un histrion, fie şi minat de o pudoare care-şi
are rădăcinile în cultură, el mimează doar naivi-
tatea şi-şi întemeiază discursul, chiar şi fiinţa
(dar fiinţa socială, să se înţeleagă), pe acest joc
al penumbrelor întreţinut cu inteligenţă,
atenuîndu-şi şi deopotrivă întreţinîndu-şi
vanităţile. 

În fine, prefaţa lui Hogaş n-a fost publicată
nici în ediţia din 1912, pentru care fusese scrisă,
şi nici în aceea din 1914. Oricum, ediţia din
1912 a trebuit să fie distrusă din cauza multelor
greşeli de tipar; cea din 1914 nu a avut nici ea o
soartă mai bună.

Indiferent de motivele care au dus la nepub-
licarea ei, Prefaţa nu poate fi ignorată ori privită
cu ceea ce aş numi aici superbie exegetică5. Ba
mai mult, interpretarea operei lui Hogaş chiar de
aici ar trebui să pornească. Pentru că ea este nu
atât sursa unor afirmaţii programatice şi, prin
urmare, a unor sugestii în interpretarea operei,
cât un document existenţial – şi, abia în felul
acesta, prilejul destăinuirii unor chei hermeneu-
tice. Document, oricum, al unui spirit cald ironic
şi autoironic, ale cărui afirmaţii sînt construite
pentru a fi răstălmăcite, consecinţă a unei inci-
tante complicităţi cu cititorul, situat implicit în
zona rafinaţilor, în nici un caz a pedanteriei.
Document, de asemenea, al unui spirit hedonist
– mânat în subtext de oarece tendinţe ideologice
–, care-şi subordonează vanităţile şi orgoliile de
scriitor tocmai plăcerilor nutrite de limbajul în
permanenţă oblic, comunicând subteran,
consecinţă a unei vocaţii a teatralităţii. Cine va fi
văzut în Hogaş un homeric nu va fi greşit, dar
bucuriile sale – de la cele mai simple până la
cele mai sofisticate – sunt rodul inteligenţei care
îşi subordonează cultura. Iată de ce are dreptate
Vladimir Streinu să-l numească nu un homeric,
cum se spusese de atîtea ori înaintea lui, ci un
„homerizant”.

Oricum, atunci când din Prefaţa lui Hogaş se
citează vreun fragment, acesta conţine cu
predilecţie cuvintele care ar mărturisi crezul
scriitorului cu privire la literatura de călătorie:

„Aşadar, eu am început a scrie cu gândul de a
îmbrânci literatura călătoriilor din drumul obi-
ectiv, didactic şi aproape geografic de până
acum, pe drumul subiectiv, pe care trebuie să
meargă, după socotinţa mea, acest gen de
literatură”. Importanţa acordată acestei
mărturisiri, adesea invocate, mi se pare mai mult
decât exagerată, dacă nu cumva inadecvată. Pe
de o parte, drumul subiectiv, a cărui idee el ar fi
avut-o (ni se spune: fapt suficient în sine, dinco-
lo de realizarea propriu-zisă), fusese parcurs de
multă vreme de alţii, chiar înainte de Alecsandri,
a cărui operă, pentru a rămâne, totuşi, la exem-
plul cel mai elocvent, se hrăneşte prea puţin din
„didactic, geografic sau obiectiv”. Dacă se va fi
raportat cu adevărat la cineva, atunci Hogaş l-ar
fi putut avea în vedere pe Vlahuţă, cu a sa
Românie pitorească, dar România pitorească
pare, oricum, altceva decât un jurnal ori un
memorial de călătorie, lucru asupra căruia a insi-
stat la un moment dat Hogaş însuşi. În fine, cum
cartea lui Vlahuţă a apărut în 1901 şi cum la
această dată Hogaş îşi publicase o bună parte din
scrierile sale, ce-i drept, în pagini obscure, e de
presupus că avem de-a face cu un caz exemplar
de interpretare de sine prin prisma medierii
negative provocate de „notele de călătorie” ale
contemporanului său. Alexandru Vlahuţă, un
contemporan?! Născut în 1848, Hogaş e mai
apropiat de marii clasici. Oricum, el îşi
interpretează ca un cititor străin propria operă şi
îi atribuie un sens care, plauzibil în sine, pare,
cronologic vorbind, mai degrabă o invenţie. De
altfel, e de bănuit că sensul polemic adus în
discuţie este cu totul străin naturii de adâncime a
scrisului hogaşian şi că motive intrinseci – care
ţin de o anume vocaţie, nu neapărat scripturală,
cât narcisist-contemplativă – vor fi constituit
cauza scrisului său. 

A spune eu am început a scrie cu gândul de
a îmbrânci literatura… mi se pare cu totul ina-
decvat în cazul lui Hogaş, cu atât mai mult cu
cât, spre sfârşitul prefeţei, mărturiseşte, de data
aceasta într-adevăr polemic, că nu are pretenţia
de a fi nici artist, nici literat. Or, cum e un
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histrion care trăieşte într-un spaţiu de umbre şi
penumbre, de aluzii şi ipostaze ludice6, Hogaş
este cu adevărat un artist şi un literat, dar unul
care poartă masca primitivului, lăsînd, însă, în
permanenţă, ca acest lucru să fie văzut. Multora,
chiar dintre aceia care îl cunoşteau, Hogaş li se
va fi părut cu adevărat un primitiv. Cît despre
mărturisirea că nu este nici artist, nici literat, ea
nu-i altceva decît un mod de a-şi apăra opera (pe
care o aşază dincolo de necesitatea vreunei
intervenţii corective, de stil sau de atitudine);
mimatele îndoieli de până acum par să fi devenit
certitudine a valorii; în fine, este o siguranţă de
sine venită din refuzul, subtil polemic, al litera-
turii înţelese tocmai didactic-utilitarist. Şi, din-
colo de tot subtextul ideologic invocat, asupra
căruia vom avea prilejul să revenim, nu mi se
pare nefiresc să aducem în discuţie problema
gratuităţii actului artistic al unui scriitor, din
categoria tipologică a clasicilor, care se situează
de la sine printre epicureici. În fond, când scrie
(sau poate mai ales atunci când scrie şi se
proiectează pe sine în personaj7), Hogaş ajunge
la un fel de satisfacţie suficientă sieşi – faţă de
care recunoaşterea publică a operei sau
consecinţele acestei recunoaşteri în plan social
sunt chestiuni secundare, dacă nu cumva chiar
dispreţuite. Artiştii şi literaţii de care se desparte
vor fi fiind în perceperea lui Hogaş prea angajaţi
în „comercializarea” talentului lor şi prea puţin
devotaţi seninătăţii pe care actul de creaţie o
implică. În fine, cum toată prefaţa este susţinută
subteran de ironie, n-aş spune că e cu totul impo-
sibil ca o astfel de mărturisire, singura sau una
dintre puţinele care pot fi citite în cheie orizon-
tal-gravă, să nu fie de asemenea o capcană, care
se înalţă chiar pe un mic paradox. Cum să fie
opera aceasta – la care el se referă – rodul unei
intenţii (aceea de a „îmbrînci literatura...”), când
el polemizează tocmai cu literatura
programatică, adică didactică? Nu cumva este
acesta felul lui Hogaş de a lua peste picior lite-
ratura care slujeşte o cauză, oricare ar fi ea,
trădîndu-şi în felul acesta condiţia?! 

Să recunoaştem că, de nu va fi fiind cu totul

acceptabilă, o asemenea interpretare rămâne
măcar o ipoteză interesantă de lucru. Şi asta în
condiţiile în care fragmentul discutat aici face
parte din secvenţa numită de autor partea
glumeaţă, care, prin complicitate ironică, ar fi
putut să se numească serioasă, dar care începe în
următorii termeni: „Când m-am apucat de scris,
m-am simţit prins de o grozavă durere de cap; şi,
fiindcă nu aveam la îndemână pe un Vulcan
oarecare, apoi, singur eu mi-am tras peste frun-
te o palmă aşa de cumplită, încât s-a trezit din
somn Păţătil, căţelul şi tovarăşul meu de toate
zilele şi a-nceput să mârâie… Ce vrai? El, care
nu face literatură, nu ştie prin urmare cât de
mare e durerea unui cap, în care se zămisleşte o
idee genială…”. Ce-i drept, după acest început
structurat atent pe masca inocenţei – geniala
idee nefiind alta decât dorinţa de a scrie cu sco-
pul de a îmbrânci literatura… –, Hogaş
pledează, dar de data aceasta cu instrumentele
fervorii pătimaşe, în favoarea unei literaturi
inspirate de spaţiul primitivităţii, a unei vieţi
care recuperează arhaicitatea. Şi în exagerarea
trufaşă a lui Hogaş se simte bucuria de a se putea
identifica, fie şi în manieră livrescă, cu o lume a
cărei nostalgie el o are în permanenţă. În laudă şi
în mimata denigrare de sine se simte orgoliul
celui care se află în posesia unor bucurii inacce-
sibile celorlalţi, modernilor decadenţi sau
pedanţi: „Ei bine, află, iubite cititorule, că, spre
marea D-tale mirare, mă sfiesc de a-ţi face
cunoscut că, în literatură, sunt cam mojic; şi
aceasta nu din pricina alcătuirii mele sufleteşti,
ci numai din împrejurări care nu atârnă de
voinţa mea. Nu ştiu dacă D-ta pui mănuşi sau nu
când faci literatură; eu însă, care n-am făcut şi
nici nu am de gând să fac vreodată înaltă şi
subţire literatură de salon, am dat oamenii şi
lucrurile aşa cum se găsesc în măreaţa lor
sălbăticie; şi poate prea bine să strâmbe din nas
finul estet X şi mult mai sensibilul decadent Z;
eu îmi păzesc treaba şi, cu acelaşi deliciu, cu
care un Lucullus s-ar aşeza înaintea unui ospăţ
vitelian de limbi de canar şi de murene îngrăşate
cu carne de rob, mă aşez şi eu înaintea unui moj-
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diu, a unei mari, fierbinţi şi oacheşe mămăligi, a
unor ciuperci fripte pe cărbuni la umbra
pădurilor sau a unui epic borş cu carne de oaie
nu tocmai fiartă…”. 

Cât despre prima parte a prefeţei, aceea
numită, în cheie ironică, partea serioasă, aş
reţine de-aici nu doar falsa acuzaţie adresată lui
Ibrăileanu – se înţelege că toate reproşurile sunt,
măcar pe jumătate, declaraţii de dragoste şi de
mulţumire –, ci şi câteva exagerări
autoreferenţiale. Iată-l mărturisindu-şi, în frag-
mentul citat deja mai devreme, naivitatea în faţa
estetului literar de mâna-ntâi, ajungînd, astfel,
în loc de autor al unei întregi biblioteci, autor al
unui singur şi nevoeş volum. Calistrat Hogaş,
naiv8?! Ei bine, aceasta este masca pe care
Hogaş, estetul, o poartă chiar cu o anume super-
bie. Iar nevoeşul său volum e consecinţa unui
proces de rafinare care nu avea nevoie de
intervenţia lui Ibrăileanu – …dovadă stau, pri-
ntre altele, notele sale deja invocate la textul lui
Vlahuţă. Să spunem doar că, deloc inhibat, pe un
exemplar din România pitorească pe care
Vladimir Streinu îl comentează, Hogaş notează
„absolută lipsă de măiestrie şi mai ales de talent
în descriere”, „de forţa unui elev de cl. V”, „Ei!
serios?”, „chiar pozna”, sau face comentarii de
tot persiflante9. Aşa încât auto-minimalizarea e
calea unui autor sigur de sine, dar rămas margi-
nal, de a cocheta blând cu prejudecăţile şi de a le
contesta. În fond, în condiţiile în care înţelege
scrisul ca o experienţă în sine, Hogaş ştie prea
bine că o întreagă bibliotecă nu poate să facă
mai mult decât un nevoeş volum. Oricum, orice
socializare a scrisului e blamată10. Iar travaliul
fizic, invocat în cheia comic-hiperbolizantă, e
denunţat vag de plăcerea cafelelor negre, care nu
are nimic de-a face cu dorinţa de a intra în
rândul proteguiţilor muzelor. Departe de Hogaş
astfel de meschine interese… Intră toate acestea
în observaţia pe care o face Vladimir Streinu în
prefaţa la volumul al doilea, din 1947, al ediţie
sale, atunci când spune: „autorul nu se plângea,
ci glumea complicat” – e vorba despre o
complicaţie umoristică –, lucru nevăzut, printre

alţii, nici măcar de Şerban Cioculescu.
Cert este că Hogaş are un special apetit ludic

şi o vocaţie a înscenării care-l situează în
descendenţa lui Costache Negruzzi, care nu
ezita să-şi numească scrierile păcate ale
tinereţilor, a lui Odobescu, cu ale sale difficiles
nugae, în fine, în descendenţa lui Creangă, a
cărui prefaţă la poveşti nu mai trebuie amintită.
Sunt nume care au fost invocate în legătură cu
Hogaş, dar, în general, pentru cu totul alte moti-
ve, în cele mai multe cazuri irelevante. În fond,
ce-i uneşte pe aceşti scriitori? Un fel anume de a
da formă şi sens marginii, retractilităţii, dar şi
orgoliului mascat, răbufnind timid. Oricum, a
reciti opera lui Hogaş înseamnă printre altele şi
a o vedea prin prisma acestei complicaţii umori-
stice, ironice şi autoironice, a acelei complexităţi
care, aşa cum spune Vladimir Streinu, „îl obligă
să apară ca primitiv între intelectualii-orăşeni
ai Iaşilor şi ca orăşean-intelectual între primiti-
vii munţilor Neamţului”. 

Note:
1. Publicată pentru prima dată în 1930, în ziarul

„Avîntul”, din Piatra Neamţ, ea intră cu adevărat în
circulaţie odată cu apariţia primului volum din ediţia lui
Vladimir Streinu, în 1944.

2. Introducerea lui Vladimir Streinu se încheia cu o
notă de subsol care discuta chiar statutul prefeţei, rămase
postumă: „Pentru ce n-a fost pusă la volumul pentru care
fusese scrisă şi nici la ediţia ulterioară, arsă, din 1914, nu
putem şti. E de presupus, poate, opunerea lui G.
Ibrăileanu [...]”.

3. Este sugestia pe care o propune chiar Vladimir
Streinu în 1941, acceptată cu destule reţineri de critica
literară. Cioculescu însuşi, un umorist, simte nevoia să
caute dovezi, pentru a constata finalmente că „circa o trei-
me (din opera lui Hogaş, n.n.) a fost sacrificată” de
intervenţiile lui Ibrăileanu. Vor fi fost, însă, toate
intervenţii ale criticului? Concluzia monografiei lui
Streinu e elocventă: „Fără să fi exclus sau să excludem
acum sfatul, sugestia şi nici intervenţia directă a altcuiva,
colaborarea Hogaş-Ibrăileanu, cum i s-a zis pe bază de
tradiţie orală şi amintiri, rămîne aşadar o poveste istorico-
literară, cam prea înflorită pentru critic şi tot atît de severă
pentru scriitor”. În succesivele  tipăriri ale textelor sale,
Hogaş intervenea el însuşi, chiar în direcţia lui Ibrăileanu
de mai tîrziu: înlocuieşte barbarismele şi neologismele,
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elimină şi condensează pasaje întregi. Într-o notă de la
sfîrşitul introducerii sale, Vladimir Streinu preciza: „Am
cercetat în această direcţie totul. Manuscrisele lui Hogaş
arată destule tăieturi cu cerneală roşie, multe din ele
neadmise mai tîrziu şi haşurate cu creion negru. Se poate
vedea astfel, că autorul n-a fost totdeauna de acord cu cen-
zorul lui. În orice caz, chiar cu pasagiile tăiate, opera ar fi
fost cu foarte puţin mai voluminoasă. Cele «cinci volume
formidabile» e o figură literară, în stilul obişnuit, grandi-
locvent şi monstru, al lui Hogaş, figură pe Ibrăileanu care
se pare că n-a gusta-o pînă la a o admite chiar ca prefaţă”.
Ulterior, Streinu precizează: „Hogaş însuşi se corectează
adesea în sensul exprimării neaoşe şi în acela al
debarasării de cărturărism”. În alt loc: „Noi admitem, pe
baza manuscriselor studiate, că autorul se corecta uneori
şi singur”.

4. Să ne amintim nu cele „cinci volume”, devenite
ulterior „o bibliotecă”, ci contrastul dintre „estetul” amic,
care-l credea pe Hogaş un primitiv şi care-şi jertfi mare
parte din preţiosul său timp, şi „sudorile literare”,
„nopţile”, „compresele” ori „cafelele” care-i însoţesc lui
Hogaş elaborarea. Oricîtă exagerare autoironică în aceste
din urmă detalii, ele nu sînt cu totul lipsite de adevăr.
Hogaş era un laborios; el însuşi, mai mult poate decît
Ibrăileanu, un estet.

5. Hogaş însuşi atrage atenţia asupra acestui fapt.
Prefaţa debutează în următorii termeni: „Iubite cititorule,
/  Cred că D-ta nu ai, ca mine, răul obiceiu de a nu citi
prefaţa unei cărţi; de cumva-l ai, apoi leapădă-l, de astă
dată cel puţin; căci altfel ai să mă judeci greşit fie în bine
fie în rău, lucru pe care nu-l vreau”. Or, tocmai aceia care
au citit prefaţa au avut o bună bucată de vreme argumente
pentru interpretări neadecvate. Cheia pe care prefaţa ne-o
oferă este aceea a ironiei. În afara ei, opera însăşi intră în
contexte inadecvate.

6. Atras de farse şi de înscenări (poate şi de aceea îl va
fi preţuit Caragiale), el joacă, chiar dacă pedant, solemn,
cărturăreşte, tot felul de roluri; intrînd în joc şi mimîndu-
i felul  de a fi, prietenii i se adresează în scrisori
„Bătrînule fakir şi delicioasă scrumbie...”, „Ilustrule
Belezis şi graţioasă balenă...”, „Ilustrule Ahasverus şi
somnorosule morun...”, „Drăgălaşă Gioconda şi frumoasă
Fiametta...”, „Voluminoasă saltea a lui Solomon şi
graţioasă regină din Saba...”. Sînt formule pe care le
recunoaştem, ca stil, în apelativele, studiate şi teatrale,
întemeiate pe parodie sau pe pastişă, cu care Hogaş însuşi
se adresează tovarăşului său de călătorie.

7. Nota Vladimir Streinu, cu o bună intuiţie,
nedezvoltată parcă pe cît ar fi meritat: „Calistrat Hogaş
face literatură din contemplaţia naturii ca un intelectual;
niciodată, în descrierile sale, nu-l putem pierde din vede-
re: spectacolul, care ne reţine atenţia, nu este numai al
locurilor şi al oamenilor acelor locuri ce ne sînt prezenta-

te, ci şi spectacolul persoanei [...]. El este totdeauna pre-
zent în mijlocul celei mai impresionante furtuni, linişti,
splendori, între oamenii primitivi ai muntelui, e prezent
prin grandilocvenţă, prin aluzii literare, antice şi moderne,
istorice şi geografice, prin asociaţii cărturăreşti, citate şi
reminiscenţe de lectură [...]”. Mergînd pe aceeaşi linie, Al.
Călinescu, vorbind despre vizionarismul lui Hogaş, atinge
problema hipertrofiei eului hogaşian: „povestitorul are
sentimentul că fiinţa lui se află în centrul Universului, că
ea întruchipează finalitatea superioară a Naturii”.
Finalmente, problema reprezentării mimetice e
abandonată cu totul („Între discursul însemnărilor sale de
călătorie şi obiectul – referentul – lor există o discordanţă
uneori atît de frapantă încît textul pare a sfida orice
convenţii ale verosimilităţii şi ale reprezentării”), exegetul
disociind între imaginaţie şi, ca la Creangă, în fond,
scriitură. „Dar, la urma urmei, cît este dezlănţuire a
imaginaţiei şi cît este dezlănţuire a scriiturii în textele lui
Hogaş?”, se întreabă Al. Călinescu.

8. Unora li s-a putut părea astfel. Vladimir Streinu
invoca faptul că unii – şi aici nu e vorba numai de
Ibrăileanu – au luat „partea de glumă ca plîngere
adevărată, iar partea serioasă ca glumă”.

9. Textul lui Vlahuţă „este – o spune Vladimir Streinu
– hărţuit, din marginea

10. Poate şi dezamăgit, frustrat, iritat de atîtea glorii
de suprafaţă. În fond, el nu publicase încă un volum
(preferînd cumva timid-orgolios umbrele anonimatului),
în vreme ce despre Vlahuţă Ibrăileanu elaborase o teză de
doctorat. Într-o scrisoare publicată tîrziu, în 1962,
I.D.Gherea, fiul criticului, îşi aminteşte de admiraţia lui
Caragiale pentru Hogaş, de care vorbiseră anterior
Ibrăileanu, O. Botez, G. Topîrceanu. Aflat la Ploieşti,
Caragiale ar fi spus: „Astă vară la Berlin mă plimbam cu
copiii pe străzi, să vedem cometa şi nu reuşeam din prici-
na becurilor electrice. Aşa-i şi cu Hogaş: zeci şi zeci de
prozatori de la Iaşi şi Bucureşti îl împiedică să
strălucească după merit”. Să fi gîndit oare Hogaş la fel?
Să-l fi avut oare în vedere chiar pe Vlahuţă? Rămas un
anonim, Hogaş se ştia preţuit şi de Caragiale, şi de
Vlahuţă. O demonstrează o scrisoare pe care o primeşte
din partea unui anume M.P. Iat-o: „Cucoane Calistrat, au
venit în Iaşi domnii Vlahuţă şi Caragiale, care, aseară la
masă, au vorbit foarte mult despre domnul Hogaş. M-a
însărcinat domnul Ibrăileanu şi domnul Stere ca astăzi (30
april, luni) să te caut peste tot, să te scot din pămînt din
iarbă verde, şi să-ţi spun că astă-seară la ora 7 fix, dacă
poţi şi mai devreme, să vii la domnul Stere acasă (în
Sărărie) unde vor fi şi iluştrii musafiri...”.
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Poezia ca o liturghie miezonoptică

Căutînd mereu categoria departelui – „se făcea/
că mă pierd în depărtări”, scrie poetul Zenovie
Cârlugea în unul dintre primele poeme ale volumului
Ochiul înrourat –,  mărturisind, ca în Iluminări, „o
sete oarbă de imensităţi”, om din Hiperboreea, evo-
cînd un enigmatic, îngheţat „Rege Nord” dintr-un
„miezonoptic fior”, sub ameninţarea „fulgerărilor
fiebinţi” şi „crudei priviri” ale „smolosului” Vasilisc
(iată ce spune etnologul Victor Aga în Simbolica
biblică și creştină: „Vasiliscul (Basiliscul ) îşi derivă
numele din basileus «rege», deoarece se crede că e
un fel de şarpe avînd cap de cocoş cu trei protuberan-
ţe, aidoma coroanei regale. Corpul său e acoperit de
solzi şi are aripi de dragon; posedă 4 picioare: o
pereche de vultur şi una de gîscă. E un animal male-
fic: se crede că privirea lui ucide tot ce e viu.
Răsuflarea lui otrăvitoare arde ca para focului. În vîr-
ful cozii are trei ţepi otrăvitori. Pe unde calcă, usucă
pămîntul un stînjen în adîncime, pentru nouă ani. Se
pare că figura acestui monstru fabulos a fost influen-
ţată de mitul grecesc al Gorgonei, deoarece poate fi
omorît numai de cineva care se uită la el printr-o
oglindă. La noi, ca şi bestiarele popoarelor din jur, se
crede că se naşte dintr-un ou de cocoş năzdrăvan de
culoare neagră, clocit de o broască ţestoasă pe o gră-
madă de gunoi. În unele legende i se atribuie calita-
tea de păzitor al comorilor. Imaginea Basiliscului e
prezentă şi în Vechiul Testament, unde este metafora
folosită de proorocul Ieremia pentru chaldeeni, tri-
mişi împotriva iudeilor ca o pedeapsă de la
Dumnezeu pentru păcatele lor. A devenit în creşti-
nism sinonimul lui Satan. Imaginea lui o găsim la
biserici, pe broderii, pe covoare sau pe pavimentul
din mozaic, unde semnifică faptul că Diavolul a fost
căl cat în picioare prin puterea credinţei”), poetul

Zenovie Cârlugea îşi trimite poezia în Crugul timpu-
lui, la Geneză, în vremea unirii valurilor mării cu
pulberea stelară, în Oceanul arctic, sub privirea fără
milă a Vasiliscului, mereu invocat în Ochiul înrou-
rat, în lumi na pală a solzilor Arheului şi în aceea
orbitoare din lacrima Zeu lui: „Arde pe rugul/
Cuvîntului dorul,/ Mîngîietorul/ deschide Crugul!/
Pe val de mare/ Amiaza sumbră/ cerne-n penumbră/
pulberi ste lare.../ Adie-n extaze/ clipa eretică,/ jucînd
feerică/ în funii de raze-/ un Ocean arctic/ în dor se-
nclină,/ mă desenină/ cleştar catharctic.../ Arde pe
pisc/ în înzeire/ o crudă privire/ de Vasilisc!/
Glorioasă şi rece/ fu clipa puţină –/ fără de vină/ gînd
mă pe trece.../ Scurtă-i rotația/ prin anotimpuri,/ iar în
răstimpuri/ amară libaţia!/ În solzii Arheului/ un bob
zăbavă –/ urcă în slavă –/ Lacrima Zeului...”
(Lacrima Zeului). Rareori o carte de poezie propune
o asemenea strictă, coerentă, provocatoare structură
a temporalităţii; aceasta pare să fie în „mapa” prozei.
Zenovie Cârlugea, în să, găseşte structura de profun-
zime a liricii sale în timpul cînd se deschide Crugul,
în vremea tatălui, evocat în aceeaşi poveste a vechi-
mii şi misterului din legende şi mituri, într-un limbaj
liric amintind de Psaltirea lui Dosoftei („departe, în
bălţi de verde, de Masa/ Pomenirii aşezată dinaintea
casei lîngă teiul/ frînt la zăpa da din urmă –/ Acolo/
pe unde amiaza ne purta paşii/ şi ne bătea cu fragii
florarului/ cu augustanele mure/ cu pere sălbatice şi
cu bu reţi de fag/ acolo şezum cu capul în palme
uitînd/ de masa întinsă sub teiul frînt/ la zăpada din
urmă – un «hai, bă, şi tu/ nu mă lăsa singur!» izbi în
sufletul meu/ ca o pală de vînt într-un aprilin
Cireşar.../ un deal între două văi mă rostogoli către/
Duhul tău şi simţii, tată, o iluminare/ de dincolo de
pecetea ultimului zîmbet,/ o iluminare pe care la
Schitul Iezer o trăisem/ cu adevărat!” – Departe în
bălți de verde), întorcîndu-se spre vremurile
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Vechiului Testament, cu Moise şi femeia lui Putifar,
omul din Hiperboreea, cu meseria de scrib, umblînd
după cerbul din Eritreea pentru a ajunge la un lopătar
carpatin, regăsind, în fond, unul dintre totemurile
întemeietoare: „umblînd eu după Cerbul din
Eritreea/ mi-a sărit în faţă, un lopătar carpatin/ (părea
un fag rămuros devastat/ de o toamnă barbară) tăin-
du-mi calea/ şi pierzîndu-se în noianul de frunze/
urcînd pe creasta pleşuvă să scuture/ cerul de stele
aidoma mă rului adamic/ de roade şi ca ariciul în via
coaptă/ împline-se de har şi belşug” (Umblînd eu
după Cerbul).

Pe acest lanţ al temporalităţii, care leagă ilumina-
rea de la Schitul Iezer de omul din Hiperboreea, măr-
turisind Geneza pe malul Oceanului arctic, în vre-
mea Crugului, veriga de legătură este vechea Dacie,
cu Zamolxiile sale „de taină” de care se prinde „ca
un liliac”, poemul însuşi, în Mica Valahie din
Subcarpaţi, în purificările din „graiul traco-dacic”: în
aceste Zamolxii se află, iată, nodul divin al legende-
lor vechi care leagă lumea de azi de aceea de ieri prin
„mii de fire văzute şi nevăzute”: e vremea unui Zeu
îmbrăcat în piei, de care vorbeşte Strabon în suşi, a
totemurilor, Marelui Lup, Genţienelor din Carpaţi şi
Sînzienelor, despre care depun mărturie Herodot în
Istorii, IV, Strabon în Geografia, VII şi Platon în
Charmides, 58, b: aceasta e saga a ceea ce poetul
numeşte Zidire-n înzeire („În Zamolxii de taină scări
de stele,/ zvon de milenii-n adăstarea clipei,/ într-o
speluncă din Carpaţi se-aprinde/ văpaia tremurîndă a
aripei.../ Acolo, între zo dii, sus, desigur/ scăldată-n
soare virginal Pliroma –/ zidire-n în zeire/ şi deodată/
roiuri de umbre împresoară doma!/ Un praf stelar de
măcinate osii/ se cerne în răstimpuri ca o boare,/ uitat
rămase Zeul şi din visu-i/ susură rîu de lacrimi zidi-
toare...”), drumul înapoi, în spaţiul originar, identitar,
cum marea se retrage în iz vor, fluturele în crisalidă,
lichenii în spori, în eonul primului impuls, al vieţii
nenăscute şi al morţii netrăite: în Zamolxii sînt,
deopotrivă, Fiinţa şi Neantul: „un roi de licurici la
gura peşte rii/ sub clopotul amar de verdeaţă/ şi-o
înălţare de pasăre cloci toare/ putregai aprins şi dîră
de melc lucitoare/ chiote şi făclii în Zamolxii de
taină.../ străluminează din galerii de smoală/ ca un
abur din vatra stinsă/ ochi de zeu –/ om de atare
alcătuire/ pustiit în îngîndurare/ cernit în stalagmite-
le ziditoare.../ muţenie fecundă prelinsă-n alveole/ de
ceară.../ se rup smucindu-se/ flăcări din focul jertfei
în bezna jilavă –/ în jurul farului se-ncinge/ cu cer cei

de fragi horă de Sînziene/ în flaut de cimpoi sună şi
saltă/ Jumătate-de-om-călare/ pe-o-jumătate-de-
iepure-şchiop/ miros de go run trăznit în şerpuiri de
răşină/ şi fiertură de mînătărci –/ în scorboroşite/
sălaşuri doarme priculiciul/ ghiftuit de colastră şi
zer.../ ca o lînă de aur scămoşată pe mirişte/ un cer
risipit în le genda veche/ şi nodul divin al tuturor căi-
lor/ ce se leagă prin mii de fire/ văzute şi nevăzute!/
şi deodată/ Zeul în piei tresare/ se scutură de somn,
pornesc grohotişuri/ întinde mîna-i lungă cît o legen-
dă mioritică/ prinde o stea căzătoare/ şi-o duce la
gură – / în mărul de aur/ al mitului se-ncuibă totul.../
se-nvolbură un cer po trivnic/ zadarnic arcaşii se-
ncoardă/ harpe îmblînzitoare – / ceva se cutremură/
din temelii şi lumea se clatină/ coajă de nucă pe apa
repede.../ se-mpleticesc la hotar/ fulgere-n semnul
peştilor/ şi Vulturii Romei se pornesc/ să dea văz-
Duhul prin site/ şi-n vîlvătăi de alămuri încrucişate/
(O, Roma nobilis, orbis et domina!)/ În scorbura
magului/ Marele Lup/ se afundă/ îşi linge rana – / un
zvon de cocori alunecă/ spre Mediterana/ şi-n depăr-
tări jilave/ ferecîndu-se Muntele/ în prăvălire de
stînci.../ caleidoscop de forme din coace/ de lichenii
obîrşiei/ (în cortul de promoroacă/ teoria falsă şi
practica arbitrară, inoperantă)/ în zariştea fremătă-
toare de sem ne/ dă în spic geana lunii.../ pe vălurele/
rigoarea geometrică a Rugăciunii/ sărurile humei
vărsate-n tine/ se-ntorc în zvon de păsări călătoare/
ca o lumină/ din lumină – / în bezna/ ce leagă alga fe -
cundă/ de miriapodul flămînd al lui Dumnezeu.../
Iată visul: «nu pu team fugi/ deşi mă forţam/ deşi vro-
iam/ deşi posedam acea/ dare-de-seamă că sunt în
vis» – / OM la apă!/ OM în vis!/ Marele Lup la sca -
ră!”  (Zamolxiile).

Despărţirea/ întîlnirea palierelor timpului se
petrec la o răscruce unde „există o potecă/ în labirin -
tul pădurii se-aud în răstimpuri/ lovituri de toiag în
maluri seca te”: acolo, în scorburi, respiră „un Zeu
demult adormit”, în preajmă sînt „peştii sarmatici” şi
Zamolxiile cu tainele Nordului, completînd Sudul
solar vegheat de Platon şi Tăunul socratic, printre
„da le de timp preistoric”, sfîrşind, iată, într-o
Dacică, în metru sapho-adonic: „Din adâncuri vin
frămîntări de suflet,/ Funigei se prind fulgi pe prispa
zării,/ Surd răzbate-un Cînt, vălurind cu nea ua/ Mica
Valahie…/ Urcă-n templul alb, pe sub cetini, Zeul/
Rug de gheaţă-n colb tîmpla i-o cuprinde,/ Dor de
Zamolxii în Pliroma urcă/ Steaua Speranţei./ Doar
acestui vers, în zidiri de raze,/ Dîndu-i bucuros harul
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clipei sfinte,/ M-aş dori stăpîn, cum pe neagra Mare/
Luna descrescens!/ Toate cîte azi se oştiră crude/
Gînduri şi idei vin cu toată slava/ Și în urma lor,
dintr-un val de mare,/ Spuma pe țărmur’.../ Cîte
Fericiri – toate mă-ncercară/ În năiera lor vie trans-
parenţă,/ Păsări lunecînd rugul astei vieţi/
Regenerîndu-l!/  Doamne, cîtă fu lumea prinsă-n
doruri,/ Ce mai îngeri albi, ce mai stele-aprinse!/
Ochii-mi înmuiaţi în cleştar de sfere/ Varsă lumi-
nă.../ Viaţa e un zbor în rotiri de astre,/ Clipa doar un
vis în adînc de zodii,/ Peste toate, o, vălul poeziei/
Scuture-și Taina!..”. Martorii tăcuţi ai acestor vre-
muri de dincolo de timp sînt materiile şi pietrele
(semi)preţioase, metaforele obsedante ale poeziei lui
Zenovie Cârlugea; onixul şi jad-ul sînt ale visului,
mărgărita rele, perla sînt ale mării, diamantul, al tării-
lor, coralul, al nopţii, cristalul e în scoici, iar fildeşul
e în psalm, smaraldul se găseşte în grohotiş, ametis-
tul e al iluziilor, safirele, ale Orien tului, celestina e în
chivot: pietrele mărturisesc în limbajul lor Genera,
dar şi Apocalipsa: „1. uşă deschisă în cer prin care
ve deam/ un tron şi în tron cineva asemănînd/ cu pia-
tra de japs şi sardoniu – jur-împrejur/ un curcubeu de
culoarea smaraldului/ şi bătrîni în alb de toţi două-
zeci şi patru/ în aur încununaţi – niciun vrednic să
deschidă/ cartea şi să desfacă măcar unul din gordie-
nele / noduri/ 2. sare din încheieturi a şaptea pecete/
a Cărţii şi s-a făcut tăcere în ceriuri/ ca la o jumătate
de ceas şi s-au ivit/ şapte îngeri suflînd în trîmbiţe –
/ la a treia trîmbiţă căzut-a din cer/ Steaua Absintos
preste a treia parte/ din rîuri şi preste izvoare – iar la
a cincea/ moartea fugind din oameni...” (Apocalipti -
ce) .

Unde e poetul în acest peisaj al eonului primului
impuls? Lasă bretelele şi reazimele carteziene şi tre-
zeşte din somn duhul apelor de la început, atent la
ceea ce „toarce” Cariul Poveştii, îşi caută poemele
irigate de pînza freatică a realu lui imaginar din mitu-
rile şi legendele (proto)istoriei, se regăseşte în
„limba de miere”, cum îi spunea G. Călinescu, a lui
Dosoftei, experimentează poezia anacreotică şi dis-
cursul lui Cantemir din Is toria ieroglifică, găseşte în
foişorul din Heliopolis o subtilă poezie a sentimentu-
lui religios în zariştea Psaltirii lui Dosoftei, dar şi în
pilda lui Saul din Tars de pe Calea Damascului, nu-i
uită pe corifeii Școlii Ardelene şi nici pe eroii epope-
ii anului 1989, scrie acroşante poeme de dragoste
(Ca Faraon..., Din larg, Reflectare) şi ale spaţiului

identitar spre care se retrage fiinţa într-o eliadescă
eternă reîntoarcere (Oră de amiază): e un bătrîn
mucenic la porţile Raiului: „ei, bine, dacă socoteala
din valuri şi-aduce/ cu Utopia împărţitoare de libelu-
le/ şi dacă suavul covor de raze aruncat/ pe mare rodi
pajişti-de-asfodel sub o Nacelă-n/ derivă -/ atunci
lucrurile se leagă/ poteca Poemului se lăţeşte, cana-
vaua lui se înalţă/ atunci/ cocoşul socratic se va trezi
la timp/ şi ochii Preacuratei vor picura/ rouă dimine-
ţii -/ o trenă de grindină se va sfîșia în turlele/
Raiului/ iată un bătrîn/ Mucenic la porţi:/ îşi ia de pe
umăr încălţările/ se scutură de colb/ şi păşeşte/ tot
subţiindu-se şi pierzîndu-se/ în Rugăciune...” (Un
bătrîn Mucenic la porţi).

Zenovie Cârlugea e un poet despre care se
vorbeş te nemeritat de rar.

Ne trebuie un mit

Pe urmele lui Shaul Carmel, căruia N. Balotă i-a
spus „ultimul mare psalmist” şi despre care Ştefan
Aug. Doi naş scria că, prin versul său, „limba română
păşeşte, în graţie, prin nisipul sfînt al Psalmilor şi
Parabolelor”, îşi creşte Constantin Kapitza poezia
din Cuvinte de regăsire; este o poezie a condiţiei
umane, dincolo de referenţii din Vechiul şi Noul
Testament, urmînd epifania crucii care se iveşte „pe
drumul meu îndepărtat”: spre lo cul unde întunericul
se ascunde în lumină şi sufletele fug să se aşeze la
locul lor scrie Constantin Kapitza psalmii săi „ere-
tici” pentru că, iată, asumă modelul etern, Psalmii lui
David, ca să îl conteste, în fond: „Spre infinitul ste-
lelor suie sufletele,/ Acolo se ascunde întunericul în
lumină./ Dar sufletele se tot duc în fugă,/ În praful
aşezat pe-orice cărare,/ Unde e locul pentru altă
rugă,/ Să luăm luminile pentru păstrare./ Odată va
veni spre noi un in finit/ Ne vom goli de timpuri şi de
alte abateri,/ Şiroind nelaude şi timpul sucit/ Îşi va
însîngera buzele mari în zbateri,/ Lunecînd spre tala-
zuri, inima mării,/ În strigăt, viitorul, pustiul sării./
Se-ncinge sîngele strigat:/ Atît am fost cînd m-ai
chemat” (Zbateri de psalm).

Figura lirică tutelară şi metafora obsedantă ale
poeziei lui Constantin Kapitza sînt Noe, patriarhul
biblic, salvator al omenirii, adusă pe Arca sa, înteme-
ietor al noii rase umane prin fiii săi Sem, Ham şi
Iafet, dar, deopotrivă, ispiti torul „manipulat” de
Diavol, învăţînd pe „noii” oameni gustul şi pa tima
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vinului şi rachiului şi Potoptul care curăţă pămîntul
şi creşte sămînţa unui nou început; urmînd semantica
acestor teme, lirica lui Constantin Kapitza creşte din
viziunea începutului şi sfîrşitului de lume, mai întîi,
din ceea ce va fi fost lumea pietrificată dintîi: „De
atunci cerul s-a pietrificat./ Norii își făcuseră case,/
Aveau copacii aleşi pentru udat/ Și în fiecare ieri
momente de tăcut/ Razele soarelui încremeniseră,/
Ca nişte săgeţi înfipte/ În singurele mişcări subtera-
ne,/ Vrăjmăşia se-nchegase cu zminteala/ De milenii,
pe buzele noastre/ De animale vii, cu memorii,/
Apele îşi îngheţaseră peştii/ În icre de urmaşi şi cer-
curi/ De monştri ai urii şi minciunii,/ Exodul de fraze
înţepenise,/ Pe culmile înalte ale mulţilor,/ Numai
arce, fără Noe, suspinînd,/ Drumul nostru, al anima-
lelor,/ Cînd va mai fi reluat/ Dacă cerul s-a pietrifi-
cat,/ În safire, smaralde şi rubine?” (Pietrificare). Iar
după ieşirea din piatră, din apele îngheţate şi încre-
menirea soarelui, fiinţa va desco peri Calea şi
Adevărul în lumina ce va fi venit după ce aceia alun-
gaţi în pustie au regăsit arborele veşnic în praful
saharian: „Mi zeria ascultă şi stinge lumina şerpuitoa-
re/ a rîsului ultim, la ve nirea bătrîneţii,/ cu paful ei
roşiatic, saharian/ şi fibra ei se despică în patru, în
opt,/ ca un arbore veşnic ce creşte, creşte/ şi nu se
mai opreşte,/ cuprinde un mare glas,/ iar marile
mizerii nu s-au oprit,/ n-au mai stîrnit nicio floare/
din pieptul nostru singuratic/ şi urmăm calea şi ade-
vărul, Doamne,/ în lumina ce ne-a hrănit/ de cînd am
plecat din Eva/ şi l-am urmat pe Adam” (Arbore veş-
nic). Constantin Kapitza explorează înţelesul „greu
de înţelesuri”, cum spune poetul din alt veac, al sim-
bolului său; în Potopul lui Noe se vor acoperi „toate
lucrurile şi faptele moarte”, va veni timpul minciunii
– un cuvînt foarte frecvent în poemele cărţii –, mar-
cînd „riscul” psalmistului de a ascunde ceea ce nu e
de ascuns („Departe, minciuna în profunzime se
mişcă,/ în lung şi în lat,/ căutîndu-ne operele galbe-
ne,/ în umbrele zburătoare/ şi noi ne spu nem psalmii
liniştiţi/ crezînd că nimeni nu este în pericol,/ doar
rugăciunile noastre îşi strigă singurătatea/ pînă cînd
îşi vor găsi/ gropile săpate de morţii parcelelor,/ cu
dogmele, doctrinele şi ultimele balasturi”, scrie
Constantin Kapitza în Minciuna se mişcă), un alt
Noe ne va salva „dintr-o baltă”, cum spune poetul în
Sophia din curcubeu, în deriziune, în prăbuşirea
mitului, a trecerii poveştii adevărate, a vieţii înseşi,
într-o carte, a lui Enoh, cel care s-a salvat după ce

potopul se va fi retras: „Nu am spus ul timul cuvînt/
în seara lungă de aţintire,/ e numai o vedere asupra
focurilor/ ce mă ard, mă strigă apoi o umbră:/ – Hei,
umbră a mea, eu sunt umbra verde,/ tu eşti cea usca-
tă!/ Te supraveghez de cînd umbra/ mamei tale te
purta,/ ştiam că vei ieşi, întîi dezbrăcat,/ apoi c-o
frînghie, pe care o vei pierde,/ aşa cum te vei pierde-
n curînd./ Printre aceste ultime cuvinte,/ soarele îşi
strînse solstiţiile/ fugind pe cealaltă parte a
Pămîntului,/ pînă cînd umbra frunzei mele/ devine
opacă, subsuara-mi inundă trupul,/ mai facem?/ –
Citește-mi cărţile, intră în ritm,/ învaţă să înoţi şi
vom mai vedea./ Îl iau în seamă, aleg un bătrîn
copac,/ îmi fac submarin, mă multiplic/ în circuitul
vînturilor, dau un SMS universal/ şi plec aşteptînd
calota de gheaţă/ din Hyperboreea, să mă albească”
(Alte umbre). Acesta este mesajul omului din
Hiperboreea, care aş teaptă „noul Potop”, pentru că,
iarăşi, ca înainte de primul Potop, „am ajuns fără
folos, străini de noi”; într-o vreme a surpării, din
nou, a plictiselii: „După ultimul potop, se refăcuse
lumea,/ plictiseala îşi prinsese rădăcinile/ în adîncul
pămîntului,/ noii copaci strigau:/ mai încet, încet/
vine seara violet,/ vorbe de ascet./ Plictiseala avea
amprente cu linişte,/ asasina purta mănuşi de măta-
se,/ împînzise pămîntul/ şi începuse să nască bani şi
războaie/ umplînd cei mai înalţi copaci/ de seve verzi
şi albastre,/ apoi cava lerii, cu papioane de fructe
otrăvite,/ zăngăneau spadele prin catedrale şi bolte
de cer./ Plictiseala, noua pedeapsă a lumii, s-a arun-
cat ca o ceaţă peste ochi şi pămînt” (Plictiseală ano-
nimă).

Ne trebuie un mit, exclamă psalmistul în Și ce o să
facem?, pentru ca, în Lampa lui Noe, să se întoarcă în
spiţa lui David, a omului care întreabă lumea, pe
Dumnezeu şi pe sine însuşi pentru a se regăsi în veş-
mintele omului religios, ale poetului însuşi: în Noe,
patriarhul biblic care (re)deschide lu mea, Constantin
Kapitza găseşte una dintre metaforele cele mai puter-
nice ale poetului însuşi: „Din violenţă în violenţă,/
Secole după secole au trecut,/ Ca norii afumați la
potop,/ Un alt Noe ne trebuie/ Să ne arate vieţile/ Pe
care le-a salvat./ Cum se va trăi, omule,/ Cu frica de
o altă/ Lampă de gonit noaptea/ Și atunci de ce-atîtea/
Rîsete şi plînsete îngenunchiate?/ Sunt atîtea stele pe
cer/ Și o voce îl străbate:/ Ochii lui Dumnezeu, seni-
nul,/ Întunericul, Tălpile Sale”.

Poezia lui Constantin Kapitza este despre condiţia
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umană de aici şi acum; original este poetul cînd gă -
seşte rădăcinile acestui om în protoistoria Vechiului
Testament, în povestea lui Noe şi a Potopului, dar şi
pe tăbliţele „scrise pe-un lut sumerian”, cum spune în
Cîntece de ieri, provocare, unde descoperă una dintre
întrebările lumii de azi, într-un convoi care aminteşte
de Parabola orbilor a lui Breugel: „Și noi, oameni în
haos şi vînt,/ Împrumutaţi, aici, pe pămînt,/
Observăm cărţi, ştiin ţe cum plîng/ Fără blîndeţe,
iubiri se frîng./ Și mai este şi poetul coborînd/
Treptele, miresmele, cîntec strecurînd./ Apoi
Pămîntul ve chi, oameni mereu noi/ Se strecoară repe-
de în convoi,/ Precum în vechile tăbliţe sumeriene/
Abia descifrate din mîl, diluviene,/ Căci oamenii spe-
riaţi frunţile-şi încreţesc/ De ce oare între ei nu se mai
iubesc?” (Mereu, convoiul); tăbliţele sumeriene vor-
besc, în tre altele, de alinierea lui Nibiru „cea suspec-
tă”, exoplaneta pe care sumerienii o închipuiau ca pe
o reprezentare a Iadului: „Hai că se aliniază Nibiru,
cea suspectă,/ să ne facem testamentele, cu zeul nos-
tru martor,/ ne-a prins că i-am pictat faţa,/ de niciun
val nu se mai spală/ şi-atunci «ce-i de făcut?» se-ntre-
bau ciocuri de mente,/ ce-au copt a noastră pieire/ şi
aşezare-n Iad./ Buboaiele i-au aruncat în nesfînt
neant/ şi poarta s-a-nvechit cu ei cu tot, zeflemitoare./
Hai că eu am plecat să mai văd prezentul,/ m-am în -
tors pe aceeaşi Planetă,/ după un vis memorat,/ mă-
ntorc, amintire! /Cu mîngîieri nestătute şi nemirosi-
toare,/ gustul, ştiu, va fi un cîntec-fluviu, de neuitat./
Ne-am amestecat, cu precipitaţii/ de sînge şi infinite
morminte,/ zbateri de focuri ne luminează/ căile lac-
tee din cărţile poetului/ pline de îndoieli şi smulgeri”
(Smul geri). Urmînd lanternele treptelor de pe scara
lui Iacob, ţintuit spre Sfintele Scripturi, de unde învă-
ţă mereu „cum rănile se vinde că”, un alt Cain rătăcind
pe pămînt între închipuiri nepămîntene, mistuit de o
sete a departelui, aşteptînd, iată, „un strigăt neanun -
ţat de departe”, fiinţa se sfîşie între atracţia letală pen-
tru frigul și negurile din Hiperboreea şi visul seninu-
lui de pe Olimp: „ză pada mi se topea în drum,/ Se
cocoşau casele de fum,/ Perdeaua albă a iernii flutura/
Și nicio cioară nu putea zbura./ Pe sub arcada nopţii
mă uitam,/ Oglinda neagră mă privea, visam?/ De
cînd zăpada se pierdea în timp/ Ea tot creştea pe mun-
tele Olimp./ Mi se făcuse frig, de ger, de teamă,/
Fiinţe, lucruri nu le luam în seamă,/ Mă rătăcisem
singur în era glaciară,/ Chiar toată viaţa mă va căuta
afară?” (Hyperboreică): această fiinţă bipolară e psal-
mistul din graădina lui David sau din „Parcul cel

Mare şi Sfînt”, căutînd marginea cerului, ca în acest
frumos poem vorbind despre dragoste, înainte de
vreme şi dincolo de timp: „Iată spaţiile pe care fîntîna
mîinilor/ le acoperă de bucurie/ ca pe o floare cînd o
mîngîi, o miroşi/ şi bolţile cerului nu-mi mai ajung,/
calea nervilor s-a curăţat, s-a destins,/ eu am trecut
încins cu lauda cerului din timp,/ ima ginea era posta-
tă pe un ecran/ mîngîiat de lumina solară,/ o amintire,
nu eram decît eu cu tine,/ iubita mea, despre aceeaşi
viaţă vi săm,/ ne trezim vii dimineaţa, cu o nouă zare,/
legile împreunării/ sunt de totdeauna laolaltă cu noi/
şi gustăm cîte o felie de astru în acelaşi timp./ Și cine
are atîta înălţime în tăcere/ ştiind că nu va găsi mar-
ginea cerului?/ Numai un rătăcitor,/ căci toţi suntem
rătăciţii lumii,/ înfioraţi de la naştere şi pînă la moar-
te/ şi ră maşi pînă-n ultima clipă bănuitori”
(Bănuială).

În sfîrşit, din povestea lui Noe şi a Potopului, prin
Sumer, Constantin Kapitza scrie despre azi întorcîn-
du-se în „cîmpia dansului, pe unde/ Ghilgameş îşi
liniştea popo rul/ în căutarea nesfîrşitei vieţi”, aşezînd
structura de profunzi me în metafora calului: caii săl-
batici ori caii înaripaţi, asociaţi cocorului, visului şi
zborului, calul alb al lui Borges ori, poate, Borges
însuşi, într-un poem precum Întîlnire cu Borges, caii
sălbatici de la început, ieşiţi dintr-un cîntec de nai:
„Coama zilei era trasă de cai,/ albi păreau dintr-un
cîntec de nai,/ îi auzeam, mă auzeau, se culcau,/ îşi
aminteau plaiurile cînd zburau/ pînă în coada nopţii
tremurînd,/ îşi linişteau setea doar cu un gînd,/ să-şi
caute omul în pasul blînd,/ Încordarea nu se cunoştea
pe-atunci,/ ci numai iarba cu vîrfuri verzi în lunci,/
cînd erau sălbatici caii, odinioară,/ oamenii erau în
peşteri, nu pe afară” (Cînd erau sălbatici caii). În ast-
fel de poeme care identifică spaţiul fiinţial, vîrsta de
aur a copilăriei („Să copilăreşti pe lîngă copiii tăi,/ să
le arăţi simţurile/ cum zboară caii sălbatici,/ coamele
sunt trupul lor/ şi trupul pluteşte spre case de jucării./
Altul creşte lîngă copiii săi, dar/ el însuşi nu ştie că se
schimbă,/ ochii săi sunt mai clari,/ odihniţi ca o lumi-
nă dimineaţa,/ tăcerea a dispărut, nopţile sunt de sti-
clă/ şi stelele prizonierele lor,/ pînă diminea ţa, la
micul dejun,/ să arate copilăria copiilor săi,/ pînă la
încreţirea frunţii,/ pentru găsirea rîsului din sufletul
său” – Caii copilăriei), găseşte Constantin Kapitza
partea rezistentă a liricii sale; în imaginea psalmistu-
lui care (ne) întreabă ce facem cu zile le pe care ni le-
a dat „cineva de sus”. Chiar, ce facem cu ele?
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Duminecă 24 septemvrie / 7 octomvrie. Sinaia. Am
sosit aseară la Sinaia cu Anicutza. La 12¾, primirea
misiunii italiene la castel, în prezența mea, apoi dejun la
castel cu ei, marchizul și marchiza Beccaria d’Incisa și A.
Catargi de la Roma. Era și Anicuța (la dreapta generalului
Pallavicini, care era la dreapta reginei, la stânga ei
Beccaria, la dreapta regelui marchiza Beccaria, la stânga
d-na Mavrogheni; eu la dreapta marchizei). Toastul
regelui (în franceză rău pronunțată) pentru noul rege al
Italiei, fără răspuns din partea italienilor (așa a vrut-o
regele din cauza doliului casei sale?) Desperarea Anicuței
că a fost și ea invitată la dejun; n-avea rochie, iute la Juca
la castel, de la care a luat o fustă. Dar la dejun a fost
firește foarte mulțumită. 

Misiunea italiană e azi găzduită în castel, pleacă
mâine, însoțită de secretarul general de la Externe Lili
Florescu și locotenent-colonel Averescu, la Constanța și
pe mercuri înapoi, spre Pesta, de unde la Belgrad cu
aceeași misiune. Noi plecăm azi din Sinaia cu trenul 3°
58’, având mâine 12 ore, deschiderea parlamentului.

Mercuri 27 septemvrie / 10 octomvrie. La 6 ore
dimineața, +8° R. Dar timp foarte frumos.

Alaltăieri, luni, închiderea parlamentului în scurtă
sesiune extraordinară, fără rege, prin Carp, noi în
redingotă. E vorba numai de câteva legi finanțiare. La 2,
la senat. Eu, o scurtă întâmpinare aici în contra lui Em.
Porumbaru, care cerea o adresă. Tot luni sara, între 9 și
10½, întrunire a majorității la senat. Buna și aplaudata
vorbire a lui Carp asupra proiectelor finanțiare.

Eu foarte atacat de unii pentru destituirea lui Axente
și suspendarea substitutului Scriban. Raporturile (cam
prea romantice, dar menite la efect asupra simțimintelor
tinerilor magistrați) scrise de Jean Miclescu, semnate de
mine.

Constat, cu părere de rău, că toate aceste mă mișcă
prea mult; aș trebui să fiu mult mai nepăsător, dar nu sunt.

Octomvrie 1900

Duminecă 1 / 14 octomvrie 1900. Același timp
frumos de toamnă, dar agricultorii se plâng de lipsa ploii. 

De1 joi, 28 septemvrie / 11 octomvrie sara, este la noi

în odăi luminare electrică. Ce splendoare! Minunate mai
toate lămpile alese cu atâta trudă la Viena.

Ieri, la cameră fostul student (și hoț) Aurel Iliescu,
alesul chior de la Craiova al lui Take Ionescu, a cerut
dosarul destituirii Axente. Eu bolnav moralicește la inimă
de indignare că un asemenea deputat îndrăznește să mă
interpeleze într-o asemenea cauză.

Luni 2 / 15 octomvrie. Același timp frumos și pentru
noi seara aceeași încântare din cauza electricității. 

Acum trei zile mi s-a prezentat tânĕrul prosticel
Fildor, secretar la agenția noastră diplomatică din Sofia.
El îmi spunea că faimosul Comitet macedono-
adrianopolitan, cu Sarafof în cap (uneltitorii asasinatelor
Fitowsky și Mihăileanu din București), este susținut de
actualul ministru bulgar Radoslavov2, căruia i-a făcut
servicii electorale, pe când foștii ministri Grecov (fost
procuror la Brăila) și Petkov (ale cărui rude trăiesc in
districtul Tulcea) sunt pentru bune relații cu România,
precum era și politica lui Stambulov.

Mercuri 4 / 17 octomvrie. La 7 ore dimineața,
termomentrul +6° R. A plouat ieri toată ziua, și noaptea
precedentă. Șirocco cel cald de luni a adus ploaie. Acum
e tomnatic rece.

Azi 5 – 7, încep la universitate examenele orale din
Logică pentru cei restanți din  anul scolar trecut și
primesc tezele scrise din Istoria Filozofiei germane.

Camera și senatul mai durează săptămâna aceasta.
Ieri am trimes dosarul cerut la cameră, pentru destituirea
lui Axente.

Sâmbătă 7 / 20 octomvrie. Senin. Azi dimineață la 7
ore, +7° R. Se încălzește iar, după 2 zile de răcoare.

Ieri3 la cameră, răspunsul meu la interpelarea lui
Aurel Iliescu în privința destituirii lui Axente. Succes.
Felicitări de la colegii mei de pe banca ministerială C.
Olănescu și N. Filipescu.

Luni 9 / 22 octomvrie. Timp frumos. La 7¼
dimineața, +10° R.

Ieri la 8 ore, la masă la Alexandru Marghiloman, în
care intim, numai ei 2, marequizul și insignifianta
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(uitându-se și prost râzânda) marquiza Pallavicini, noi 2.
Crețeanu și nepotul lui Marghiloman, ticălosul de
Pherekyde, cel cu barba lungă! Jean.

Ieri peste zi, am terminat stenogramele discursului de
la cameră și azi corectez zațul din „Constituționalul”,
unde apare întâi.

Vineri 13 / 26 octomvrie. Ieri, la primărie, cununia
civilă a Elei Bengescu cu George Baicoianu. Eu cu G.
Bengescu (fost ministru la Bruxelles, fratele lui Ahille)
martorii Elei, iar martorii lui Baicoianu, generalul
Poenaru și Baicoianu, directorul Creditului urban. Apoi
7½ – 11, la masă și la sară de familie la generalul
Poenaru. Anicutza a dat Ellei 500 franci în aur. Toată
lumea gentilă cu tânăra pereche. Dar sara la masă, depeșe
de la d-ra Mavrogheni din castel-Peleș, că Lizetta
(rămasă la Sinaia cu Zozo) are erupție cutanee, probabil
scarlatină. Și căsătoria bisericească pe Duminecă, la
Sinaia!

De alaltăieri, mercuri, am iarăși interimatul
Externelor; D. Al. Marghiloman s-a dus cu nevasta la
Paris pe 15 zile! C.C. Arion, pe 4 săptămâni îl înlocuiește
pe Carp. 

Am deschis ieri, în locul lui Carp, care e până deseară
la Tzibănești, Sf. Sinod, după un Te Deum la mitropolie.

Ieri la universitate, examen de licență, azi idem.
Azi dimineață la 6¼, ±0. Dar senin. Ieri fusese vânt

rece, la Sinaia a nins.

Duminecă 15 / 28 octomvrie. Sinaia. Azi la 3 ore,
căsătoria religioasă în sala Eforiei, sus la biserică, unde e
un altar, între Ella și George Baicoianu. Au fost de față și
regina cu prințesa Charlotte de Meiningen, și Frläulein
von Bunsen etc. marquizul și marquiza Pallavicini,
Kennedy cu nevasta și fata, Kiderlen-Wächter etc. Ella,
ideal de frumoasă, peteală de aur, ca o imagine bizantină.
Veniseră din București și Seveștii și Negruzeștii la hotel
Ungarth. Noi suntem de vineri sara aici și plecăm azi. Ieri
sâmbătă, între 5¼ și 7¼, invitați la regina, la „fil d’or” și
ceva muzică. Numai familiile Baicoianu, general
Poenaru (nunii) și fetele Bengescu, dar Lizett e în vila lor
izolată cu „familia”, având de 4 zile o erupțiune cutanee.
Dr. Georgiu zice scarlatină, alții zic rujeolă.

Luni 16 / 29 octomvrie. București, între 10 și 11
dimineața, am primit la mine acasă pe noul ministru
sârbesc Milovanovici. Față rotundă, rubicondă, cam
grețoasă, cam peltic, ca un jidan cu tupé.

Pentru Sinaia 109.
Pentru la anul, dacă petrecem vara la Sinaia, tot

Ungarth.
Salon, 5 bobine electricitate, să meargă bine.

În iatac, 2 cuvete.
De 2 ori pe săptămână, câte 4 prosoape
La cele 3 ferestre salon, să fie întregite 2 transparent.

Joi 19 octomvrie / 1 noemvrie 1900. Dimineața la 8
ore, +5° R. Senin, soare.

Telegramă
D-lui Philippescu

Mare Mareșal
Castel Peleș.

Noul ministru sârbesc sosește astăzi joi seara la
Sinaia Hotel Ungarth. Eu voi sosi mâine vineri dimineața,
cu primul tren la 11 ore și jumătate și voi fi pe la 12 ore
la castel Peleș.

Ministrul de Externe ad interim
T. Maiorescu

Sâmbătă 21 octomvrie / 3 noemvrie. Dimineața la 8
ore, +5° R. Senin. – Eu singur am plecat ieri cu trenl de
dimineață 7° 50’ (la gara nord erau pentru trenul
Câmpulung de 7° 35° prințul Ferdinand cu prințesa
Maria, von Kidelen-Wächter, dr. Kalinderu și secretarul
Traugott Tram în costum de vânătoare, pentru 3 – 4 zile
în munții Câmpulungului, prințesa cu d-ra Presan vor
petrece timpul la monastirea Nămăești) la Sinaia, unde
sosit la gară de abia la 12°, cu trăsura Ungarth direct la
castel (plecasem de acasă în frac cu decorațiile), la 12½
acolo primirea lui Milovanovici, apoi cu ei dejun la
castel, eu la dreapta regelui (curios), la stânga regelui,
regina, la stânga reginei, Milovanovici, la stânga lui
Milovanovici, m-e Mavrojeny; la dreapta mea, d-ra von
Bunsen (fiica lui Georg von Bunsen și nepoata – nepoată4

– cunoscutei „Freifrau von Bunsen”, cea cu biografia lui
August Hare; e în vizită la regina și pleacă săptămâna
viitoare spre Constantinopol), la dreapta ei, generalul
Vartiade, neplăcutul prefect al palatului. Visavi de rege și
regină, „marele mareșal” George Philippescu (în noua
uniformă plină de aur, cu spada aurită), la dreapta lui, Zoe
Bengescu, la stânga Frläulein von Maybom, altă vizită a
reginei, fată bătrână, săracă5. De la 2½ – 3¼, eu lucrat cu
regele, apoi la gară, cu trenul 4° înapoi, prânzit la
Ploiești, la 8° 5’ sara, în București, de la gară la
Negruzzești, unde a prânzit nevastă-mea. Vine și Carp și-
mi spune că s-a mai ivit revoltă la Buzău, unde s-a
împușcat un țăran.

Sâmbătă 28 octomvrie / 10 noemvrie. Sculat la 6 ore
dimineața. Afară noapte cu splendidă lună. Termometrul
+1½° R. – Mai am 3 teze de examen din Istoria Filozofiei
contimporane de cetit, de trecut notele de examen în cele
2 registre ale facultății și apoi de revăzut ordinul către
procurorul general Raicoviceanu din Galați, pentru darea
în judecată a lui Alexandrescu, președintele Tribunalului
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Putna (Focșani).
Ieri sară, depeșă de la procurorul general din Craiova

(Budurescu) pentru o nouă răscoală de vro 5 – 600 țărani,
în contra impozitului țuicei, de astă dată în Gorj. Pleacă
azi mai multă armată acolo. – Aceasta distruge prestigiul
lui Carp. Și Anicuța e descurajată. N-a fost bine studiată
legea, ori n-a fost bine instruită, nici explicată prefecților.
„Avem deja plumb în aripi”6, cum zicea alatăieri N.
Filipescu. – Mai vine discuția între Carp și generalul J.
Lahovari pentru reducerea bugetului armatei. (Carp vrea
suspendarea pe 2 ani a sporului soldelor de acum 4 ani,
Lahovari vrea reducerea definitivă a tuturor legilor). Și în
această criză morală (dacă nu încă efectiv – politică)
Marghiloman și Arion la Expoziția de la Paris,
Marghiloman, care trebuia să fi sosit alatăieri, mai
prelungindu-și congediul. Carp n-a luat destul de în
serios ministerul. Mai da până acum o săptămână în toate
diminețile câte 1½ oră lecții de latinește copilului său
Grigorie. Apoi buvernul nu e Kindergarten!

Noi (Anicuța și eu) de altminteri sănătoși. Și timpul
de toamnă e plăcut!

Luni 30 octomvrie / 12 noemvrie 1900. Sculat 6 ore
dimineața. Termometrul +5° R. Același timp de toamnă
plăcut. 

Ieri, Duminecă, m-am dus la 2 ore la Clubul
Conservator, pe când eram convocați clubul e în Calea
Victoriei, colț cu str. Regală, înspre Piața Teatrului,
deasupra vechei librării Graeve. Clubul nostru
constituțional a fost acum, la Sf. Dumitru, desființat și de
3 zile s-au vândut și mobilele.

Pe la 2¾, sosește și G.Gr. Cantacuzin, primit cu
aplauze, și îndată și P.P. Carp, primit cu mai multe
aplauze. Mai nainte, sosise și generalul Manu. Mai erau
față și Costache și Guță Olănescu, Al Catargi de la Roma,
N. Filipescu, Ionaș Grădișteanu. Lipsea Jacques,
Lahovari, iar Al. Marghiloman nu s-a întors încă de la
Paris, dar și concediul i-a expirat de alaltăieri, și C. C.
Arion e încă în concediu. Mai erau T. G. Rosetti, Jacques
Negruzzi, Mitică Rosetti, T. Cămărășescu, P. Missir,
Matake Dobrescu. Prefectul politiei Laurian (care mă
budează, fiindcă nu am sprijinit mai tare pe lângă C. C.
Arion numirea prostului de Manliu la Inspectoratul
scolar) etc. Scarlat Vârnav e la Belgrad pentru monopolul
sării. – Lipsesc Delavrancea, T. Ionescu, Fleva, Disescu,
Panu, Istrate.

Pe la 3 ore, Cantacuzino propune alegerea
Prezidentului și Comitetului clubului de oarece generalul
Manu și-a dat irevocabil dimisia încă de la fuzionarea
anunțată a cluburilor din iulie al acestui an, iar fuzionarea
reclamă alegerea unui nou Comitet.

Manu (neașteptat) vorbește violent. Demisia da, și-o
dă. Prin urmare, să se facă alegere de prezident. Dar de ce

Comitet nou ales? S-a aștepte junimiști după Statutele de
la Ianuarie. El consideră. De și și el ca inistru-prezident
al concentrării și Lascar Catargi 1891 – 1895 au încercat
și dorit numirea întregului partid, contopire în modul cum
se face acum, o sinucidere a partidului conservator.
Junimiștii ar trebui: 1) să declare că au fost în eroare când
au atacat ginisterul Cantacuzin și să retracteze atacul, 2)
să subscrie programul conservator, 3) nu mai știu ce. Ce
s-a făcut acum, s-a ticluit fără știrea și a Comitetului
diriguitor în Iulie al acestui an.

Contra lui vorbește N. Filipescu și face apel la
patriotismul lui.

Idem G. Cantacuzin, zicând că nu trebue căutată
„mica bestie”7.

Contra lor vorbește a doua oară generalul Manu, și
mai iritat, zicând că el în numele partidului Conservator
(deși este răsbunat prin răul împrumut al lui Carp din
vânzarea monopolului hârtiei de cigarete și prin
răscoalele țărănești, din cauza țuicei) declară moartea
partidului, junimistificat de domnii Carp, Maiorescu,
Marghiloman și Arion și devenit „ustensilul” lui.

(Mirare generală de mărginimea țâfnei lui Manu.)
Apoi vorbesc eu, propuind aclamarea lui G. Gr.

Cantacuzin de prezident, căci actele însemnate în viața
politică nu se fac prin numărare de bile sau buletine.

Se primește și apoi, Cantacuzin, mulțumind, propune
alegere de 2 vice-prezidenți (T. G. Rosetti și colonelul
Rosnovanu), dar adunarea strigă aclamare, și așa se
aclamă acești doi și alți vro 12 sau 14 membri dintr-o
parte și din alta.

La 4 ore, m-am întors acasă.
Sara la noi la masă: tanti Catincă, Sander și Marie

Brăiloi, Griguță și Anișoara.

Note:
1. Paragraf însemnat marginal cu o linie.
2. De aici, până la finalul zilei, textul este însemnat

marginal cu o linie verticală.
3. Întreg paragraful scris mai în interiorul colii și

însemnat marginal cu două linii verticale.
4. Cuvânt în limba germană în manuscris. Textul

continuă în limba română.
5. Ultimele trei cuvinte în limba germană în manuscris.

Textul continuă în limba română.
6. Ultimele cinci cuvinte în limba franceză în

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

manuscris. Textul continuă în limba română.

JURNAL, Volumul V: 1900. Ediţie critică coordonată
de Bogdan Mihai DASCĂLU. Text stabilit, traducere, note,
glosar și indici de Ana-Maria DASCĂLU și Bogdan Mihai
DASCĂLU.
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Securitatea își va trimite emisarii profitînd, prin-
tre alte ocazii, de cele mai importante întruniri de
familie ale urmăriților informativ: sărbători reli-
gioase, zile de naștere, aniversări, comemorări, etc.
Oriunde în lume ar fi fost românii din exil, ei își vor
fi păstrat pentru tot restul vieții obiceiurile și datini-
le de acasă, de unde fuseseră nevoiți să plece, unii
dintre ei, pentru totdeauna.

În acest sens, pentru a triminte o nouă „tranșă”
de informatori din rețeaua creată pentru suprave-
gherea lui Vintilă Horia, se vor cerceta, detaliat,
date despre Gabriel Teohari (frate) și Olga Horia
Teohari (soră), unul cumnat și alta soție a lui Vintilă
Horia. Cu această ocazie aflăm că Gheorghe
Caftangioglu(văr) a fost recrutat ca informator pe
lîngă Vintilă Horia. După cum cunoaștem, în cazul
recrutărilor pentru rețea, acestea se efectuau în
funcție de „categoria” în care era încadrat viitorul
candidat. Cea mai inumană formă de recrutare era
aceea efectuată prin șantaj, în acest caz alegîndu-se
înformatori din rîndurile foștilor membri ai partide-
lor istorice sau dintre foștii deținuți politic. Cei ce
erau recutați în temniță formau o categorie specială,
ei fiind cei mai expuși șantajului sau intimidării,
recrutarea producîndu-se, de cele mai multe ori,
între zidurile închisorii într-o încăpere specială
numită „camera de racolare”.

De asemenea, în documentele ce urmează, ca
noutate, aflăm luarea în calcul a „dirijării”, de-acum
cunoscutei surse din DUI Vintilă Horia, „ANDREI
IONESCU”, pe lîngă părinții scriitorului.

Vom citi informări alcătuite amănunțit, odată cu
evenimentele ce preced Crăciunul. Se va profita, cu
această ocazie, de întîlnirea tradițională a familiei
de Sărbători, de sosirea lui Gabriel Teohari (cumna-

tul lui Vintilă Horia), care va fi alături de
vărul său în aceste ocazii. În egală măsură,
vor fi supravegheate de către Securitate, întîl-
nirile familiei cu ocazia zilei de naștere a lui
Vintilă Horia (18 XII 1976).

Aceste infiltrări ale membrilor rețelei în
familia lui Vintilă Horia vor avea scopul de a
afla date noi privind situația și preocupările
actuale ale scriitorului, în urma cărora vor
urma noi indicații ale Ministerului de Interne.

Altă inițiativă a Securității (care se va
dovedi pînă la urmă inutilă) va fi alcătuirea
unui „Plan de acțiune” prin care Vintilă Horia
să fie „atras” și folosit în acțiuni de propagan-
dă a României Socialiste, venite ca din partea
unei personalități cultural-științifice faimoase
în lumea occidentală. 

Se va insista cu asupră de măsură în înca-
drarea rudelor lui Vintilă Horia pentru ca
acestea să obțină datele noi asupra obiectivului,
necesare Securității.

Fără doar și poate, i se va intercepta
corespondența. 

* * *
MINISTERUL DE INTERNE
Strict Secret

U.M. 0800 – București –
Exemplar I
21 dec.1976
UNITATEA MILITARĂ 0920 BUC.
F/100 Alăturat înaintăm în copie pentru infor-

mare un material compus din 6 file ce se referă la
HORIA VINTILĂ din Spania, și părinții acestuia
din București1. Șeful unității militare, [semnat
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indescifrabil]

* * *
MINISTERUL DE INTERNE

UM .0800 Buc. –
Strict Secret

21 dec 1976
UNITATEA MILITARĂ 0920

Exemplar nr...
Alăturat înaintăm în copie pentru exploatare

două note informative furnizate de sursa „Andrei
Ionescu” ce se referă la numitul Horia Vintilă stabi-
lit în Spania2.

Șeful unității militare
[semnatindescifrabil]

* * *
MINISTERUL DE INTERNE
– IMB Securitate-
– 110 –

Primit: Lt.col.Grigoriu P.
Informator: „Andrei Ionescu”
Strict Secret

Domiciliul informatorului
Exemplar nr. 1
Data: 20 XII 1976

N O T Ă
Sursa vă informează în urma vizitei la familia V.

CAFTANGIOGLU din ziua de 18 decembrie
1976.V. Horia a ținut la 16 XII a.c. la un grup de
tineri din Madrid o conferință cu subiectul
„Crăciunul în România”, conferință însoțită de
coruri dintre care colindele: „O ce veste minunată“
și „Cei trei magi (sic!) de la răsărit”3. Desigur pre-
zentarea unei atmosfere de acum patru-cinci dece-
nii. 

Numele inginerului CAFTANGIOGLU este
ALEXANDRU PROSPER, nu ALEXANDRU
SEVER. Cum îl reținusem eu. 

În cursul vizitei mele la familia CAFTANGIO-
GLU a sosit și un alt vizitator care mi-a fost prezen-
tat scurt „Gabi”4. Vîrsta 55 – 56 de ani, un tip dege-
nerat, cu ochi de o culoare spălăcită, privită carac-
teristică a celor care obișnuiesc să se drogheze5.
Acest GABI pleca a doua zi 19 XII 1976 cu trenul
la Madrid cu o escală de o zi la Paris. Urmează ca
mîine 21 XII 1976 dimineața se va afla la Paris, de
unde în ziua următoare va continua drumul spre

Madrid, pentru a fi de Sărbători împreună cu Vintilă
Horia. Tot ce am putut deduce a fost că GABI este
rudă cu soția lui VINTILĂ HORIA, cu OLGUȚA.
El a încercat vreme de 12 ani să obțină permisiunea
de a pleca. Tot ce am putut afla suplimentar a fost
confirmarea din partea lui GHEORGHE ZAMFI-
RESCU CAFTANGIOGLU că în adevăr acest
GABI face parte din familia OLGUȚEI HORIA,
care se pare că îl va aștepta la 21 XII 1976 în gară
la Paris.

GHEORGHE Z. CAFTANGIOGLU a primit și
el răspuns la scrisoarea sa din iulie 1976 prin care
încerca să-l înduplece pe V. HORIA să vină în țară.
GHEORGHE Z. CAFTANGIOGLU îmi relatează
la telefon că V. HORIA îi scria că nu știe ce l-a apu-
cat pe el (Gheorghe Caftangioglu) și pe GICĂ (sub-
semnatul) să îl chemăm, ori ne-a apucat schizofre-
nia pe amîndoi6.

Întrebîndu-l pe VINTILĂ CAFTANGIOGLU
dacă nu cumva fiul său HORIA VINTILĂ a trecut
la catolicism (cînd a devenit cetățean spaniol), mi s-
a spus că nu, HORIA VINTILĂ a rămas la religia
ortodoxă.

[sursa]: „ Andrei Ionescu”
N[ota].B[iroului].
Informatorul a avut sarcina ca în ziua de 18 XII

a.c. cînd se împlinesc 61 de ani de la nașterea lui
Vintilă Horia, să facă vizită la părinții acestuia pen-
tru a stabili cine mai vine și eventual noi date despre
plecarea acestora la Madrid.

Informatorul s-a conformat instructajului însă
nu a reușit să stabilească momente cu privire la ple-
care și nici despre acest GABI, despre care relatea-
ză în notă. I s-a indicat cum să procedeze în conti-
nuare pentru a obține date despre el și actuala soție
a lui V. Horia.

De asemenea a primit sarcina de a contacta pe
CAFTANGIOGLU GHEORGHE, văr cu VINTILĂ
HORIA, lucrat de noi în D.U.I. ca rudă a fugarului
și pe lîngă care a fost recrutat (subl.mea. I.D.).

Vom solicita U.M.0920 să ne comunice dacă
este util să mai dirijăm sursa la părinții lui VINTI-
LĂ HORIA și eventual ce probleme să abordeze.

Lt.col.
Grigoriu Petre

* * *
Republica Socialistă România
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MINISTERUL DE INTERNEStrict Secret
U.M. 0800 București –

24 dec.1976
Către,
UNITATEA MILITARĂ 0920 BUC.
Vă înaintăm alăturat în copie, o notă înformati-

vă, referitor la rudele din București ale numitului
VINTILĂ HORIA din Spania cu rugămintea de a
ne comunica dacă este util să facem în continuare
dirijarea informatorului la părinții fugarului.

Șef Unitate Militară
[semnat indescifrabil]

* * *
MINISTERUL DE INTERNEStrict Secret

UM 0920 F
Exemplar nr 2
5 01 1977
Către, UM 0800 BUCUREȘTI
VINTILĂ din Spania, furnizată de informatorul

„Andrei Ionescu”, apreciem că este utilă dirijarea
acestuia, în continuare, pe lîngă familia sus-numitu-
lui, urmărindu-se în principal obținerea de noi date
privind situația și preocupările sale actuale, relațiile
din țară etc., urmînd ca în funcție de rezultatul aces-
tora, să vă transmitem, ulterior , indicații.

Șeful Unității,
[semnat indescifrabil]

* * *
31 01 1977
PLAN DE ACȚIUNE
în cazul“BANU” 
„BANU”, în vîrstă de 61 de ani, cetățean

„mălnășan”, originar din România, căsătorit, este o
personalitate mai de seamă a vieții culturale din
„MALNAȘ” remarcîndu-se printr-o intensă activi-
tate jurnalistică și scriitoricească. Pentru activitatea
sa, i s-a decernat, de către Academia franceză (sic!),
în anul 1960, premiul „GONCOURT”. Este consi-
derat, totodată, un bun expert în probleme de futu-
rologie, fiind directorul revistei „FUTURO PRE-
SENTE”, editată de Institutul de Studii Politice din
„MALNAȘ”. 

Întreține legături cu elemente din grupările
neofasciste din Italia și Franța. Este membru în
comitetul de conducere al „Asociației internaționale
pentru cultura occidentală”, creată în 1973 la

Torino, în scopul promovării și răspîndirii pe plan
internațional a culturii de dreapta care să combată
marxismul.

În „MALNAȘ”, „BANU” nu participă la activi-
tatea Comunității române și nici nu întreține legă-
turi cu elemente pădurene7 active.

Refuză să aibă legături cu tipografia noastră,
fiind nemulțumit de faptul că în țară nu i s-a apre-
ciat munca sa „desfășurată pentru binele și presti-
giul poporului român” și că nu a fost invitat să par-
ticipe la unele congrese cu caracter internațional
organizate în România.

În perioada 1975-1976, „BANU”, ca urmare a
acțiunilor informativ-operative întreprinse de lecto-
ratul8 „MALNAȘ” a adoptat o atitudine mai mode-
rată față de țară.

În ultimul timp, însă, folosind ca pretext întîr-
zierea acordării de către autoritățile române a vizei
de ieșire din țară pentru părinții și cumnatul său,
„BANU”, în interviurile acordate unor cotidiene
mălnășene a făcut unele aprecieri negative la adre-
sa politicii culturale din țara noastră și în general
la drepturile și libertățile cetățenești în
România(subl.mea – ID.).

Avînd în vedere de aprecierile de care se bucură
„BANU”în viața cultural-științifică din Occident și
necesitatea tragerii sale pe poziții loiale țării pentru
a-l folosi în acțiuni de influență favorabile
R.S.România, propunem să se aprobe următoarele
măsuri:

1 – Obținerea prin „MARIN”,„PEDRO”,„GOR-
JANU” și ”RENATO” cu privire la situația prezentă
a lui „BANU”, preocupările sale actuale, atitudinea
față de țară.

Sarcină permanentă
Răspunde ZAHARIA
2 – Asistarea pozitivă permanentă, prin

„MARIN” în scopul atragerii lui „BANU”pe poziții
realiste și determinării acestuia de a veni în vizită în
țară.

Sarcină permanentă
Răspunde cpt. ZAHARIA
3 – Atragerea lui treptată la publicarea de artico-

le pe tema „FORTUNA” stimulîndu-se sentimente-
le sale patriotice prin „GORJANU” și „PEDRO” cu
care se află în relații apropiate.

Sarcină permanentă
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Răspunde cpt. ZAHARIA
4 – În vederea punerii sale la curent cu unele

aspect ale culturii noastre se va acționa prin
„MARIN”, „PEDRO” și „GORJANU”, pentru
informarea lui discretă și cu tact asupra unor dome-
nii de artă, istorie, filosofie etc., evitîndu-se aspecte
din literatura română contemporană, întrucît
prejudecățile sale în acest sens sunt inflexibile în
acest sens.

Sarcină permanentă
Răspunde cpt.ZAHARIA
5 – Avînd în vedere că „BANU”condiționează

venirea în țară de apariția unor lucrări ale sale, se
vor studia posibilitățile de publicare într-una din
revistele de specialitate din România a unor articole
sau recenzii ale cărților sale.

Termen 31 VIII 1977
Răspunde lt. DIACONU
6 – Întrucît una din fiicele sale intențonează să

facă o vizită în România, lucu ce ar avea un efect
pozitiv asupra lui, se va acționa prin „PEDRO” ca
aceasta să vină în țară.

Termen 30 VI 1977
Răspunde cpt.ZAHARIA
7 – În cooperare cu UM.0800 București care are

în legătură pe inventatorul „Andrei Ionescu”, folosit
pentru încadrarea inventivă a rudelor lui „BANU”9

e va acționa pentru obținerea de noi date privind
preocupările actuale ale acestuia, relațiile din țară,
etc.

Totodată inventatorul va fi dirijat să determine
rudele lui „BANU” să-l asiste pozitiv10 pe acesta și
să-l invite în vizită în țară.

Termen 31 VII 1977
Răspunde lt.DIACONU
8 – Se vor efectua verificări asupra lui CAF-

TANGIOGLU GHEORGE, vărul lui „BANU” cu
care se află în relații de corespondență, în vederea
studierii posibilităților de a fi folosit în direcția asis-
tării pozitive a acestuia.

Termen 30 V 1977
Răspunde lt.DIACONU
9 – Cu prilejul trimiterilor temporare ce se vor

efectua de către Universitate11 sau în colaborare cu
organele interne, în funcție de posibilitățile de ce
dispun inventatorii se vor stabili și sarcini de asista-
re pozitivă șl de obținere de noi date despre

„BANU”.
Sarcină permanentă

* * *
MINISTERUL DE INTERNE
– IMB – Securitate – 110 –

Primit: col.Grigoriu P.
Informator: „A.Ionescu”
Domiciliul informatorului:
Exemplar nr.1
Data: 18 02 1977 N O T Ă

Sursa vă informează că în ziua de 5 februarie
1975 făcînd o vizită la tatăl lui VINTILĂ HORIA,
VINTILĂ CAFTANGIOGLU, aceasta mi-a spus că
fiul său ar voi să scrie fie o carte, fie o serie de arti-
cole despre București, respectiv despre Bucureștiul
de altădată.

Tatăl său Vintilă Caftangioglu procurase cîteva
volume între care și „Bucureștiul de altădată” de
prof. C. Giurescu. Am promis că voi completa și eu
cîteva cărți și îl voi ajuta să le expedieze în Spania
prin poștă.

În ziua de sîmbătă 12 februarie l-am însoțit pe
V.Caftangioglu la Posta din Calea Plevnei unde au
fost expediate 11 volume și broșuri referitoare la
orașul București precum și la unele probleme care îl
interesau pe VINTILĂ HORIA, ca de exemplu o
carte de viitorologie a lui A.Tamaș (Ed.Politică
1976) și o carte despre literatura modernă (1975).

Cu ocazia acestor contacte, bătrînul VINTILĂ
CAFTANGIOGLU mi-a mai povestit că fostul nos-
tru consul (azi cu titltl de Ambasador)la Madrid,
care a făcut unele intervenții binevoitoare pentru ca
bătrînii părinți ai lui V. HORIA să primească
pașapoartele, l-a întrebat pe V. Horia el ce oferă țării
în schimbul acestor acțiuni de bunăvoință . V.Horia
s-ar fi angajat față de diplomatul român să nu mai
participe la acțiuni ostile sau defăimătoare și nici să
mai scrie în acest sens.

Bătrînul V. Caftangioglu s-a plîns că „băieții”
(V. Horia și Al.P. Caftangioglu) i-au spus că pentru
drum să ia de aici bilete de avion dus-întors
București – Madrid. Aceasta ar însemna circa
17.000 lei pentru două bilete. Bătrînii nu au această
sumă, dispunînd de maximum 10.000 de lei. Pentru
completarea sumei au fost nevoiți să vîndă o casetă

5656 CONVORBIRI  LITERARE



mare de lemn de mahon sperînd să obțină
cca.10.000 lei cu care să completeze necesarul
sumei. Consignația a evaluat piesa la 2.000 lei,
sumă insuficientă pentru nevoile urgente. Totuși
această casetă face să fie ultimul obiect de oarecare
valoare pe care îl mai au bătrînii, restul fiind doar
mobila strict necesară.

Ultima convorbire cu Gheorghe Caftangioglu s-
a desfășurat în ziua de 17 02.1977 cu care ocazie s-
a plîns că soția sa dr. Elena Zamfirescu în urma scri-
sorii lui V.Horia prin care îl bănuia pe GHEORGHE
CAFTANGIOGLU de a fi scris ultimele sale scri-
sori sub o inspirație străină, tov.dr. Elena
Zamfirescu i-a interzis soțului său de a mai întreține
corespondența cu vărul său din Spania.

La data de 05 02 1977 am întîlnit la casa lui
VINTILĂ CAFTANGIOGLU și pe NOICA I., care
a fost în octombrie-noiembrie 1976 în Spania la o
cumnată stabilită la Madrid. Acesta a fost în timpul
șederii la Madrid și la Vintilă Horia acasă. De la
aceasta a adus părinților doar un plan al casei de la
Madrid pe care bătrînul V. Caftangioglu a spus cu
regret că nu crede că va avea posibilitatea să o vadă
și în realitate, deși în curînd urmează să călătoreas-
că într-acolo. Desigur că bătrînii se vor opri la Nisa
unde ing. Al.Prosper Caftangioglu are ca proprieta-
te o garsonieră.

Noica I. este în vîrstă de 71 de ani.
La 12 02 cînd m-am dus la bătrînul

V.Caftangioglu să-l însoțesc la poștă pentru expe-
dierea cărților, am întîlnit în antreu și pe Valeriu
Mîrzan, care locuiește în spațiul lăsat liber prin ple-
carea inginerului [Alexandru] Prosper
Caftangioglu. Acest Valeriu este soțul unei nepoate
a Piei, soția ing. [Alexnadru]Prosper Caftangioglu.
Această persoană este de circa 30 de ani, înalt, slab,
nesemnificativ. În antreu a schimbat cu bătrînul V
Caftangioglu cîteva cuvinte în spaniolă.

„A.Ionescu”
N.B. Nota în copie la UM 0920 și la DUI

Caftangioglu Gheorghe, văr cu Vintilă Horia din
Spania. Lt.col.,Grigoriu P.

* * *
04 03 [19]77
INSTITUTO DE STUDIOS POLITICOS
FUTURO PRESENTE

Plaza de la Marina Espagnola 9
Rivista bimestrial de futurologia y ciniencia

nueva
MADRID 13
Director VINTILĂ HORIA
4 III/77
Dragă Gică,
Am primit cărțile despre București și îți

mulțumesc. Mi-ai trimis prea multe, pentru că nu e
vorba de o carte despre cel mai frumos oraș din
lume (ți-aduci aminte de o notă de-a mea în acest
sens în „Meșterul Manole?”)ci de o simplă
conferință în care am să utilizez date istorice din
materialul trimis și fotografii. Am să scriu apoi și un
articol pentru vreun supliment duminical, cu multe
reproduceri. Am primit între timp și o carte a lui
Noica despre Goethe12, n-am citit-o încă, dar sper
să fim de acord. Eu sunt în acest caz mai degrabă pe
linia Thomas Mann decît pe [cea] Ortega y Gasset.
În fine sunt foarte curios s-o citesc ca să văd ce se
poate gîndi azi despre unul din personagiile
esențiale ale culturii occidentale din care și noi
facem parte volens-nolens. Din nefericire nu mai
am timp de nimic. Pentru săptămîna viitoare am de
preparat o conferință despre Hegel și Kierkegaard
în cadrul unui ciclu de 9 conferințe despre „Lumea
care ne-a precedat”, în special secolul al XIX-lea
(ieri am vorbit despre originea și dezvoltarea ideo-
logiilor, vine lume foarte multă și trebuie să spun
lucruri interesante și noi). Apoi una despre Berlin în
cadrul unui ciclu condus de mine și intitulat
„Europa mi pais”, în cadrul căruia voi vorbi în apri-
lie despre București. În afară de cursurile de la
facultate care săptămîna viitoare vor fi despre
Thomas Mann. Iar luni repet o conferință de săptă-
mîna trecută despre literatură și ateism. Tot în
cadrul unui ciclu, vinerea trecută am vorbit despre
impactul parapsihologiei asupra literaturii
(Romantism, Frankenstein, Victor Hugo,
Maupassant, Borges etc., temă importantă pe care
n-a dezbătut-o nimeni pînă acum și care va forma
odată un capitol în al treilea volum din
„Introducerea la literatură”. Am ajuns să vorbesc
pînă și sîmbăta după amiaza, pe la
căminuri(sic!)studențești, iar azi a trebuit să refuz
mai multe invitații de conferințe, pentru că nu mai
am loc în agendă. La anul nu mai cad în astfel de
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cursă. A ajuns ca un fel de viciu, mă simt bine în
fața publicului și mă bucur intens de fețele orientate
spre mine ca niște „floarea soarelui”după lumină și
privirile absolut uimite, sau cucerite, care mă urmă-
resc timp de o oră. Stranie satisfacție, după atîția ani
de izolare, înclinat numai asupra cărților mele.
Conferințele mă pun în contact direct cu sufletul
contemporan, cu studenții la facultate și în cămi-
nuri, cu cucoane în vizon, cu burghezi importanți,
cu sudamericani de pretutindeni, vreau să spun cu
publicul care vine la conferințe și-mi aduce un fel
de mesaj de adeziune de pe diferitele latitudini geo-
grafice și sociale. Însă abia aștept să se termine
această stagiune.

Nu știu dacă ți-am spus că am reluat romanul
întrerupt acum aproape un an. Vin uneori acasă cu
gîndul să prepar o viitoare conferință, dau peste
manuscrisul romanului deschis pe masa de lucru în
mod vizibil, astfel încît să mă întîlnesc zilnic cu
tentația de a scrie, uit de conferință și mă scufund în
lumea și în spațiul create de mine, alături de perso-
nagiul principal, în plină, superbă, unică, încîntă-
toare și chinuitoare iarnă românească. Astfel refac
locul de pe care am fost izgonit. Și trebuie să recu-
nosc, senzația e mai tare decît contactul cu realita-
tea. Ce e realitatea? Nimeni n-a știut să răspundă la
această întîmplare, după cum nimeni nu știe încă ce
e visul. Din aceste două necunoscute suntem făcuți
și le ignorăm pe amîndouă printr-o dublă perspecti-
vă de necunoaștere și de”incompletude”.

Totuși nu înțeleg cum de n-ai putut ajunge pînă
la Poiana Mărului. Trebuie să te întorci acolo vara
asta, sau mai bine așteaptă-mă să mergem împreu-
nă. Mai sus de schit se află un sat care se chiamă
Necula și mai sus un peisaj ca în Miorița... Îți dai
seama ce ar fi dacă am merge împreună pe acele
locuri?...

Care Manolescu să fie vecinul tau? Ion Aurel13?
Niciodată n-am fost prieteni, m ai bine zis prieteni
sau colegi de generație, însă de aici pînă la adevăra-
tea prietenie este un pas greu. Nu cred că prietenia
mea cu Ștefan Baciu și Ovid Caledoniu ar fi ciobit
în vreun fel prietenia noastră, mult mai veche. Am
continuat să ne vedem și după 1935, chiar veneam
cu toții la tine și stăteam de vorbă în casa voastră
din Precupeții Vechi, unde ne așteptai la niște bacla-
vale celebre. Se mărise cercul și atîta tot. Ceea ce a
apărut între noi ca o umbră despărțitoare, însă nu

definitivă și nici importantă după cum vezi, a fost
călătoria noastră către alte hermeneutice, ca să zic
așa opuse una alteia, însă timpul și istoria a șters
pînă și aceste diferențe între noi, pe atunci atît de
importante. Și dacă n-am, într-adevăr locuri unde să
te întîlnesc pe aici, fii sigur că în călătoriile mele
interioare dau mereu peste tine, în fiecare colț
bucureștean, mai viu în amintire decît în așa-zisa
realitate.

Îmbrățișări și mii de mulțumiri, pentru urări, 
Cu mult drag.

Note:
1 și 2 – Documente lipsă din dosarul Vintilă Horia.

Informările respective au fost reținute în arhiva de bază și
nu au fost trimisă catre Arhiva CNSAS, după cum se poate
vedea în continuare. Probabil extrase din dosar și reținute
din varii motive. 

3 – Este vorba de colindul „Trei crai de la Răsărit”
4 – Teohari Gabriel, fratele Olgăi Horia [Teohari]. În

informare se poate constata comentariul răuvoitor și calom-
nios la adresa acestuia, desigur ca membru al familiei
Horia-Teohari.

5 – Observație calomnioasă și răuvoitoare
6 – Vintilă Horia nu sesizează faptul că cei doi au

dispoziție de la Securitate să-l influențeze pentru a se hotărî
să accepte invitația de a vizita România

7 – Membrii comunității românești din exil
8 – Nume de cod pentru lucrători operativi ai

Securității
9 – se punea la cale, de către Securitate, racolarea (fără

finalitate) a rudelor lui Vintilă Horia
10 – asistență pozitivă, influențare pozitivă
11 – Nume de cod pentru instituția Securității
12 – Constantin Noica – „Despărțirea de Goethe”

(1975)
13 – ION AUREL MANOLESCU – „Ion Aurel

Manolescu, element tînăr și talentat al teatrului romanesc,
cunoscut ascultătorilor de radio prin prezența sa în
distribuția aproape tuturor pieselor și scenariilor radiofoni-
ce difuzate în cadrul «orei ostașilor»
(http://arhiva.rador.ro). Actor prezent în distributia multor
piese radiofonice ale anilor’40. A făcut parte din trupa
Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra”.
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*
[Iași, 23 mai 1923]

Prea stimate domnule Iorga,
Întorcându-mă ieri din Piatra-Neamț unde am

văzut între altele Mănăstirea Bistrița slujindu-mă de
cartea d[umi]tale Istoria românilor în chipuri și icoa-
ne1, pe care o luasem cu mine, am găsit răspunsul ce
ai binevoit a-mi trimite.

Țin să-ți mulțumesc pentru franchețea cu care mi-
ai vorbit. Din cele ce spui rezultă limpede că n-ai
putea admite ca președinte al Ligii locale numai
printr-o... concesiune.

Pentru mine domnule Iorga, vei continua să fii
întotdeauna aceea ce ai fost și nu poți să nu fii.

O jumătate din aspectul personalității mele îl dato-
resc influenței d[umi]tale, care m-a făcut să iubesc
spontaneitatea avântului, culoarea și pitorescul frazei.

Cealaltă jumătate, aceea e maioresciană, cu
circumspecția, rezerva și prudența ei cunoscută.

Aceste două jumătăți au fost adesea în luptă, a
biruit de multe ori aceasta din urmă, deși totdeauna
am avut o secretă preferință pentru acea d[in]tâi.

Cum aș putea deci, eu, care te regăsesc în clipele
mele de elan și uneori chiar în întorsăturile mele de
frază, cum aș putea să te repudiez vreodată și să nu te
iubesc cu toată pasiunea mea de maniac al suvenirelor
și al cultului lor?

Toate acestea ți le spun pentru ca să înțelegi că
hotărârile pe care le voi lua, ca urmare a scrisorii pri-
mite, nu vor avea vreo repercusiune mai adâncă, în ce
privește atitudinea mea sentimentală față de
d[umnea]ta.

Îți comunic, deci, că-mi voi da demisiunea din
președinția Ligii într-un timp foarte scurt.
Sensibilitatea mea nu îmi îngăduie să mă știu colabo-
rator tolerat pentru considerații lăturalnice.

Îți pot fi adversar aiurea, de pildă în politică... (ș[i]
aicea foarte relativ). La Ligă însă trebuie o comuniu-
ne sufletească perfectă și dacă socotești, ca șef al
instituțiunii, că sunt necesare anume condițiuni fun-
damentale, eu îți ușurez sarcina pentru ca să le poți
aplica riguros pretutindeni.

Chestiunea dacă vei găsi ori nu în Iași un
președinte de ligă mai potrivit decât mine, asta nu
importă și nici n-o discut. De altfel, hotărârea mea
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ÎNTREGIRI LA BIOGRAFIA LUIÎNTREGIRI LA BIOGRAFIA LUI
ION PETROVICIION PETROVICI

Nicolae SCURTU

R E S T I T U I R I

Biografia profesorului, filosofului, traducătorului și memorialistului Ion Petrovici (n. 14 iunie 1882, Tecuci – m. 17
februarie 1972, București) nu este, încă, temeinic cunoscută datorită unor incalificabile și, totodată, absurde opinii privind
anumite aspecte și atitudini din itinerarul său politic.

Profesorul Ion Petrovici a fost un excelent cărturar și filosof raționalist, care a urmat, în tot ceea ce a întreprins, ideile
și stilul de gândire al mentorului său, Titu Maiorescu.

A îndrumat generații întregi de discipoli, a rostit conferințe și discursuri și a educat o semnificativă parte din tinerimea
română.

Epistolele, inedite, trimise lui N. Iorga se constituie, de fapt, în mărturii emoționante și, firește, autentice privind rutele
sale profesionale, spirituale și morale.

Nu ezită să-i comunice marelui său dascăl, N. Iorga, că opiniile despre atitudinile sale din prima conflagrație mondială
sunt juste și reprezintă o atitudine de înțelegere a dramelor și profundelor suferințe românești.

În calitate de președinte al Ligii Culturale din Iași a întreprins activități de răspândire și înțelegere, exactă, a rolului
culturii în lumea orașelor și satelor din Moldova.

După încetarea războiului a rostit unul dintre cele mai zguduitoare discursuri funebre la căpătâiul lui Barbu
Delavrancea, discurs care a devenit un autentic și răscolitor model.

Ion Petrovici, instruit și format în școlile Apusului, în spiritul unei justiții desăvârșite, nu se sfiește să-i transmită lui
Nicolae Iorga decât ceea ce credea cu tărie – adevărul.



este irevocabilă.
Primește, scumpe d[omnu]le Iorga, expresia unei

afecțiuni pe care sunt convins, așa cât cunosc și eu
lumea, că n-o găsești ușor la alții.

I. Petrovici
*

Iași, 7 iunie 1923

Prea stimate domnule Iorga,
Nu știu dacă această scrisoare a mea o să vă sur-

prindă, dar mie mi s-a părut că este naturală și de asta
am hotărât ca s-o aștern.

Mi s-a transmis de unele persoane care au partici-
pat la Congresul Ligii din Galați, congres la care am
avut și eu invitația să vin, dar am fost împiedecat, că
d[umnea]v[oastră] ați fi spus că alegerea mea ca
președinte a Secțiunii din Iași, vă pare cam... impro-
prie.

Și ați amintit în sprijinul acestei păreri atitudinea
mea în timpul războiului european.

Așa pusă chestia, și dacă a fost așa pusă, n-o pot
lăsa fără un mic comentator.

În timpul și în preajma războiului s-au comis două
feluri de erori: greșeli de judecată și deviații de senti-
ment. De cele dintâi recunosc că am săvârșit, prevă-
zând în chip eronat unele rezultate, dar pentru acestea
nu ar putea exista decât o sancțiune politică și poate
nici aceea, având în vedere numărul considerabil al
acelora care în învălmășagul evenimentelor au făcut
pronosticuri și interpretări false.

Impropriu pentru o instituție ca Liga Culturală, al
cărei scop e propaganda și răspândirea culturii
naționale, nu poate fi cred, însă, decât aceea din a
doua categorie: acei cu deviații de sentiment.

Din acest punct de vedere mă simt la adăpost de
orice critică și n-a fost o singură clipă în care să nu
simt intens suferințele țării și să nu mă identific cu
idealele ei.

Vă amintiți, de altfel, că pe vremea când erați la
Iași am publicat numeroase articole în Neamul
Românesc. Știu că le-ați găsit bune, ceea ce ar fi cu
neputință dacă n-ar fi avut un fond de adâncă sinceri-
tate și de real sentiment patriotic.

După încheierea păcii de la București, la căpătâiul
lui Barbu Delavrancea, am putut rosti un discurs des-
pre care s-a vorbit multă vreme, iarăș[i] fiindcă
simțeam profund suferințele țării.

Dar parcă tot nu-mi vine să cred că ați ridicat
serios la Galați acea obiecțiune, amintindu-mi de
raporturile excelente și pentru mine foarte măgulitoa-

re pe care le-am avut împreună în timpul parlamentu-
lui trecut până la un mic incident parlamentar, fără
nici o legătură cu chestia națională, care în urmă
părea și acesta uitat.

Adeseori în decursul acelui parlament am fost în
prima linie de foc și totuș[i] nici d[umnea]voastră,
nici altul nu mi-ați adus acuzații de lesè patriotism.

Aveam tot dreptul să cred că aveți cu totul alte
sentimente față de persoana mea și de integritatea sa
morală sub toate raporturile, chiar dacă aș face
abstracție de multe vorbe măgulitoare pe care mi le-
au transmis alții din partea și în numele
d[umnea]voastră, și pe care nu mă sprijin, fiindcă nu
le-am verificat niciodată.

În sfârșit invitația de dăunăzi la Văleni, pentru
cursurile de vară, invitație care mi s-a făcut în numele
d[umnea]voastră, pare a nu se armoniza deloc cu
ceea ce mi se spune astăzi: că mă socotiți fără
însușirile necesare pentru a prezida Secția Ligii din
Iași.

Președinția Ligii n-am urmărit-o și n-am căutat-o.
Am fost ales în lipsă, cu unanimitatea voturilor. N-am
ținut și nu țin la această demnitate fiindcă operă de
propagandă culturală am făcut și fără de ea, într-un
lung turneu de conferințe (unele chiar în folosul
Ligii), pe care le-am ținut anul acesta, urmând fru-
moasa d[umnea]v[oastră] pildă, în numeroase centre
ale țării.

Cu firma Ligii am sperat numai, și pentru asta am
primit în dar președinția, să pot coordona forțe risipi-
te, în scopul aceleiași propagande și să pot avea con-
tact mai intim cu tinerimea astăzi zăpăcită, ajutând-o
să se elibereze de concepțiunile sălbatice care o stăpâ-
nesc, îndrumând-o spre naționalismul rațional pe care
l-ai schițat și d[umnea]ta la Galați.

Domnule Iorga am fost întotdeauna drept cu
d[umnea]ta; n-ai fost mai niciodată cu mine. Asta nu
mă va împiedica să-ți păstrez aceleași vechi senti-
mente și să binecuvântez totdeauna norocul de ați fi
fost elev.

I. Petrovici

Note
* Originalele acestor epistole, necunoscute, se află la

Biblioteca Academiei Române. Corespondență primită de
Nicolae Iorga. Volumul nr. 308, f. 583r-v – 584r și 594r-v

– 595r-v.
1. N. Iorga ~ Istoria românilor în chipuri și icoane.

Craiova, Editura Ramuri, anul 1921, 355 pagini.
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După un popas de șase zile în Galați (23-28
iunie 1762), savantul Roger Joseph Boscovich
(1711-1787), aflat în suita lui Iacob Porter, fost
ambasador englez la Înalta Poartă, își continuă
călătoria (și însemnările) pe anevoiosul drum din-
tre portul moldav și Vaslui, având ca prim „cap
compas” capitala Moldovei (din Iași, urmau să
treacă-n Polonia, îndreptându-se apoi spre Viena).

„La douăzeci și patru ale lunei [iunie] sosi pos-
telnicul Domnitorului Moldovei1, care venea din
Constantinopole și-i aducea plăcuta știre că fusese
confirmat în domnie. Postelnicul este oarecum pri-
mul ministru al Principelui; acel ce ocupă
funcțiunea acum are toată puterea sub Domnul său,
care este mai tânăr, foarte blând și de un caracter
puțin hotărât; vorba sa prețuiește mult mai mult
decât a Domnului în tot ceea ce privește împărțirea
funcțiunilor și celelalte afaceri publice. Făcu vizită
D[omnu]lui Ambasador, care-i dete în dar câteva
sticle de vin bun, și a doua zi plecă, spre a merge
în două zile la Iași.

La douăzeci și opt [ale lunei], sosi cel de al trei-
lea kapikehaia, adică cel d’al treilea dintre agenții
ce Domnul întreține la Poartă, aducând caftanul,
haina de ceremonie, și celelalte daruri ce sultanul
trămite Domnului, după cum este obiceiul la întă-
rire [în domnie]. 

În vremea ce petrecurăm la Galați, încercai să
determin latitudinea și longitudinea acestui port,
care este unul din principalele puncte comerciale
din țeară. Nu aveam cu mine decât un pătrar de
cerc cu reflessiune, de un picior și jumătate, cu
care, în mijlocul mărei, când orizontele este bine
[de]terminat, se poate lesne calcula înălțimea soa-
relui, deară care, în locurile unde inegalitățile tărâ-
mului împiedică determinarea orizontelui, nu

poate servi decât numai ajutându-se cineva
cu reflessiunea ce se produce în apă și întru-
nind ambele imagini ale Soarelui, d-a dreptul
în apă chiar și în spectrul instrumentului;
modul acesta însă, când Soarele se află la o
înălțime de mai mult de patruzeci și cinci
grade, după cum era atunci, prezintă mari
dificultăți pentru rectificațiunea datelor
instrumentului.

Mă servii deară cu suprafața Dunărei,
care în locul acesta nu era îndestul de largă
înspre miazăzi, spre a [de]termina orizontele,
cu toate că atâta mă aplecam către suprafață,
încât instrumentul era în nivel cu apa; fui
obligat să fac mai multe reducțiuni, prin mij-
locul cărora găsii – făcând și o îndreptare ce era
necesară la divisiunile pătrariului de cerc – la 27
ale lunei, latitudinea de patruzeci și cinci grade și
ceva mai mult de douăzeci și două minute, ieară la
28, patruzeci și cinci grade și ceva mai puțin de
douăzeci și patru minute: de unde se poate lua ca
latitudinea cea mai apropiată 45º 23ʹ, care este
puțin mai mică decât acea însemnată pe chartele ce
posedăm pentru țeara aceasta.

Pentru longitudine ridicai cu același instrument
mai multe distanțe de la Lună până la Soare, regu-
lând un orologiu cu secunde după înălțimea
Soarelui, calculată prin mijlocul reflessiunei în
apă, deară nu putui ajunge la resultatul ce urmă-
ream cu o esactitudine satisfăcătoare, căci ar fi tre-
buit să aib mai întâi o determinațiune esactă a
Lunei pe ziua aceia, într-o țară binecunoscută, și
nu crezui că mă puteam lăsa numai pe simpla teo-
rie a Lunei, care deși foarte perfecționată de către
geometri și astronomi moderni, n-are încă cu toate
acestea precisiunea dorită.
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29 iunie [1762]. Îndată ce albiturile noastre
fură uscate și călcate, și după ce se așeză bagagiul,
care fu redus la cinci care mari, plecarăm la nouă
ore de dimineață către Puțeni (Puczen), sat la o
distanță de paisprezece ore moldovenești, cari
fiind cu mult mai scurte decât cele de Bulgaria, ni
se promise că le vom face în opt [ore]. Deară ne
trebuiră nouă, deși merserăm tot în treapăd mare;
carele ne urmară cu același pas. La spatele nostru
se zăria asupra Galaților un mare nor de ploaie,
care din norocire nu ne mai ajunse.

Dup-o cale de patru ore, ne oprirăm una, spre a
prânzi lângă un puț, căci în toată această lungă zi
nu găsirăm până la Puțeni nici sat, nici casă.
Câmpia era din cele mai frumoase ce se poate
vedea, acoperită cu ierburi și cu flori, dar fără nici
o apă curgătoare; nu zărirăm nici chiar un arbore
sau o pasere. În două locuri numai văzurăm câteva
vite și puțuri și, din când în când, mici părticele de
pământ semănat, așa încât pământurile acestea ni
se părură o adevărată pustie. Plecarăm de aici la
două ore și jumătate și, după un drum de veri-o
patru ore ajunserăm într-un loc puțin depărtat de
Puțeni, de unde ni se trămiseseră înainte cai de
schimb, spre a înlocui pe ai noștri, ce era deja atât
de osteniți, încât peste noapte periră trei dintr-înșii.

La opt ore sosirăm la Puțeni; guvernatorul și
cei mai de frunte din ai locului ne ieșiră înainte
călări pe niște buni cai, spre a primi și a însoți pe
Domnul Ambasador. Puțenii [actualmente Valea
Mărului] sunt un sat mare, compus din case
răzlețite, care nu prea sunt mai bune decât cele din
Bulgaria. Cu toate acestea, tot găsirăm câteva
lăviți, o masă și ferestre cari dau ceva mai multă
lumină. Se află aici și mai multe biserici, direse
[conduse] de preoți de ritul grecesc schismatici
[ortodocși], însă moldoveni de naționalitate. Ei nu
știu, cu toate acestea, decât limba lor și astfel nu-
mi stătu în putință să mă înțeleg cu dânșii sau să-i
fac să mă înțeleagă.

Avurăm de locuință mai multe asemenea case
mici de țărani, sărăcăcioase, deară curate, în care
însă nu ne puturăm retrage spre a ne repausa decât
după miezul nopții, fiindcă nu ni se dederă decât
încetul cu încetul și foarte târziu cele necesare pen-
tru cină.

30 iunie [1762]. Din această cauză dormirăm
atât de mult, încât, înainte de a ne fi sculat, kapike-
haia, despre care am menționat și care ducea caf-
tanul Domnului, ne întrecu, deși plecase chiar în
această dimineață din Galați. Plecarăm spre
Bârlad (Birlat), fiindcă ne asigurară că nu avem
până acolo decât opt ore moldovenești și că le vom
face în cinci.

Drumul fu cu totul diferit de cel din ajun și nu
se asemănă cu acesta decât într-atât că era tot un
pustiu continuu. Începură să se ivească tufișuri,
apoi arbori; în fine, o pădure cu drumuri foarte
urâte. Și, în genere, sunt mai rele drumurile în
păduri decât în părțile descoperite, mai cu seamă
după ploaie, fiindcă se usucă mai greu unde razele
soarelui nu pot pătrunde sau n-au îndestulă putere.
De aceea, rămân multă vreme noroaie, în cari se
înfundă numaidecât roatele; afară de acestea, în
multe părți drumul este săltat [cu dâmburi și gropi]
și întrerupt de buturugi.

Abia făcuserăm cale de o oră și văzurăm tre-
când un curier prusian, care-și gonea calul în fuga
mare. Îl chemarăm, se întoarse și vorbi cu Domnul
Ambasador, care-l cunoștea. El îi spuse că plecase
de cinci zile din Constantinopole, că avea ordin să
meargă în cea mai mare grabă, ca să ajungă pe cel
ce fusese pornit cu mult mai înainte de dânsul, și
asupra căruia câștigase deja mai multe zile; că
ducea foarte bune știri Suveranului său; că
Ambasadorul său dobândise de la Poarta Otomană
tot ce dorea Regele, stăpânul său, și că mai mulți
curieri avea să fie porniți în curând în aceeași
direcțiune.

La două ore, după ce trecurăm o bucată de
drum teribilă, ne oprirăm spre a prânzi pe margi-
nea unui pârâu, a cărui apă era așa de tulbure, încât
nu ne putu servi ca să ne stingă setea; în această
călătorie prin Moldova am fost neîncetat obligați
de a duce cu noi apa trebuitoare, fiindcă în tot dru-
mul nu se găsește [apă] care să fie de băut2.

La două ore și un pătrar ne urmarăm călătoria
prin niște drumuri tot atât de frământate, pe unde,
pe lângă acestea, erau locuri foarte rele de trecut;
aceasta merse tot astfel până ce ieșirăm într-o vale
frumoasă, în care este situat Bârladul. Ajunserăm
aici la opt ore, după ce umblasem aproape nouă
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ore, în loc de cinci. Carele veniră cu o oră în urma
noastră; cel în care se afla patul meu se rupsese cu
o leghe mai îndărăt și furăm nevoiți să trămitem
oameni cu o altă trăsură, ca să mi-l aducă, astfel
încât nu sosi decât pe la meziul nopței.

Guvernatorul și locuitorii cei mai aleși ne ieșiră
iarăși înainte și femeia guvernatorului, care era o
greacă din Constantinopole, veni să facă vizită
Doamnei Ambasadrice, fiind din familia
Testabusa, stabilită în Constantinopole. Ea se opri
și vorbi mult timp cu aceasta.

Locuința noastră ne fu indicată, după obicei, în
mai multe case mici, în giurul celei ocupate de
Domnul Ambasador. Curgea aci un râuleț mititel,
despre care nimeni nu putu să-mi spună altceva
decât că se numia Bârladul (Birlata); îl trecurăm
peste un pod larg și solid, format de trunchi de
copaci, ca să mergem în partea cea mai locuită a
orașului. Eu îl numeam sat (satal), însă mă îndrep-
tară și mi se spuse că trebuie să zic miastos, ceea
ce însemnează oraș, după cum se numesc în aceas-
tă țară și în Polonia, ieară nu sat. Cu toate acestea,
a sat semăna, deși erau oarecari ulițe circulabile și
câteva case de neguțători evrei îndestul de locuibi-
le, având ferestre cu geamuri, însă numai cu catul
de jos și cu prăvălii.

Asemenea evrei, germani de origine, sunt
mulți3; ei se îmbracă ca în Polonia, cu vestminte
lungi, negre, cu o căciulă de blană sau de postav de
cel din care sunt vestmintele noastre4 în Italia.
Orașul, ni se spuse, fusese ruinat și dărâmat aproa-
pe cu desăvârșire de tătari, cu câțiva ani înainte.

1 iulie. Plecarăm la zece ore și jumătate de
dimineață spre Vaslui (Vaslui); locurile erau foarte
frumoase, ca în toate părțile, afară de păduri. Totul
era acoperit ca și mai-nainte de o deasă verdeață și
de flori; deară totul era un pustiu continuu unde nu
întâlneam pe nimeni.

Văzurăm numai la oarecare distanță un om
călare, care, îndată ce ne zări, abătu din drum și
porni în galop în susul unui deal; unul dintre ieni-
cerii noștri se luă după dânsul în goana mare deară
nu-l putu ajunge și-l pierdurăm din vedere, trecând
pe coasta opusă a dealului. Întrebai din ce cauză
fugea acel om și mi se spuse că trebuia să fie veri-
un biet călător care era silit să urmeze așa spre a-și

scăpa calul. Căci în toată Moldova este obiceiul
barbar de a lua pentru serviciul [public] tot ce iese
înainte, fără veri-o deosebire și fără plată, fie boi,
fie care, fie cai; le ia de la țăranii din sate, ca și de
la călători de pe drumul cel mare, fie chiar străini,
esercitând astfel către dânșii cel mai nedrept des-
potism. Deacă ar fi ajuns pe bietul omul acela, l-ar
fi silit să-și dea calul și să se mulțămească în
schimb cu cel mai rău și cel mai ostenit dintre ai
noștri și, ca să și-l capete îndărăt, să ne urmeze
până ce nu am mai fi avut trebuință de dânsul, pre-
supuind încă [și] că nu ar fi crăpat pe drum.

Comisarul nostru ne făcu o frumoasă morală
într-această privință și ne povesti o mie alte aseme-
nea cazuri, cu o francheță de mirare. El ne spuse că
Domnul [Țării], fiind pentru scurt timp în postul
său și făcând multe cheltuieli spre a obține această
demnitate, el mai întâi și apoi toți grecii care ocupă
veri-o funcțiune, caută să-și procure bani prin toate
mijloacele, furând, storcând, despuind pe cine
poate. În ordinele ce se primiseră în Moldova d-a
dreptul de la Poartă (de a fi de serviciu Domnului
Ambasador și de a-l ține de cheltuială), se zicea
curat că toate aceste speze se vor scădea din tribu-
tul ce se plătește Sultanului în fiecare an; își poate
deară închipui cu câtă îngrijire se va fi încărcat
această cheltuială și câte lucruri se vor fi părut că
ni s-au dat, cari vor fi fost trecute toate ca plătite cu
bani în natură, pe când el se ferea cu deosebire de
a scoate veri-un ban din pungă, obligând fiecare
sat unde ajungeam seara să dea provisiunile de
mâncare, precum și caii seau boii necesari pentru a
doua zi.

Deacă aceștia nu se găseau în sat, luau din sate-
le vecine, căror[a] espediase spre aceasta, dinainte,
ordine într-adins și deacă mai întâlneau veri-un
călător, îi răpeau caii lui: când se întâmpla să
moară veri-unul, călătorul suferia paguba. Așa
pentru cei trei cai cari murise după ziua întâi a
călătoriei, nu se plăti nici o para proprietarilor, ba
încă fură siliți să-i înlocuiască spre a continua dru-
mul, după cum era îndatorirea lor.

Asemenea violențe nu se esercită numai când
trece veri-un ambasador, ceea ce se întâmplă rar,
deară încă pentru fiecare curier, fie acesta trămis
din partea Domnului (care espediează câte unul
mai în toate săptămânile), fie din parte veri-unui
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suveran străin; ei sunt totdeauna escortați de un
ieniciar, care are dreptul de a lua calul oricărui
călător ce întâlnește seau al oricărui țăran, spre a-
și urma drumul, deacă calul îi convine seau deacă
îl găsește mai bun și mai odihnit decât al său.

Ieniciarii comit pretutindeni cele mai aspre
esacțiuni și acesta este cuvântul, după cele ce mi s-
au confirmat în mai multe părți, pentru care atât de
multe locuri frumoase, ce se află pe lângă calea cea
mare, sunt cu totul părăsite și prefăcute în pustii.

La oarecare distanță numai din drumurile
publice, începe țeara a fi locuită și, pe aci, mă
încredințară că populațiunea este destul de nume-
roasă.

Un misionar, iezuit polonez, sosit în
Constantinopole cu pucin înaintea plecării mele,
îmi nară că, făcând același drum cu câțiva
neguțători ce veneau din Rusia, fuse obligat de a
face un mare ocol spre a evita calea obicinuită și
nopțile se opreau în câmp, departe de locurile
locuite, spre a nu li se lua căruțile și caii, cari li s-
ar fi smuls cu sila la cea întâi ocasiune.

Astfel este condițiunea oribilă a unei țări supu-
să la cel mai crud despotism.

În ziua aceasta însă umblarăm mult timp d-a
lungul unei mici gârle și, în fine, ieșirăm într-o
luncă inundată în mare parte de apele gârlei și de
ploi; caii noștri trecură prin vad, cu toate acestea
apa nu intră în trăsuri. Când fu aproape să ajungem
la conac [locul de popas], găsirăm un pod: ni se
încredințase că aci apele erau foarte adânci și că
intrarea pe pod va fi periculoasă. Deară fiind că
sosirea noastră se anunțase, oamenii din sat
[Vaslui, după cum rezultă din cele ce urmează]
avuseseră îngrijire de a așterne o câtățime [câtime,
cantitate] de crăci de copaci, ceea ce făcuse un
drum foarte practicabil; cu toate aceste
precauțiuni, se aduseră încă o mulțime de oameni
spre a ține de trăsuri.

Ajunserăm în Vaslui la opt ore; astfel, fiindcă
ne oprisem o oră spre a prânzi, făcusem opt ore pe
drum.

Vasluiul este un sat destul de mare și foarte
întins; deară casele sunt risipite ici și colea, și sără-
căcioase. Acele ce ni se dederă nouă, nu fură așa
curate cum era obicinuit. Într-una, compusă dintr-
o mică încăpere și o tindă foarte strimtă, ne

așezarăm Domnul Baron de Hochepied, Domnul
Hübsch și eu; câtățimea de păduchi de lemn, cari
ne cotropiră, nu ne lăsă să dormim un singur
moment. Abia ne culcasem și începură să ieasă din
toate părțile; mijlocul patului meu răspundea sub o
ferestruie, care nu se putea închide; azvârlii pe aci
veri-o șeasezeci și mai bine, cari mi se urcaseră pe
obraji și pe corp, luând seama să nu-i strivesc, ca
să nu mă împută mirosul lor nesuferit. Când se
făcu ziuă, văzurăm că toți păreții erau plini, pre-
cum și paturile noastre, pe cari avurăm grijă să le
curățim, ca să nu luăm cu noi asemenea murdărie.

La două dimineața, plecarăm iearăși la zece
ore și jumătate: ni se spuse că mergem la Scânteie
(Schentey). Merserăm câtva timp d-a lungul gârlei
din ajun, prin locuri tot frumoase, însă pustii și
necultivate. Ne oprirăm o oră spre a prânzi și, după
ce urcarăm un deal, ieșirăm într-o vale, unde des-
coperirăm o biserică; aflarăm că aceasta fusese a
unui sat ce stătuse altădată aci și se numea
Scânteie, deară care fusese cu totul distrus.
Comisarul nostru, tânăr zburdalnic, care nu
cunoștea țeara deloc, se afla în mare încurcătură,
căci nu mai scia încotro să meargă și unde se dădu-
seră ordinele spre a pregăti cele trebuincioase”.5

Note:
1. Grigore Callimachi (1735-1769), domn fanariot al

Moldovei în două rânduri (iunie 1761 – martie 1764 și febr.
1767 – iunie 1769); ctitor al Spitalului de la Mănăstirea Sf.
Spiridon; decapitat la Constantinopol (9 sept. 1769), pe
fondul unei suspiciuni de trădare în vremea războiului
ruso-turc din acel an.

2. Nota traducătorului și editorului, Grigore N. Manu:
Observațiunea aceasta asupra țării noastre, celebră toc-
mai prin avuția sistemului său hidrografic, se pare curioa-
să din partea unui om învățat și observator serios, ca
Boscovich. Pentru aceea și credem că ea trebuie mărginită
numai la prima parte a călătoriei, adică la stepurile ce se
întind în giurul Galaților, când a și fost consemnată de
Boscovich în relațiunea sa scrisă, cum știm, zi cu zi; se
vede că în urmă i-a scăpat din vedere a o rectifica în ceea
ce privește partea de sus a Moldovei.

3. Nota aceluiași: Această faptă se adeverește și prin
alte scrieri contimporane.

4. Idem: Să nu se uite că Boscovich era iezuit și că, prin
urmare, purta haină călugărească.

5. Cf. Societatea pentru Învățătura Poporului Român,
foaie mensuală, Bucuresci, an I, nr. 7, octombrie 1870, pp.
50-59.
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La reușita serbării de la Putna au contribuit
patru factori: studențimea, egumenul mănăstirii
Putna, Arcadie Ciupercovici, prefectul de
Rădăuți Oreste Renney și publicul român.

La Viena, într-un centru universitar străin, un
număr mic de studenți români, originari din pro-
vinciile românești ale Austro-Ungariei, lansă
ideea serbării comemorative  la mormântul lui
Ștefan cel Mare. Ideea a prins și după puțin timp
toată studențimea română, indiferent de univer-
sitatea la care-și urma cursurile, aderă la ea.
După două luni de la primul apel, un singur gând
stăpânea studențimea română: serbarea de la
Putna. Cu un devotament neobișnuit până
atunci, studențimea română despărțită de hotare
politice și grupată după interese regionaliste se
puse în slujba acestei idei, colectând sume de
bani și trezind interesul publicului român.

Serbarea de la Putna nu ar fi putut fi aranjată
în felul proiectat de studenți, dacă egumenul
mănăstirii Putna nu i-ar fi primit pe studenți cu
brațele deschise. O cât de mică opoziție din par-
tea lui, refuzul programei serbării sau numai a
unei părți a ei, ar fi periclitat întreaga serbare.
Dar egumenul a dat dovadă de prudență și de
devotament pentru cauza românească. Față de
autoritățile austriace, dânsul accentua caracterul
bisericesc al serbării, iar studenților le-a cedat
inițiativa, alcătuirea programei și libertatea exe-
cutării. Și-a asociat pe studenți ca dragi colabo-
ratori, admițând ca aceștia să imprime serbării
timbrul național.

Al treilea factor a fost prefectul Oreste

Renney. Din corespondența oficială ce s-a anga-
jat în jurul colaborării studenților la serbarea de
la Putna între Viena – Cernăuți – și prefectura de
Rădăuți, a rezultat ca toată răspunderea pentru
bunul mers al serbării s-o aibă prefectul Renney.
El avea să vegheze ca serbarea să nu-și piardă
caracterul bisericesc obișnuit, și inițiativa serbă-
rii și să nu treacă asupra studenților. Lor li s-a
rezervat numai rolul de privitori, ca și publicului
care urma să asiste. În urma acestor instrucțiuni,
destul de precise, prefectul de Rădăuți era în
drept să sisteze toate lucrările și să oprească
desfășurarea oricărui fast în decursul serbării.
Dar prefectul Renney cu inima era de partea
studenților, de partea neamului căruia cu mân-
dria aparținea. Dânsul a găsit felul să dovedeas-
că guvernorului că procedează sever față de
studenți, nepermițând nici o imixtiune a acesto-
ra, iar pe de altă parte i-a lăsat pe studenți să facă
pregătirile ce doreau, după programa stabilită de
ei și puțin modificată de el. Prefectul Renney
una raporta la Cernăuți și alta aranja la Putna. La
Cernăuți se știa că s-au trimis pentru suprave-
ghere jandarmi, la Putna jandarmii, șase la
număr, toți români, au fost puși la dispoziția
comitetului studenților. La Cernăuți s-a raportat
că congresul studenților a fost oprit, iar la Putna
studenții, adunați în congres, au fost
binecuvântați de prefect. E evident: fără Oreste
Renney serbarea de la Putna nu ar fi putut avea
loc.

Publicul român a aderat de la început la ideea
serbării. A sprijinit pe tineri și mai mult atunci
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când se știa că fondul serbării este pierdut. S-au
colectat sume de bani, s-au construit învelitoare
și flamuri. Publicul a aderat, fiindcă simțea că nu
e vorba de serbarea unui singur strat social,
studențimea, nici de întreprinderea unei singure
provincii românești, Bucovina, ci e vorba de
prima serbare cu caracter pan-românesc. Pentru
prima dată națiunea română era hotărâtă să se
prăznuiască pe sine însăși. Ea a sărbătorit amin-
tirea unui erou național, s-a închinat în fața unui
mormânt deopotrivă de scump tuturor români-
lor. S-a glorificat amintirea omului care mai
mult decât oricare altul este simbolul unității
noastre naționale.

Dar cu ce scop s-a făcut această sărbătorire a
trecutului nostru? Pentru ce publicul român de
pretutindene, din România liberă ca și din pro-
vinciile românești care se găseau sub stăpâniri
străine, ținea să glorifice trecutul nostru? A
făcut-o pentru că exista dorința ca peste vicisitu-
dinile prezentului să se tindă la un viitor mai
bun. După consolidarea statului român, chestiu-
nea română deveni acută. Nu se mai putea trăi în
izolarea păgubitoare de până atunci, provincie
de provincie, fiecare cu școala, tineretul și men-
talitatea ei. Ideea unității noastre naționale era
atât de vie încât căuta puncte de sprijin pentru a
evidenția asemănările între noi. Se vorbea de
nivelarea Carpaților despărțitori de frați și de
omogenitatea educației ce trebuia dată generației
noi. Aceste toate erau  deziderate naționale ceru-
te de vreme. A fost necesară aranjarea unei ser-
bări naționale comune, pentru a evidenția unita-
tea noastră națională.

Serbarea de la Putna înseamnă inaugurarea
timpului nou, a timpului care ne-a dat structura
sufletească comună asiguratoare a vieții noastre
politice comune.

Dar ideea serbării de la Putna a fost lansată
de fiii provinciilor românești supuse stăpânirilor
străine. Orice s-ar spune, nu se va putea tăgădui
că studenții ardeleni și bucovineni au fost

inițiatorii acestei memorabile serbări. Ceea ce au
făcut acești studenți n-a fost decât un apel
înduioșător adresat fraților lor din România libe-
ră. Statul român a fost chemat să-și împlinească
misiunea care îi incumba, să centralizeze toată
mișcarea românească. Ce rost avea dânsul, dacă
mai persista în indiferentismul său față de restul
românismului. Erau mari dificultățile vremii, dar
dincolo de hotarele României politice trăia o
jumătate de neam care simțea la fel și care cerea
să fie încurajată în lupta defensivă ce o purta.
România a fost chemată la datorie.

Apelul a fost urmat pe deplin. România și-a
înțeles și îndeplinit rolul. Înființarea „Ligii cul-
turale” și inaugurarea unui curent literar unifica-
tor și dezrobitor de suflete a fost răspunsul ce s-
a dat. Expoziția generală de la 1906 a întrunit,
un moment, într-o feerică înălțate sufletească, pe
reprezentanții românilor de pretutindene.
Amândouă serbările, cea de la Putna și cea de la
București, au fost precursoarele epopeii sânge-
roase de la Mărășești când, printr-o sforțare eroi-
că s-au depărtat stâlpii de hotar care de secole
despărțeau frații deolaltă.

[Teodor Balan, Serbarea de la Putna, 1871, 
Cernăuți, 1932, p. 56-58]
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cină în doi

aseară 
am luat cina cu o amintire cu tata

pe masă
între noi
un buchet de gladiole

săriseră singure din vază 
înainte de moartea surorii mele

și unul de trandafiri
i-l dăruise mamei odată
cînd copilăria mea mugur 
alerga desculță prin timp

aveam
farfuriile pline 
cu nerostite gânduri de demult
paharele 
cu tăceri de acum și de altădată

tata 
mă privea de dincolo de veşnicie

aşeza în faţa lui cuvinte de tot felul 
îmbrăcate în tăcere

ținea în palma deschisă dragostea pentru mama
în cealaltă
păstra chipurile noastre dinainte de plecarea lui

în ochi
avea o lacrimă veche
în care ținea tot felul de zile
cărora nu le mai știa de mult culorile

răcoarea unei aripi de înger 
a-mbrăcat noaptea în lacrimi de lumină

m-am trezit 
simțind cum aripile îngerului 
nu-mi uscaseră de pe suflet lacrima tatei 

viața fratelui meu

viața fratelui meu
i-a curs ca o licoare nedorită
printre degete

a căzut
grăbită ca o ploaie de vară
uitată departe 
în inima lui

a murit 
ca o tăcere sfâșiată grăbit de-ntuneric

umbra lui
într-o ramă din lacrimile mamei noastre
se mai așază dincolo de tăcere
lângă noi

despărțindu-ne fiecare de singurătățile lui
vorbim 
despre altădată
facem schimb de visuri neîmplinite
amintiri puse la presat

uităm că e mai târziu decât prea târziu

azi 
mi-am amintit din nou viața lui

mi-am amintit 
zilele când 
copii fiind
priveam printr-o frântură a gândului
către viitor
nu ne vedeam adunând răni în suflet
ci într-un fel de copilărie fără hotar
în care 
ne spuneam 
vom fi împreună mereu
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între noi
moartea șade de acum îmbrăcată 
într-o toamnă frumoasă 
de dincolo de lume
numărând 
mie bătăile de inimă
lui gândurile nerostite

Moșii mei de-au făcut războiul

Moșilor mei care-au străbătut împreună secolul
trecut, cu războaie cu tot: Vasile, zis Tioc, Casian cel har-
nic și Stan, zis „Monârlă”, cu nasul tăiat în lagăr de lopata
unui gardian „prieten” bolșevic

Mergea cumpănindu-și cu zgârcenie pașii
cine știe câți mai avea 
urmărindu-și parcă umbra
de obosise să se mai târâie după el

Odată
crezuse că scăpase de ea
Era la Cotu Donului... ori Stalingrad...

Acum venea după ea alene
ținându-și ca pe-o țigară între dinți 
durerile de la multe răni
cosind parcă amintirile
de-i curgeau tot mai des printre degete
foșnind a uscat 
fărâmate de tăișul tot mai știrb
al privirilor spre altădată

Anii se grămădiseră tot mai apăsat
pe umerii lui
acoperindu-i uneori privirea dinlăuntru
cu care căta înapoi
la vreo zi 
cu miros 
de iarbă strivită de trupul fetei pe care-o iubea
ori de sânge și glod și șuier de gloanțe
ori...
Da’ cine mai știa ce...

Câinele casei
vinovat și el de bătrânețe

îi linse de pe suflet un oftat
apoi
se depărtă strivindu-și sub laba tocită schelălăitul

Moșul meu a mers mai departe
cu câteva fărâme de gloanțe ruginite înfipte în ceva
amintiri 
de căutau să-i intre în voie
Le-a scuipat înspre apa sângerie a amurgului fraged

Oricum erau prea obosite ca să mai fie limpezi

Îl așteptau ceilalți doi
Îi vedea de departe
zicea el când deja era la câțiva pași
mirat că umbrele lor șed așa cuminți lângă prispă
Nu ca a lui...

Se așeză oftând lângă ei
Unul îi întinse o țigară răsucită ca pe front
obicei intrat în oase

Tăceau împreună cu ochii înspre trecut
de parcă împleteau din amintiri 
vreo zi de pe front 
ori din lagăr

Din când în când
gândul plecat din nou în Siberia
se trezea tremurând

Vreunul zicea
uite că moartea ne va găsi la soare...

Când și când
cum vreo boabă de rouă crescută pe umerii zorilor
o lacrimă își făcea loc pe obrazul tăcerii

Nu era nevoie să zică nimic
știau tot ce fusese de spus între ei
parcă aveau până și aceleași dureri
doar umbrele astea între ei
Of, umbrele astea erau tot mai grele...
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CA SĂ EXIȘTI

De ce să nu mai vii pe la noi?
Te juri că n-ai să mai  treci
că orice ne-ai spune
orice ai face
pentru noi nu exiști.

Și că avem aici un cap de fată
Stă ca retezat la un ghişeu
Pe ea nu o vezi
Dar capul îţi vorbeşte
Te cunoaşte
Nu se uită la tine
se-afundă în niște dosare
spunând că încă nu ești tu.

Că mai ai de adus patru hârtii
că ai depus până acum o sută douăzeci și trei
dar ai nevoie de încă patru
iar fără ele n-ai cum să fii.

Adică ești
însă ceva din tine lipsește
e în altă parte
unde face cu totul altceva
decât să arate că este.

Stăm aici toți camarazii tăi
plini de hârtii ca tot omul
și ca să existăm
foșnim din ele să ne auzi
dăm din scrisul lor ca să ne vezi.
Vei exista și tu fără-ndoială
totul e să iscălești
nu ți-au rămas decât patru.

Știm prea bine că din când în când
în lipsa hârtiilor
te-nconjoară niște pete albe

ar vrea să te acopere
ca locul să nu îl ocupe
picăturile tale de sânge.

Să nu dai foc hârtiilor goale.
Ai stoarce din ele o vreme
o biată lumină.
Au rămas numai patru
cenușa lor însă
va lăsa cu totul altă umbră
îngreuind-o pe a ta.

Să nu lași paginile să se scrie de la sine.
Le-ar putea citi până departe
cine vrei și cine nu vrei
de la cititul ăsta
rămânând cu semne toată viața.

Singur ghișeul nostru cu cap de fată
are dreptul să ți le umple cu litere
ba mari
ba mici
ba îngroșate
și să lase gol atâta loc
cât să te ajute să exiști.

Spune-le să nu se lase scrise.
Cu toată goliciunea mai degrabă 
să se uite-ntruna după tine
Așteptând să-ți treci umbra peste genele lor
ca peste buzele deșertului
un nor în destrămare.

CĂLIMARA

Ce carte putea să iasă
Dumnezeule
Din cerneala risipită de Luther
Când a dat cu călimara după diavol
Ce carte!

Ne-am smuls-o unii altora din mâîini şi aşa
Ca  primă literă
O pată întunecată de cer pe un zid.

Ne-am chinuit s-o descifrăm
Ne-am irosit tinereţea
Azvârlind în ea cu bolovani
Izbind cu berbeci
Ca-ntr-un cer ce nu se deschide.
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Teiul lui Mihai
1.
Teiul lui Mihai
abia de-și mai ține umbra pe stele,
care și astea s-or fi stins demult
în hăul luminilor nemângâiate...

Pliurile scoarței de-a valma-s răsucite pe el,
solzii anilor cu mâhnirea întoarsă pe-afară
îi știu de frică doar gerului   
precum pietrele dintr-un zid de cetate,
deși dac-ar fi să dăm crezare 
păcii adânci de pe chipul sfinților,
în fiecare ramură a Marelui Pom
își are cuibul o minunăție de primăvară...

Temători,
i-am pus teiului cercuri de fier 
și proptele vânjoase la subțioară,
i-am cimentuit scorburile 
să nu se ascundă în el și să facă pui
balaurul ăstei lumi
cu șapte capete de ocară!

În vârf,
îngerul a pus cândva o cruce 
la care se adună lebedele
tânguindu-se de plecare,
iar și mai sus, e zariștea neasemuit de albastră 
cu fluturi sidefii și domnițe arhetipale,
care la-nceput de vară saltă de-un colț
pielița nărăvașă a Cerului 
să ne potopească parfumul amețitor
și iconițele cu petale de închinare...

2.  
Teiul lui Mihai
își prelinge umbra-n mine
ca o miere, ca o vrajă,
ca un tremur când se teme
de mașina cu plictisuri
și trompeta post-modernă,

ar mai vrea un cerc sub coajă
anul nou să-i fie pernă
până-n cer, la rădăcină,
ar mai vrea un sân de fată
să-i pun pasăre la ureche
în povestea fără margini 
să mi-l țină...

Ca un sărut așezat pe buze fierbinți
deschide cuvântul făgaș de poveste
spre alt cuvânt și se leagă
mai mătăsoasă privirea dogoritoare
de cea fetișcană cu umeri de lapte...

Cum sta Mihai întins
pe umbra teiului său desenată cu maci
ca de-o pleoapă rebelă a Veronicăi,  
pomul îi sorbea din gând fiecare vers 
și-l ascundea repejor într-un vis
cum ai tăinui un safir
sub pajiștea cu alge și scoici
lângă mare, 
încât ce nevoie-ar mai fi fost 
de condei și hârtie?

Vezi dar, prietene, 
Teiul acesta-i o carte mai altfel 
și cu totul scăpată din timp,
cât cuvintele Poetului încă ne cuprind 
născocindu-se Poesie Nouă!

Abecedarul stelelor

Toamnă ca iedera-n aburul ploii,
toamnă țesută de zâne pe maluri
cu vălătuci de aur prin sânge crud de jder
și umbra ta liliachie
înfiripând o poezie-n stare pură
despre minuni ce s-au întors la cer...

Aveam pe noi doar adierea unui vis 
și două spaime subțiri
ascunzându-ne pieile într-un cuib de cicoare,
îți strecurai palma fierbinte-într-a mea
și timpul amuțea captiv în limbi de ceas
și nu eram decât o nesfârșită 
și nebunească dulce-îmbrățișare... 

Stelele învață și azi să cânte pe trupul tău
când pielița răcoroasă a mării îl cuprinde 
cu nesfârșită sfială,
învață despre cum te cotropeam prin ierburi 
și-ți răsfoiam minunăția
ca pe-un abecedar fierbinte 
cu rotunjimi de trandafir și portocală...
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– Sunt profesorul Neculai Lețcanu. Constantin mi-
a spus că-i cazat la Unirea, camera 305, împreună cu
bunica sa. Imediat ce a plecat din biroul meu, mi-am
permis să sun, în speranța că vă găsesc. Am înțeles că,
murindu-i părinții într-un accident, l-ați crescut. M-ar
bucura să vă cunosc, să stăm de vorbă... La
Universitate, întrebați de fostul cabinet P.C.R.; acum,
biroul meu. 

Tamara simte cum sentimentul bucuriei o inundă –
a fost solicitată la o discuție, și nu de oricine, de savan-
tul Neculai Lețcanu, despre rămânerea căruia în
Occident în urmă cu câțiva ani se discutase aprins. Și
în mai multe feluri...

Tot drumul pe bulevardul Copou în sus, către
Universitate, stând țeapănă în taxiul vechi, o Dacia
1100 ce scârțâie enervant, nu se întreabă decât dacă, în
graba ei, s-a îmbrăcat cu ceea ce avea mai bun la ea și,
mai ales!, dacă își mai păstrează fața frumoasă – „am
lăsat câteva sute de lei la salonul de cosmetică de la
parterul Hotelului Intercontinental” – iar pardesiul,
ținut cu grijă pe brațe, „nu s-o fi șifonat?!”

Doar în fața Universității, înainte de a începe urca-
rea scărilor, ocolind grupul de studenți ieșiți cu pancar-
te să manifeste împotriva F.S.N.-ului, „adunătură de
comuniști ce-ar fi trebuit să se alăture C.P.Ex.-ului...”,
„...în închisoare!”, scria pe pancarta ținută de vecin,
Tamara simte cum o trec nădușelile: „Oare s-o fi aflat
că, la sfatul lui Armoniu, am propus extragerea
savanților fugiți, aduși în țară și puși să aleagă: Aiud,
10-20 de ani; sau domiciliu obligatoriu și jurământ
ferm că vei servi patria cu toată puterea ta de creație,
putere de creație în dezvoltarea căreia patria a investit
cu prisosință?” În mijlocul grupului din jurul pancartei
mari, pe care scrie AGRONOMIE, i se pare că-l zărește
pe studentul de aseară. Ochii lor se rețin: ai ei, mirați;
ai lui, speriați. Se preface a nu-l fi băgat în seamă și
urcă treptele în grabă, solicitând portarului de dincolo
de ușile mari s-o ducă la fostul cabinet P.C.R.

– A, la domnul profesor Lețcanu? – întreabă porta-
rul bucuros. Imediat! Poftiți, vă rog! – și o conduce
prin labirintul de coridoare.

Este invitată într-o încăpere spațioasă, dominată de
o masă lungă, specifică sălilor încăpătoare ale fostelor
birouri de partid, confecționată din PAL furniruit cu
mahon, pe suprafața căreia stau aruncate zeci de colete
cu cărți marxiste, legate în cruce cu sfoară de iută și cu
câte un bilet sub sfoară. Printre ele, se zăresc trei colete
mai înalte, cu albume Omagiu tipărite la diferite ani-
versări ale lui Ceaușescu. Fotoliile din jurul mesei au
pe ele pachete cu cărți cartonate sau broșuri, majorita-
tea de culoare roșie. 

Doar în capătul încăperii – biroul profesorului
Neculai Lețcanu, un colț sobru, dar impunător. 

O întâmpină doi bărbați: unul de statură potrivită,
îmbrăcat lejer, sacou de primăvară, cămașă, cravată,
blugi și pantofi sport – „se cunoaște că a stat la Paris”,
gândește Tamara când este întâmpinată cu eleganța
dezinvoltă a intelectualului parizian: 

– Neculai Lețcanu. Bine ați venit la Iași! Este o plă-
cere pentru mine că, în sfârșit, cunosc pe aceea care l-
a crescut pe Constantin, un viitor mare fizician. 

Tamara abia a reușit să murmure ceva, mai degrabă
un bine v-am găsit!, decât să-și fi declinat numele, de
teamă să nu se dea de gol cine a fost; „ce bine că-i atât
de volubil!”, se bucură ea, manifestându-și plăcerea să-
l asculte; „de nu m-ar întreba ceva, să mor de
rușine!...”

– Domnul este prietenul meu, profesorul Valentin
Atudosiei. Vă rog să luați loc! Ba nu, permiteți-mi să
vă iau pardesiul. Azi avem căldură și de la soare și de
la calorifere. Și vă rog să scuzați deranjul: încă se mai
găsesc din operele tovarășilor marxiști prin diferite
biblioteci și se depozitează aici, așteptând camionul să
le ducă la topit. O cafea? 

Tamara aprobă cu plăcere, înfruntând privirea
pătrunzătoare a profesorului Lețcanu, indiferentă la
poziția de așteptare a celuilalt profesor – „parcă ar vrea
să mă picteze, așa mă privește”.

– Doamnă, – începe profesorul Lețcanu după ce
fiecare a gustat cu plăcere din cafea – eu am avut o
revelație după ce l-am cunoscut mai bine pe
Constantin. Venise la mine însoțit de... A! – tresare pro-

7171CONVORBIRI  LITERARE

ÎN IAȘI, DUPĂ REVOLUȚIEÎN IAȘI, DUPĂ REVOLUȚIE
Constantin MUNTEANU

P R O Z A



fesorul, schimbând tonul – vă adresez condoleanțe! M-
au cutremurat cele povestite ieri de Constantin. Uitați-
vă la copiii aceștia adunați ad-hoc pe treptele
Universității; încearcă să mai repare ceva din ceea ce a
stricat F.S.N.-ul foștilor comuniști de tribuna a doua. 

– Și nu numai – completează prietenul său. 
– Dar să revin la Constantin... – reia Lețcanu, în

registru trist, firul discuției. Dintru început, nepotul
dumneavoastră mi s-a relevat ca un spirit profund,
capabil de viitoare dezvoltări ale gândirii matematice
în procesele fizice. Deși făcuse doar un an la facultatea
de la Măgurele, incubator de viitori mari fizicieni, când
am făcut un seminar cu el la U.P.M.C.1, m-a entuzias-
mat lejeritatea cu care a intrat din Fizica newtoniană în
spațiul Minkowski și a ajuns la celebra ecuație a lui
Einstein. Și asta – un student care absolvise abia un an.
E drept, la Facultatea de Fizică de la Măgurele,
București. Vedeam în el... 

Aici, profesorul se oprește oftând, făcând să tremu-
re vizibil ceașca din mâna Tamarei. 

– Până ieri! Vedeam până ieri... – precizează profe-
sorul. De aceea l-am și chemat pe amicul meu Valentin,
să fie prezent la discuția de azi. Constantin a rămas cu
impresia că-i profesor de Istoria Fizicii... Rămâne între
noi ceea ce vom discuta – se uită profesorul Lețcanu
adânc în ochii ușor măriți, semn că-s speriați, ai doam-
nei din fața sa. Valentine... – își invită colegul să preia
discuția. 

– Doamnă, – își îndreaptă spinarea prietenul lui
Lețcanu, impunându-se imediat prin privirea lui
pătrunzătoare, contrastând cu obrazul relaxat și vocea
calmă – și eu sunt reîntors din Occident, nu chiar la
Revoluție, ca amicul Neculai, că mă aflam tocmai în
India, la o reuniune a specialiștilor în Meditație
Transcendentală. 

Tamara simte cum se cutremură vizibil; „ce bine
că, prinsă cu Canalul, cu verificările hidrocentralelor,
chiar cu demararea sistematizării capitalei, m-am
abținut de la orice amestec în Mișcarea
Transcendentală!”. 

– Știu că vă surprinde – continuă profesorul
Atudosiei. Nu, nu sunt de la Fizică. Încerc să pun iar pe
roate, cum se spune, studiul Psihologiei. Acum, lucrez
ca psiholog la Socola, Spitalul Clinic de Psihiatrie.
Când s-a început prigoana celor din Mișcarea
Transcendentală, mă aflam la doctorat în Leningrad.
Am reușit să fug în Finlanda iar de acolo, în Germania
de Vest, un an, apoi, până în februarie, anul acesta, în
Elveția, unde mi-am dat doctoratul cu unul dintre cei
mai faimoși discipoli ai lui Carl Gustav Jung; evident,
la sărbătorile de iarnă, eram în India, după cum v-am

spus, la reuniunea specialiștilor. 
– Asta, pe scurt, ca să știți cine vă sfătuiește în

privința lui Constantin – intervine Lețcanu, preocupat
să aducă de la aparatul de cafea, de pe măsuța din colț,
cana plină cu cafea ce emană aroma îmbietoare. Te rog,
Valentin... – face el semn prietenului să continue. 

– Neculai m-a rugat să fiu prezent astăzi. Discuția
cu nepotul dumneavoastră a durat îndelung, dar destul
să-l liniștesc pe prietenul meu, evident și pe dumnea-
voastră. Pierderea suferită de Constantin este imensă:
iubita și copilul de 4-5 luni ce-l purta... Ba chiar și pe
soțul acesteia... Mă iertați! Unde lucrați? 

– Pensionară – răspunde laconic Tamara. 
– Și înainte? 
– Arhitectă, soluții tehnice pe șantiere...
– Mă rog!... Voiam... dar vă rog să nu mi-o luați în

nume de rău. Pentru o mamă... iar dumneavoastră
sunteți mai mult ca o mamă pentru Constantin... Ca
psiholog, când trebuie să spun unui părinte că fiul său... 

– Domnule profesor, – îl fixează Tamara cu privirea
ei din clipele de demult, când trebuia să curme orice
discuție – dacă doriți să dezvoltați subiectul orientării
sexuale a nepotului meu, nu vă osteniți, c-o știu. Mai
precis, am bănuit-o. Vorba lui... – arată degetul ei întins
cu grație, dar însoțit de o anume ironie amară, spre un
pachet cu cărțile lui Lenin – ce-i de făcut?

Profesorul Atudosiei primește întrebarea cu un surâs
blajin, aruncând imediat o privire complice lui Lețcanu,
ca o asigurare că situația este sub control, apoi își încli-
nă privirea, primind ceașca umplută iar cu cafea. 

– Mersi, Culai! Stimată doamnă, mi-a mâncat și mie
zilele Socialismul Științific, așa că nici Lenin n-a răs-
puns întrebării din titlul cărții sale Ce-i de făcut?
Propunea doar, sau chiar argumenta că partidul marxist
este o combinație... Ciort znaet șto takoe2! – izbucnește
el în râs. 

– Ba eu cred că nu numai dracul, dar și dumnea-
voastră ar fi trebuit să știți ce, domnule profesor – îi
replică ușor dojenitoare Tamara. În Ce-i de făcut?,
Lenin sublinia importanța teoriei socialiste și argumen-
ta că partidul marxist este unirea mișcării muncitorești
cu socialismul. La Leningrad, n-ați li luat doctoratul,
că unul dintre examenele-cui era Marxism-Leninismul. 

– Valentine, încă o dată, bucură-te c-ai fugit la timp
în Finlanda – întreține Lețcanu atmosfera destinsă.
Deci, uitând că a mai întrebat și Lenin, că răspunsul lui
l-am simțit cu toții pe pielea noastră, răspunde doamnei
la întrebarea ce-i de făcut?

– Nimic, doamnă. Nimic în mod deosebit. Ba totul,
tot ce depinde de noi, cei din jurul său – mai precis.
Nepotul dumneavoastră este un caracter puternic; va
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depăși durerea. Important este să nu-i dați prilej de alte
supărări. Oricum, în toamnă nu cred că va mai putea
urma Fizica; gândurile lui fug mereu... Nu neapărat la
cei dragi morți în Revoluție... Deocamdată, lăsați-l în
apele lui; nici un amestec în... Căci s-ar putea... Un
tânăr la anii lui nu poate trăi fără dragoste. Nu vreau să
fiu vulgar, spunând fără sex. Nu, nu despre asta este
vorba! Fenomenul gay e mai mult și mai complex
decât partida de sex cu o persoană de același sex. Este
ca și în dragoste, doamnă. E mult de comentat. Și nu
uitați că eu m-am format pe filiera lui Jung, nu a lui
Freud. Sper că Revoluția, dacă nu a schimbat marxis-
mul cu altceva de valoare – poate c-ați văzut sutele de
studenți din fața Universității –, măcar nu va mai băga
la închisoare ființele umane născute cu înclinații... 

– Și nu există tratament? – pică vijelios întrebarea
Tamarei. 

– O a doua Ileana Pop, poate – răspunde la fel de
scurt profesorul Atudosiei. 

– Poate fi ereditar? – intervine Lețcanu. 
– O, nu! Nu sunt dovezi – răspunde profesorul

Atudosiei. 
– Apropo! – se adresează Lețcanu Tamarei. Ce-au

fost părinții lui Constantin?
– De ce?  
– Alte calități sunt ereditare. 
– Ambii au murit într-un accident de mașină când

el avea un an. Mama era muziciană; visa să compună,
iar tatăl... mmm... funcționar; mai degrabă, activist...
Oricum, o minte brici!

– Seamănă Constantin cu el? – întreabă Lețcanu
prompt, parcă s-ar grăbi. 

– Ca două pică... tu... rr... – își sfârșește într-un
rârâit derutant Tamara răspunsul început prin a fi dat
prompt. Mai degrabă cu bunicul său – completează,
gândindu-se cu drag la bătrânul Neculai Vlădeanu.

– A fost vreunul dintre ei elev la Negruzzi? 
– Ce Negruzzi?! – tresare Tamara.
– Liceul Internat din Iași.
– De ce?
– Mmm... – ezită Lețcanu să răspundă imediat.

Cred c-am să vin la tine, la o ședință, Valentine – se
adresează râzând prietenului său. De cum l-am văzut
prima dată la Sorbona – spune Tamarei –, Constantin a
trezit în mine un sentiment ciudat, ca în tinerețe, parcă
eram din nou la Liceul Internat... Știți, acolo e locul
unde am trăit niște... Ca prima iubire! Zău, Valentine, –
aruncă o clipă ochii spre prieten – trebuie să discutăm
odată... Știți, doamnă, – se adresează iarăși Tamarei –
deși mă strânge în spate când vă adresez doamnă și nu

știu de ce, că doamnă vi se potrivește cel mai bine, eu
n-am făcut liceul la Negruzzi; l-am făcut la Pașcani, dar
în facultate, și după, câțiva ani, pentru un pat și o masă
din ce rămânea de la elevi, am funcționat ca pedagog la
Negruzzi. Ce vremuri minunate, Valentine! O școală
numai de băieți, unde cei mai mici se adresau celor din
clasele superioare cu domnule elev, ca înainte de răz-
boi, apoi, după un perdaf al unui politruc venit de la
regiune, cu tovarășe elev. Nici picior de fată în liceu,
doar niște puicuțe în corpul auxiliar!... Dar ce
puicuțe!... Ce-ai roșit așa, Valentine?! 

– Culai, este de față o doamnă... 
– Val dragule, la vârsta noastră... Știți, doamnă,

minunea aceea de balerină, poate cea mai mare pierde-
re printre atâtea asasinate ce nu vor fi dovedite vreoda-
tă, v-o spune intuiția mea de savant, mi-a amintit de
prima mea iubire sinceră, platonică din păcate, de când
eram pedagog la Negruzzi – o femeiușcă venită de la
țară; făcea curățenie prin clase și întreținea focul în
sobe, când nu mergea centrala. Margareta! – exclamă
Lețcanu, privind îndelung în gol – ca pe Margareta lui
Goethe din Faust!... Valentine! – exclamă Lețcanu,
ridicându-se să aducă din dulapul din spatele său o sti-
clă cu coniac și trei pahare, în care începe să toarne.
Stai, amice, nu te impacienta – își temperează prietenul
–, că pot fi obiect de studiu pentru elevul unui discipol
al lui Jung, care ești tu; pe măsură ce vorbesc, aminti-
rile mă inundă: era un elev care nu m-a solicitat nicio-
dată să-l ajut la vreo problemă, că restul... De-aceea m-
au și ținut atâția ani pe casă și masă, că nu pleca un elev
a doua zi la ore fără tema la Matematică, Fizică ori
Chimie nefăcută, că mureau de ciudă elevii externi.
Ăsta însă, de care vă spun, aducea mereu glorie liceului
la olimpiadele de Fizică și de Matematică iar mie, țin
minte, îmi solicita doar bilet de voie, săptămânal, să
plece din cămin sâmbăta și să revină luni, la ore, cică
mergea acasă, la părinți, să-i convingă să facă cerere de
intrare în colectiv. Și asta când? Prin ’63 și ’64, când se
încheiase deja colectivizarea. Câteodată mai pleca cu
un coleg de clasă – pe ăla l-am mai zărit prin Iași, cică-
i inginer mecanic. Când m-am prins că se făcuse colec-
tivizarea, deși lunea, uneori, mă alegeam și eu cu ceva
produse țărănești, cârnați, șuncă afumată, fructe uscate,
i-am urmărit: jos, la Fundație, o luau la stânga, spre
Sărărie și se opreau taman bine la casa țărăncuței ace-
lea frumoase, care făcea curat prin clase. Vedeți, doam-
nă, ce amintiri vii mi-a trezit nepotul dumneavoastră?
Vă rog! – arată spre cele trei pahare cu coniac. Pentru...
Pentru viitor! – conchide când ciocnește paharele cu
Tamara și cu profesorul Atudosiei. 
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– Păcat că numai nepotul meu vă trezește amintiri!
– spune Tamara, bine dispusă deja, așezând la loc, pe
tava din argint, paharul golit dintr-o suflare, cu sete
chiar. 

– Nu înțeleg... – o privește Lețcanu derutat, trăgând
cu ochiul spre paharul golit, în care mai toarnă restul
din sticlă.

– Stânca Costești, 1973 – spune Tamara cu oareca-
re provocare la aduceri aminte dragi, apoi ia paharul, îl
ridică puțin, în semn de noroc! și-l bea cu plăcere. Erați
conducătorul grupei de cercetare a curgerii prin tunelul
de aducțiune, că exista pericolul unor vârtejuri...  

– Extraordinar! – sare de pe scaun Lețcanu și vine
lângă ea, se lasă cu eleganță pe călcâie și-i sărută mâna
dreaptă lăsată să se odihnească sprijinită cu palma pe
brațul fotoliului. Să nu-mi spuneți că sunteți tovarășa
arhitectă din Comitetul Central! Aveați un nume fru-
mos, ceva... Draga... Drăguța... Dragostina... Dulci...
neea… Nu! Nu, Dulcineea... 

– Aimée. 
– Exact! Tovarășa arhitectă Aimée. Cum de nu v-

am recunoscut? 
– Poate pentru că purtam coc – intră în jocul repli-

cilor Tamara, topită deja de comportarea savantului. 
– O, nu!, că purtați întotdeauna casca galbenă de

protecție, aceeași pe care o purta și prim-secretarul
județului când venea pe șantier. Mi-ați luat proiectul și
v-ați întors urgent la hotel, în Botoșani. Trei zile am
stat cu sufletul la gură. Încă nu susținusem examenul
final de doctorat în Mecanica Fluidelor... Când ați
revenit, parcă vă văd și acum: „Tovarășe Lețcanu, am
câteva observații...” „Da, doamnă.” „Fără! – mi-ați
aruncat o privire tăioasă. Pentru dumneavoastră sunt
tovarășa arhitectă. Să mergem undeva doar noi doi; nu
fac observații față de colegi” – și v-am condus în biroul
meu, o rulotă de șantier, unde mi-ați expus părerile
dumneavoastră...

– Mai ții minte ce mi-ai spus în final? – îi aruncă
Tamara o privire plină de zâmbet.

– Nu... Nu cred să-mi fi permis vreo obrăznicie,
deși... pe șantier...

– Te-ai ridicat în picioare, ai făcut o plecăciune și
mi-ai șoptit ceva care a picat destul de bine atunci, nu
știu de ce, dar a picat foarte bine: „Sunteți prima per-
soană din activul de partid care vine să ne dea indicații,
în fața căreia simt nevoia să-mi scot pălăria...”  

– O, da! – râde Lețcanu. Și acum mă strânge în
spate privirea aceea a dumneavoastră de femeie-
comisar, chiar așa vi se spunea, femeia-comisar, cu
care m-ați fixat: „Tovarășe doctorand, ce pălărie să-ți
scoți, când dumneata nici măcar cască de protecție nu

porți?! Ar trebui ca cei de la Protecția Muncii să te
amendeze.” Vezi, Valentine, ce vremuri?... Doamnă,
nu țin minte să mai fi fost nevoie de corecțiile noas-
tre, că hidrotehniștii rezolvaseră curgerea turbionară,
dar mi-a făcut mare plăcere vizita dumneavoastră
atunci, doamnă Aimée, și pot să vă spun că sunteți la
fel de frumoasă, mai ales c-ați renunțat la coc și la
deux pièces. 

– Iar dumneata, domnule Lețcanu, ai rămas
același... pot spune Don Juan fără să te supăr? Și știi
de ce? Când am zis de amenda de la Protecția Muncii,
ai avut un monolog greu de uitat: „Doamnă...
Pardon!, tovarășă arhitectă Aimée, banii de amendă
nu mai bine îi cheltuim cu folos? Ieri a fost zi de sala-
riu iar azi, la bufet, au mici din belșug, au și crapi
prăjiți, au adus și un camion cu bere de Solca...” Iar
eu, deja înfrigurată, am încuviințat: „Bine, deși, pe o
vreme așa ploioasă, ar merge puțin rom cubanez...”
Dumneata ai exultat: „Desigur, desigur! Pe raftul de
sus, stă de câteva luni o sticlă sigilată cu rom cuba-
nez; nimeni nu s-a atins de ea, că nu știe ce bunătate
este.” Am vrut să ieșim, dar ai rămas cu privirea piro-
nită pe fereastră, începând să murmuri niște versuri;
târziu am înțeles că erau din Meșterul Manole.
Dinspre stația de autobuz, venea o frumoasă doamnă
blondă, înotând prin noroi, încărcată cu două sacoșe
pline. Nu erai dumneata un Meșter Manole, că
veniseși doar pentru canalul spre turbine, hidrocentra-
la era a altora, dar doamna aceea, pornită la drum,
vorba baladei, cu „prânz de mâncătură,/ vin de bău-
tură”, părea o adevărată Ana lui Manole. Mai știi
ceva de ea?

– Ați aflat ceva? 
– Doar că a cerut divorțul imediat ce s-a anunțat că

ai rămas în Franța. 
– Și a rămas în România, pe același post, cu tot ce

agonisisem eu – conchide pe un ton neutru marele
savant. Vreți detalii? – întreabă pe un ton cu nuanțe
vădit cinice. 

– Culai!... – îl apostrofează profesorul Atudosiei. 
– De ce, Valentine?! – pare nedumerit Lețcanu. E

bine să știe și doamna că savanții pot fi și Don Juani,
dar cele care trădează o dată în iubire... Acum, că
actualul ei soț, picat de pe piedestal, devenit alcoolic,
nu-i mai poate asigura... că întreținerea vilei și eleganța
costă... frumoasa blondă merge periodic la turci. 

– O, da; am auzit că se câștigă bine; duci cașcaval,
rulmenți, pânze de bomfaier... – încuviințează Tamara.

–...sau faci vizite în pușcărie unor turci avuți; 100
de dolari ora, în zilele de vizită... – murmură Lețcanu,
ridicându-se. Mă iertați, dar am promis copiilor acelora
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de pe trepte că mă alătur lor, altfel, feseniștii îi vor eti-
cheta simpli golani. Mergi, Valentine? – aruncă o pri-
vire colegului.

– Am spus da. 
– Pe dumneavoastră, doamnă, vă conduc spre

ieșirea laterală. Aveți telefon?, c-am înțeles c-ați plecat
din Primăverii.

– Da – răspunde Tamara, apoi rectifică: Nu.
Adică... în noua locuință, știți... 

– Nici eu, că nu am o locuință stabilă. Dar
Constantin îmi știe telefonul de aici, din cabinet...

Și nu-și mai spun nimic. Doar merg tăcuți, tăcuți și
grăbiți, până la ieșirea laterală din Universitate. 

„De ce nu i-oi fi dat numărul de telefon?!” – se
întreabă cu părere de rău Tamara când se trezește mer-
gând singură, dar fără preaplinul de sine ca altădată, la
vale, pe bulevardul înțesat de studenți veseli și
gălăgioși, către hotelul Unirea. 

Își dă seama că începe să n-o mai intereseze nimic,
nici măcar părerea de rău că nu i-a lăsat numărul de tele-
fon lui Lețcanu – „ar fi fost grozav să flirtez un ceas-
două cu un bărbat inteligent ca el, apoi, singur cum e,
măcar o noapte cu el, să reeditez amorul cu poetul boem
parizian, pe care nu l-am putut corupe să scrie vreun elo-
giu la adresa politicii de la București, dar... ce târziu e
totul!, nici n-o să mai am surpriza rodului ce începuse să
crească în mine la întoarcerea de la Paris... Cum mi-am
bătut joc de viață!... Nu și-n relația de câteva zile cu
tânărul din celula 93 – că asta era garsoniera lui: o celu-
lă! Am trăit, dar am și păcătuit cu el, după canoanele
creștine, – și cu mine, și cu fiica mea –, dar eu nu mă
consider creștină și nu accept păcatul. Am trăit cu el cât
pentru toată viața de fasole stricate de mai înainte și, mai
ales!, de după el. De-aceea nici nu i-am dat telefonul
profesorului; mă simt murdară – chiar și-n relația cu acel
Mihai de atunci: cu mine, apoi, în aceeași zi cu fiica
mea, apoi eu, din nou, și nu că m-ar fi căutat el... N-am
putut să-i dau telefonul, că... că-s prea murdară și plină
de păcat, chiar și pentru un Don Juan bătrân. Până și
îmbrățișările lui Mihai au acum aura neagră a păcatului.
El, cel pe care l-am revăzut alaltăieri, s-o fi curățat de
păcat, poate chiar prin mărturisirea făcută paginii albe,
imaculate – Dixi et...3 –, dar eu?... Eu cum să ies?! O
ieșire din vârtejul care mă trage la fund și pe care nu
accept să-l pot numi doar păcat ar fi acest tramvai care
vine vijelios la vale, aici, la Fundație, pe unde un puștan,
mai fraged poate decât Constantin al meu, grăbea pasul
spre Sărărie, întru creionarea unui viitor destin jalonat
mai puternic de nopțile cu o femeiușcă venită de la țară
să măture în urma elevilor unui liceu celebru, decât suc-
cesele la olimpiadele de la care se întorcea încărcat cu

diplome de care o fi uitat: din seva acelor nopți a creat
personaje ambigui ori viu colorate – ce frumos spunea
fata aceea: ca o pictură pe apă!; soțul meu de-ar fi fost
bărbatul acela grav și cumpătat, vorbind molcom, obosit
de răceala ce-i înlăcrimase ochii, l-aș fi iertat chiar înain-
te de-aș fi aflat că s-ar fi înfruptat din mărul în pârg oferit
cu atâta trufie tinerească insistentă; ce clipe ca acestea/
în viață-ți mai rămân? Ale mele, câte au rămas, nu cred
să aibă poleiala pulberii de diamant cu care le investește
Omar Khayyam; au, mai degrabă, aura neagră, dar nu a
păcatului, că eu n-am ajuns să cred în păcat, ci a aminti-
rilor cu gust coclit – cum zicea bunica – de fasole strica-
te, uitate într-un vas vechi de cupru, folosit la nimereală.
Mă tem că eu, mâna înarmată a Tezelor din iulie ce-au
condus la alungarea lui și-a altora de pe scenele profe-
sioniste, n-oi fi generat nici măcar o fărâmă din persona-
jele lui, ce duc în spate romane care să încânte sufletul
unei copile, a cărei frăgezime oferită cu grație să alunge
răceala unui bărbat istovit de griji și încărcat cu
responsabilități, să-i însenineze privirea și să-i readucă
pe buze o frântură din zâmbetul de demult – dar nu pen-
tru mine!”.

– N-a fost să fie! – își șoptește Tamara, ca un iartă-
mă, Doamne! al vreunui credincios înainte de gestul
final. 

– Ce faci, femeie nebună ce ești?!! – aude Tamara
strigătul disperat al vatmanului coborât vijelios din
tramvaiul oprit cu scrâșnet apocaliptic de fiare frecate
și țipete ale pasagerilor căzuți unii peste alții. De ce nu
te asiguri când traversezi?! – o mai întreabă cel care a
apucat-o de braț și o duce târâș până spre zidul clădirii. 

În rumoarea din jurul său, indiferentă la asaltul
întrebărilor „ce-ați pățit?”, „vă e rău?”, „nu ați auzit
tramvaiul?”, „ați amețit?”, „să vă ofer un pahar cu
apă?”, Tamara își face loc cu greu, șoptind câte un
mulțumesc!, până se vede singură pe trotuar, ajunsă din
urmă de un duhnea a coniac bun, urmat de vocea unui
tânăr: 

– Asta-i curva de-aseară, din barul Unirea, care,
după ce a supt un coniac dublu și a dat foc bancnotei
de 20 de dolari primită, s-a lăsat dusă prin gang de cea-
pistul Petruș, celor doi studenți arabi de la Agronomie.

Note:
1. Universitatea Pierre și Marie Curie (Sorbona).
2. Чёрт знает что такое – Dracul ştie ce! (rus.)
3. Dixi et salvavi animam meam! – Am spus şi mi-am

izbăvit sufletul! (lat. profetul Ezechiel, cap. III, 19 şi 21)

(fragment din volumul 2 al romanului: Tamara și
demonii , vol. 1 Demonul iubirii, vol. 2 Demonul Puterii.)
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Personajele:
Acordorul de piane – 40 de ani, înalt, robust

Clientul – 40 de ani, scund, slab

O cameră cu un pian în mijloc și o harpă în colț.
Două scaune, două uși. Câteva ghivece cu flori.

Acordorul (intrând): Unde-i pianul?
Clientul: Acolo. Dar nu cred că are defecțiuni prea

mari.
Acordorul (sigur pe el): Vom vedea.
Clientul: E un Lipatti din 1950.
Acordorul: Nu-i atât de vechi.
Clientul: O să vezi: scrie Lipatti.
Acordorul: Asta nu înseamnă nimic. O să-mi ia ceva

timp. Mă duc să-mi aduc sculele.
Acordorul de piane iese, apoi se întoarce cu o trusă

mare de scule.
Acordorul: Ajută-mă să duc asta, te rog.
Clientul: Atenție la flori. Soția mea iubește mult ane-

monele, așa că, te rog, ai grijă.
Acordorul: Mie nu-mi plac florile. Îmi fac rău la

astm.
Acordorul de piane se așază pe scaun și lovește cu

ciocanul de acordaj coardele.
Clientul: Cred că-i bine.
Acordorul: E fals. Trebuie să-l urc cu cel puțin un

ton. Asta o să vă coste 50 de euro.
Clientul: Câteodată și bemol se înțepenește.
Acordorul: Mda, e nevoie de niște ciocănele noi.

Vreun nepriceput a încercat să le fixeze cu bandă scotch.
Asta o să vă coste ceva în plus.

Clientul: Vrei un pahar cu apă sau o bere?
Acordorul: Nu, mai bine niște whisky. Berea îmi face

rău la stomac. Poate ai niște Grant’s.
Clientul: Am niște whisky de porumb, nu mai știu de

care.
Acordorul: Da, un strop de whisky mi-ar ajuta la

digestie. Am o digestie tare proastă.
Clientul (binevoitor): Ai mâncat?
Acordorul: Nu, când era să mănânc? O să mănânc

mai târziu. Sunt obișnuit... Să știi că, dacă se rupe o coar-
dă, trebuie să mai dai niște bani.

Clientul aduce o sticlă de whisky și un pahar.
Acordorul își toarnă în pahar și bea.

Clientul: Cât o să dureze acordajul? Dacă durează
prea mult, poți să vii în altă zi.

Acordorul: Nu. Un acordor bun trebuie să lucreze și
noaptea, ore suplimentare. Da, și nici măcar așa nu-ți
poți permite să-ți plătești o femeie.

Clientul: Nu știam că azi încă mai trebuie să plătești
femeile.

Acordorul: Ce vorbești, pe ce lume trăiești? Parcă n-
ai văzut niciodată fetițele alea drăgălașe, cum stau la colț
de stradă. Ce dracu’ crezi că fac? Inginerie genetică.
(uitându-se la pian) Fetrul e ros de gândaci. Asta o să te
mai coste ceva. (Pauză) Dacă nu plătești o femeie, dai de
bucluc. Aveam odată un prieten foarte bun și eram încur-
cat cu nevasta lui: aveau patru copii. Când a aflat, s-a
supărat și a plecat. A luat și mașina. Dumnezeu știe unde
s-o fi dus.

Clientul: Știi, nu trebuie să te simți vinovat. Poate că
nici nu merita să fie salvată o astfel de căsnicie. S-ar fi
destrămat oricum. Nu-ți face probleme.

Acordorul: Da. Toți murim mai devreme sau mai târ-
ziu. Așa că aș putea să te strâng acum de gât, nu?
(Tăcere) N-am dreptate?

Acordorul de piane își aprinde o țigară. Clientul îi
oferă o scrumieră.

Clientul: Eu și soția mea încercăm să ne lăsăm de
fumat.

Acordorul: Oamenii care fumează sunt mai vânjoși.
Doar patru țigări pe zi, ce zici?

Clientul: Am auzit că poți fuma și șase pe zi, fără să-
ți dăuneze, dar nu pot să mă limitez la atât.

Acordorul: Fumez patru pe zi. Nu-mi dă mâna să mă
îmbolnăvesc și trebuie să am și eu o plăcere.

Clientul: Toată lumea are.
Acordorul: Bogații nu se îmbolnăvesc. Ei au și toate

femeile pe care le vor și mâncare bună. Noi muncim și
răbdăm.

Clientul: Viața-i grea.

7676 CONVORBIRI  LITERARE

DEZACORDULDEZACORDUL
Ștefan AMARIȚEI

T E A T R U



Acordorul: Poate fi și mai rău. (Tăcere) Scuip sânge
în fiecare zi, nu știu de ce. Am făcut și cinci flotări pe zi,
trei zile la rând și tot nu mi-am revenit. I-am spus docto-
rului că sunt un acordor de piane care lucrează cu brațele
și nu pot să-mi permit să fac artrită la mâna dreaptă.

Clientul (schimbând subiectul): Cum sună pianul?
Acordorul: Pianele nu fac doi bani, dar Lipatti-ul ăsta

vechi merită întreținut. Știu pe cineva care a
recondiționat unul și l-a vândut cu 5000 de euro.
Surdinele sunt înțepenite și asta o să vă mai coste ceva.

Clientul: Cât timp mai durează?
Acordorul: Mult. (Lovește cu ciocanul în acordaj) E

fals de tot. Am mult de lucru la ele. S-ar putea să-mi ia
toată noaptea, dar după ora 9 mă plătești dublu.

Clientul: Nu cred că am atâția bani.
Acordorul: Da’ să știi că merită. E un instrument

foarte bun. Aproape la fel de bun ca harpa.
Acordorul de piane și clientul privesc câteva clipe

harpa din colțul încăperii.
Clientul: Am cumpărat-o din Rusia. Acolo n-a costat

prea mult.
Acordorul: Aici e foarte scumpă, o grămadă de bani.

Știi că harpa asta are peste două mii de părți mobile? Zău
așa. Ascultă. Aș mai vrea un pahar cu whisky.

Clientul îi umple repede paharul. Acordorul de piane
îl înghite ca pe apă. 

Clientul merge în biroul său și vorbește câteva
secunde la telefon.

Clientul (revenind în cameră): Am o convocare
mâine. Vreau să aflu când plec.

Acordorul: Lucrezi în armată?
Clientul: Da, sunt căpitan în rezervă. Asta îmi aduce

un venit suplimentar bunicel.
Acordorul: Ai fost în război? În Afganistan?
Clientul: Da, dar am fost mobilizat la compartimen-

tul Servicii. Am lucrat cu documente.
Acordorul: Eu am fost la marină. N-am făcut mare

lucru, să știi. Dar îmi plăcea ceva: să zac în pat, întins cu
fața în sus și să ascult motorul. Zguduia ușor cabina, tor-
cea parcă, întocmai ca o pisică uriașă. Alteori mă tre-
zeam și vedeam, prin hublou, multe păsări agitate,
mișcându-se odată cu vaporul. Atunci îmi imaginam că
sunt pe corabia lui Ahab, vânătorul de balene... Grozavă
metodă de a adormi, crede-mă. (Pauză) Acum mă doare
spatele și nimeni nu mai dă doi bani pe mine... N-ai un
aspirator? Vreau să curăț obiectul ăsta pe dinăuntru, e
plin de praf și-mi cauzează la astm.

Clientul: Ba da, sus în dormitor. Mă duc să ți-l aduc.
Acordorul (pornind spre ușă): Nu-i nevoie. Trebuie

să-mi dezmorțesc puțin picioarele.
Clientul iese și el din cameră. Se întoarce peste câte-

va secunde.

Acordorul cântă la pian cu sticla de whisky lângă el.
Clientul (surprins): Am crezut c-ai terminat.
Acordorul (atingând clapele pianului): Doamne, ce-

mi place cântecul ăsta... (Se aude o melodie la pian).
Ascultă... Ei, ce părere ai?

Clientul: E bine, cum să zic... Mi-a plăcut întotdeau-
na sonoritatea cadențată a anumitor melodii.

Acordorul: Nu, nuu!... Vreau să spun că mă face să
strig, înțelegi? Adică, să ies pe stradă și să mărșăluiesc cu
drapelul în mână.

Clientul: Ei bine, eu n-am fost niciodată un patriot.
Acordorul de piane se întoarce și se încruntă spre

client.
Clientul (furios): Ascultă, sper c-ai terminat!

Probabil c-ai obosit și tu. Eu, cel puțin, sunt extenuat. Îți
plătesc și du-te acasă mai repede. 

Acordorul: N-am pus încă fetrul. Asta e o treabă
grea. O să te coste ceva. De-abia l-am curățat pe cel
vechi cu aspiratorul.

Clientul (mai furios): Ascultă, ajunge! Ai stat destul
aici, pe ziua de azi. Sună mâine și o să fixăm o altă zi ca
să termini treaba.

Acordorul ia sticla de whisky și își toarnă în pahar.
Acordorul (aparent calm): Nu mă bate la cap. Fixez

numai fetru. Doar avem un contract.
Clientul: Ce contract? N-avem nici un contract, pen-

tru Dumnezeu!
Acordorul de piane se ridică și clătinându-se se

apropie de client.
Acordorul: Tu vezi-ți de treabă, în biroul tău, până

termin.
Acordorul de piane îl îmbrâncește pe client.
Clientul: O să dai de bucluc, știi asta.
Acordorul de piane îl împinge pe client afară din

cameră și încuie ușa în urma lui.
Clientul (de după ușă, strigând cu forță): Ieși afară

din casa mea!
Acordorul de piane descuie ușa, îl ia de mânecă pe

client, îl cară cu el și îi bagă degetele între sârmele pia-
nului.

Acordorul (șoptit, cu furie): Ascultă, data viitoare
dacă mă mai plictisești îți scot ochii.

Acordorul de piane îl îmbrâncește pe client în came-
ra de alături și încuie ușa. Un timp, cântă la pian lovin-
du-l cu pumnii. Clapele se sparg, lemnul se face țăndări.

Acordorul (lovind pianul cu pumnii și picioarele): O,
Doamne! O, Doamne, Dumnezeule! Ce muzică sublimă!

Cortina
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„când eram tânăr/ scriam poeme 
nesfârşite/ aveam timp de asta” 
La începutul acestei veri, Mircea Cărtărescu

a împlinit 65 de ani (n. 1 iunie 1956, Bucureşti).
Liderul generaţiei optzeciste şi cel mai tradus
scriitor român în străinătate, propus în câteva
rânduri pentru Premiul Nobel, s-a afirmat ca
poet, odată cu o pleiadă de tineri rebeli, novatori
în scriitură, din legendarul Cenaclu de Luni,
înfiinţat în 1977, iar după 1990 s-a remarcat
perseverent ca prozator, la început nuvelist de
stirpe eminesciană, apoi romancier laborios,
construind trilogia de amplă risipă vizionară
Orbitor, iar mai recent masivul roman Solenoid
(2015), nemaivorbind de volumele sale de
eseistică, jurnale şi studii literare. La ceas ani-
versar, autorul Travesti-ului n-a avut parte de

onoruri, de evaluări şi aprecieri critice, obişnuite în
asemenea ocazii, în afara unor semnale de complezen-
ţă şi a unui articol de bilanţ, datorat lui Ion Bogdan
Lefter, prietenul său din studenţie şi camaradul de
catedră universitară (v. „România literară”, nr. 24/ 4
iunie 2021). E adevărat, lumea noastră literară este
polarizată şi alianţele sunt fragile sau sezoniere. Situat
în afara lor, Mircea Cărtărescu are în schimb mulţi
cititori şi admiratori. Cărţile sale, în tiraje considerabi-
le, apar la o editură elitistă, care le promovează cu suc-
ces şi peste hotare, nu fără a stârni invidii şi comentarii
răutăcioase. Impresionează printr-o operă vastă –
peste treizeci de titluri, în spectru stilistic divers, de la
estetism fantasmatic la desuet şi frivol comercial –,
scrie mereu, copleşitor, aluvionar, autoreferenţial, cu
inteligenţa şi pasiunea cuceritorului de teritorii lăuntri-
ce neştiute, de temut, din dorinţa de a pătrunde studios
în ungherele adânci ale existenţei, în căutarea adevăru-
lui crud, punând în dificultate exegeţii, prin varietatea
şi schimbările derutante de direcţie. Face figura unui
„autenticist”, în pildă interbelică, prozelit al eruditului

Mircea Eliade, pe care şi l-a asumat ca model, prin ini-
ţieri succesive, în zone rarefiate, ocult-ezoterice, luând
distanţă faţă de colegii de generaţie, lăsaţi în voia
anxietăţii modelor. Aceştia îl privesc ca pe un vajnic
maratonist orgolios, care a luat cursa pe cont propriu,
fără să se uite în urmă şi noici să mai poată fi ajuns. E
o comparaţie care îl motivează şi la care apelează el
însuşi frecvent. După câteva experienţe vanitoase (şi
penibile) în publicistica de atitudine, masca apolitis-
mului şi detaşării îl prinde acum mai bine. Îşi descrie
condiţia în dese ocazii, în ideea că este „omul care
scrie, ca să-şi apere opera de el însuşi”. 

Scrie cu pasiune, hibrid, oscilând între inocenţă
onirică şi luciditate reflexivă, fie şi „cu aripile şifona-
te”. („M-am învăţat cu năravul scrisului, ca un viciu
prin filtrul căruia m-am obişnuit să trăiesc şi care s-a
identificat cu mine. Scriu aşa cum respir. Când nu mai
scriu, nu mai ştiu ce să fac cu mine...”) Ca să fie înţe-
les cum se cuvine, trebuie parcurse atent confesiunile
sale, remarcând faptul că prin scris a încercat să-şi
exploreze trecutul genealogic şi pre-ontologic, dar şi
spaţiul copilăriei, ca punte şi arcă a identităţii. N-a
ocolit să-şi destăinuie provenienţa dintr-o familie
modestă: mama ţesătoare, tatăl lăcătuş la atelierele
ITB, şi că starea pauperă a primei vârste l-a marcat
puternic, până la traumă. Francheţea memoriei, când
sinceră, când trucată, livrează psihanaliza, executată
minuţios, mediului ficţiunii, îi oferă un material sclipi-
tor, de zăcământ în stare radioactivă, în care cele
pământeşti sunt gata să duvulge straruri preţioase de
mister sufletesc: „Tot ce s-a petrecut atunci, în prima
copilărie, e pentru mine semnificativ şi adânc. Îmi
amintesc locul în care am ve nit pe lume, prima casă în
care am stat, în Co lentina. Era o casă cu camere de
închiriat, în formă de U, în care locuia o lume extraor-
dinar de pestriţă şi de bizară. Era lumea descrisă de
scriitorii mahalalelor, lumea lumpen-proletarilor, a
unora care jumătate din timp stăteau în puşcărie şi cea-
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laltă afară, dar şi a muncitorilor din fabrici. Pă rinţii
mei locuiau şi ei într-o astfel de cămăruţă, cu ciment în
loc de pardoseală... Acolo am crescut până la vârsta de
doi ani şi ceva. Acela e primul etaj al lumii mele... care
revine des, fiindcă acolo e un nucleu traumatic al vieţii
mele... De obi cei, oamenii nu se gândesc la aceste
prime stra turi ale copilăriei. Eu mă gândesc la ele
numai când scriu. Când sunt în acea semitransă a scri-
sului, in tervine un proces de autohipnoză, cobor la
anumite pa liere ale interiorităţii şi găsesc acolo lumile
astea semi-reale, semnifictive. Ce nu pot descoperi, in -
ventez, sau pun reflectoarele în aşa fel, încât psiho-
drama petrecută cândva să apară pe sce nă conform ne -
voilor mele estetice. Mai târziu, m-am mutat cu părin-
ţii în cartierul Floreasca, într-un apartament mic şi în -
ghe suit. Acolo am asistat la extinderea treptată a lumii
mele şi a lumii în general. Cartierul ăsta mă emo ţio -
nează foarte mult şi acum. Şi-n Orbitor, şi-n Solenoid
el e prezentat mereu sub o cupolă de sticlă, sub care e
mereu primăvară.” (Dintr-un interviu din 2016) 

„ce mult scriam în jurnale/ şi ce mult citeam/ 
şi ce mult priveam cerul”
Despre primele poezii, amintirile sunt demne de

atenţie: „Maşinării de fabricat iluminarea, versurile mă
făceau vicios, le foloseam ca pe nişte droguri şi mi-era
imposibil să mai trăiesc fără ele. Începusem de la o
vreme să şi scriu poeme, unde, între atâtea versuri gra-
cile, feerice şi agresive, mă trezeam înserând, fără nici
o necesitate, câte un pasaj de neînţeles care-mi fusese
dictat parcă de cineva şi care, când îl reciteam, mă
îngrozea ca o profeţie împlinită. Vorbeam acolo despre
mama, despre Dumnezeu şi despre copilărie, ca şi când,
în cursul unei conversaţii, la o bere, aş fi început deoda-
tă să vorbesc în alte limbi, cu glas subţire de copil, de
castrat sau de înger...” (Orbitor, Aripa stângă, 1996)

Mecanismul divulgării intimităţii pune în acţiune
efortul generator de autoficţiune – căci în cazul lui
Mircea Cărtărescu viaţa supusă textului aspiră neconte-
nit spre ficţiune. Confesiuni lungi, cât pentru un roman
fără epică acţională... Erau previzibile această suferinţă,
acest supliciu în faţa realului încă în primele sale volu-
me de poezie, unde frustrarea şi chinul, bine întipărite în
amintire, ca şi toposul solitudinii, întreţin dicteul şi îi
intensifică instinctul expresiv: „Sunt toate spațiile
deodată/ sunt atât existența cât și toate posibilitățile/
vorbesc cu toate cuvintele,/ ci mă auziți/ glăsuindu-vă
prin vatelina destrămării acestii?...// Am cap de pasăre,
însă nu sunt pasăre/ am trup de om, dar nici om nu sunt./
am ochi de aur desenați cu calamul, desigur orbi./ așa e

fața mea, mai adevărată decât ea însăși/ și decât violetul
recilor priviri...”, Căderea, din Faruri, vitrine,
fotografii,1980); „...copleşit de singurătate, priveam ca
dintr-o faclă de sticlă/ spectacolul tragic al lumii noas-
tre./ între flăcări, benzină şi ţevi meditam la pace şi puri-
tate/ timid, staniol, fotofob, mă simţeam atât de bine
acolo în grotă/ în grota căptuşită în sânge./ am văzut
apoi răscolirea mormintelor, jumătăţi de femei şi băr-
baţi/ smucindu-se să iasă din ţărâna înzăpezită...//
doamne, ce acuplări apoi prin campinguri şi bazine de
arteziană/ ce înghesuieli prin garsoniere, şi totuşi câtă
melancolie/ pe faţa albastră a celor mergând mână în
mână spre şcoală./ am văzut iadul şi paradisul rotindu-
şi fustele de păcură deasupra oraşelor/ şi satelor şi
cuibului de bondari/ priveam toate acestea cu ochii
albaştri, apoi am fost silit să-i închid/ căci am trecut cu
pletele fluturând printr-o strâmtoare de carne.// sunt o
pisică gândind cu înfiorare la acest univers/ sunt un
obiect visător, zăpăcit de circulaţie şi vitrine...”
(Autoportret într-o flacără de brichetă, din Poeme de
amor, 1982) Fără să aibă tăietura subversivă dorită, poe-
mul Căderea a devenit un generator de energie expresi-
vă, până târziu, pentru creaţia lui Mircea Cărtărescu. 

Asupra efectelor mistuitoare ale aducerii aminte,
originalul autor meditează cinic: „Câtă necrofilie e-n
amintire! Câtă fascinaţie pentru ruină şi putrefacţie!...
Gândindu-mă la mine la diferite vârste ca tot atâtea
vieţi consumate, e ca şi când aş vorbi despre un şir
lung, neîntrerupt de morţi, un tunel de corpuri murind
unul într-altul...” (Orbitor, Aripa stângă, 1996) Se
află, printre rânduri, date ereditare şi mărturii preţioase
pentru biografi. Astfel, din amintirile mamei şi trece-
rea pe la casa bătrânească de la Tântava, sat în apro-
piere de Giurgiu, el reţine „ritualurile neamului lor de
bulgari românizaţi, trăind înfăşuraţi în tămâia mistică
a ortodoxiei...” „În copilărie, mama împinsese caloieni
pe apa Argeşului...” Vizita la bunici, un anume
Badislav Dumitru, se produce în miros de oaie şi de
ţuică fiartă – „o lume mică, a celor de-un neam”.
„Coboram atunci într-o Sciţie delirantă.” Despre „cla-
naul Badislavilor”, ştie doar că au venit dintr-o văioa-
gă a munţilor Rodopi – au fugit din Balcani într-o
iarnă peste Dunăre, de frica turcilor şi s-au stabilit
între Argeş şi Sabar, la Tântava. Strămutarea în
Muntenia s-ar fi produs pe la 1840, dacă luăm în aren-
ţie că „primii Badislavi vor deveni peste un sfert de
veac regăţeni...” (Id.) Spune undeva că scrisul devine
„o explorare a interiorităţii şi o re in ventare a ei. Nu e
doar un act pasiv de desco pe rire a unor labirinturi
interioa re, a unei zone a arhe ti pu rilor, aşa cum spunea
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Jung, ci este şi un act terapeutic de reparare de sine, o
cre aţie, o construire. Acolo un de arhetipurile găsite nu
mă satisfac, aşez alte statui alături.” 

„bucură-te de spaimă/ bucură-te de nimic/ 
mulţumeşte zilnic pentru ele”
Susţine adesea că nu-şi dorea nicidecum să devină

scriitor, că nu era încercat de atari veleităţi, ci pur şi
simplu îi plăcea să citească. Încă de prin clasa a treia,
a patra, citea mult, avid, în special colecţia celebră
prin anii ’60, de povestiri ştiinţifico-fantastice, şi cărţi
de toate felurile. Mai târziu, adolescent fiind, nu fă cea
nimic altceva decât să citească. Unele citate notate
prin jurnale vor intra în compoziţia textuală a scrierilor
de mai târziu, motiv să fie învinuit de plagiat.
Devenise un ciudat, un fel de autist social, cei din jur
ui tându-se la el ca la un misfit, cum zic englezii, adică
inadaptabil, un om care nu se simte bine în nicio
împrejurare. „Dar apoi am făcut o armată atât de dură,
că mi-a scos prostiile din cap şi m-a pus cu picioarele
pe pământ. Şi pentru că încetul cu încetul literatura
devenea lumea mea adevărată, mai adevărată decât
cea reală, am început foarte devreme să mă gândesc să
şi scriu, fără să-mi spună nimeni. Nu mă imaginam
autor, nu voiam să scriu cărţi, să public. În mintea mea
era doar să scriu.” Literatura implică riscul de a te
pierde fără folos în labirintul sinelui. În ceea ce-l pri-
veşte, începe să scrie doar pentru a se înţele ge pe sine
şi a-şi înţelege menirea. Scriitorii ar fi ca alpiniştii care
urcă munţii nu pentru răsplată, ci pentru că munţii
există. Poezia devine un parcurs şi un mod de a dezle-
ga enigmele trecutului, de a intra în cutele abisale şi
aproape copertate ale sinelui adânc. Ea „vede” lumi şi
descoperă ascunzişuri, face arheologie, scoate la ivea-
lă clipe şi smne ce păreau pierdute: „Poezia este în pri-
mul rând un fel de a vedea lumea, de a o înţelege, un
mod oblic de a privi lucrurile. Un om cu o privire poe-
tică asupra lumii se apleacă asupra a ceea ce nimeni nu
observă şi vede acolo întregul lumii într-un singur
obiect umil. Asta e esenţa poeziei, în sensul cel mai
înalt şi mai nobil cu putinţă: o privire copilărească şi
proaspătă asupra fiecărui aspect al vieţii... Există
oameni cu capacitatea de a rămâne copii toată viaţa. Şi
din punctul ăsta de vedere, da, mă consider poet. N-aş
putea face ni mic care să nu fie, într-un fel, poetic...
Dincolo de asta, însă, poezia e şi un gen literar, un fel
de a scrie, într-o anume tehnică. Eu am renunţat cu
desăvârşire la acest gen în jurul vârstei de 30 de ani.
Dar am continuat să fiu poet în tot ce am scris.”
Îndepărtarea de anumite medii şi platforme literare s-a

accentuat în special după apariţia romanului Solenoid,
unde tratează în răspăr felul în care a fost întâmpinată
lectura poemului Căderea, la Cenaclul de Luni (în
ziua de 24 oct. 1977). Un pasaj de acolo despre „criti-
cul locuit de daimon” a stârnit valuri, nedomolite nici
azi.

Poetica lui Mircea Cărtărescu s-a consolidat pe
seama perspectivei „oblice”, din unghi infantil, aceea
de a scruta lumea, de a da la iveală lucrul cu totul
mărunt, neînsemnat, marginal, din spuma uzuală a
zilelor, pe care nimeni nu-l bagă în seamă. Modalitatea
de a inspira poezia contează pe „plimbările de cârtiţă
prin continuum-ul realitate-halucinaţie-vis, ca printr-
un triplu imperiu inextricabil”. Ar mai fi însă ceva care
vine să se adauge privirii paradisiace – este ironia,
invocată intens într-un poem din tabla începuturilor,
ironia care face să ia amploare himera şi erupţia într-
un anume mod a subconştientului. Rezultă un supra-
realism naiv-descriptiv, de ruptură, plutind ca o navă
de război pe oceanul cuvintelor, spre a cuceri „lumea
interioară” cea fără de sfârşit: „ironia este un sedativ
cu o serie întreagă de efecte secundare/ de care nici nu
te-ai gândi să uzezi dacă nu ar fi o necesitate vitală/
asemenea radiaţiilor ironia provoacă diskinezii, căde-
rea danturii a părului şi a mizerie şi lipsă de calciu/şi
lipsă de oraşe, de coordonare, şi flote de pescuit întor-
cându-se seara/ în rade habsburgice, cu monştri căr-
noşi în năvod...// ironia este că am suflat între noi
această himeră.../ dă drumul cât mai tare la robinet, ca
pe măsuţa transparentă/ colecţia de capete să urle pe
diferite trahee/ca tot atâtea filiere ţesând cu o hărnicie
cretină linţolii şi voaluri/ şi această complicată coafură
a memoriei, atavismelor/ şi aceste deloc amuzante asi-
gurări că toţi până la unul vom deceda// ironia este
extrem de greu de dezamorsat...” (cuirasatul tod, din
Faruri, vitrine, fotografii, 1980). „Himeră? Ruine?
Viața interioară?“ (Jurnal, 26 iunie 2015). Cumva
Cuirasatul poeziei a inventat Solenoidul: „- doamnă, ai
auzit, o întrebi, de cuirasatul tod din mările sudului/ de
tramvaiul mărilor sudului, tod?”, versuri cu totul mis-
terioase ca sens, dar sporind şuvoiul vizionar.

„sunt surpat în mine/ părăsit/ uitat/ răul ăsta” 
Pe urmele lui Eminescu, din Scrisoarea I sau

Sărmanul Dionis („Fu prăpastie? genune? Fu noian
întins de apă?/ N-a fost lume pricepută şi nici minte s-
o priceapă,/ Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază,/
Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o vază...”)
– apare concepută în Orbitor o cosmogonie „neagră”,
o imagine sumbră a Genezei, în discurs savant, con-
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gruent recentelor cuceriri în domeniul cercetărilor
cereşti. Nu ştim vreun alt autor contemporan de la noi,
care să se fi încumetat la o ambiţie similară, încorpo-
rată unui flux ficţional acerb: „Trecutul este totul, vii-
torul este nimic, nu există alt sens al timpului. Trăim
pe-o bucăţică de calcar din scleroza în plăci a cosmo-
sului. Un animal mic şi compact, o singură particulă,
de-un miliard de ori mai mică decât quarcurile, de-un
miliard de miliarde de ori mai fierbinte decât centrul
soarelui, cuprindea, unificându-l în suflul unei singure
forţe, întreg desenul pe care mintea noastră nu-l perce-
pe în clipa cât i se dă timp să-l perceapă... Cuprindea
mai ales ceea ce mintea noastră n-a cunoscut şi nu va
înţelege niciodată, căci, într-un fel, acel punct era chiar
mintea noastră, era gândire care se gândea pe ea însăşi.
Era trecutul absolut, fără fisură, carne metafizică,
omogenă şi fără fibre, în afara unor, la început inobser-
vabile filamente de viitor. Când şi de ce s-a deplasat
simetria? Cine şi cum a fabricat înstrăinările începutu-
rilor? Cine-a putut suporta troznetul iniţial al fisurării
Totului? Viitorul care este înstrăinare, depărtare şi
răcire, a rupt în mii de ciozvârte globul iniţial, a căscat
răni hidoase în trupul unităţii fiinţei, goluri care s-au
lăţit tot mai mult, depărtând grăunţele de substanţă şi
lăsând un sânge fotonic, gâlgâitor, să circule între ele.
O noapte purulentă a-nfăşurat fiecare corpuscul, o
schizofrenie neagră şi fără speranţe. Odinioară atât de
simplu şi desăvârşit, cosmosul a căpătat organe, siste-
me şi aparate...” În acelaşi spirit al deşertăciunii atot-
dominatoare, îşi expune pe larg teoria despre hiper-
mnezia cosmică şi conservarea prin ea însăşi a memo-
riei universale: „Cosmosul însuşi, la un nivel mai înalt
decât cel al priveliştii galaxiilor şi quasarilor, se reflec-
tă-în el însuşi, într-o super-minte al cărei fundament
este memoria. Există o memorie universală, cuprin-
zând, stocând şi distrugând ideea de timp. Există
Akasia, şi Akasia (memoria universală a antropozofi-
lor, n.), salvatoarea universului... Ea este ochiul din
fruntea Totului, care cuprinde istoria Totului cu tot ce
este, a fost şi va fi. În Akasia nu există moarte, nici
naştere, totul este coplanar şi totul este iluzoriu... Şi
dacă gândirea noastră (cu care percepem în clipe exta-
tice şi privilegiate, Akasia) ar reuşi vreodată, adăugând
poate un al şaptelea strat neocortexului său... aseme-
nea îngerilor, să detectăm Memoria Memoriei lumii...” 

Există o interdependenţă la Mircea Cărtărescu între
poezie şi proză, între jurnale şi romane, între aluzii
livreşti şi reflexii parodice, o nesfârşită confidenţă, cu un
background de iniţieri succesive în biblioteca fără sfârşit
a lui Borges. După Levantul (1990), îşi propusese să nu

mai scrie poezie. Până la recentul volum de poeme Nu
striga niciodată ajutor (2020), a publicat versuri de tine-
reţe: Cincizeci de sonete (2003) și Nimic (poeme datate
1988-1992, în 2010), cu reluări selective. Sonetele sale
„fără rimă” şi fără reguli stricte, sunt aiuritoare, preţios-
ludice, cu unde balcanoide, exerciţii de gratuitate, nara-
tive şi colocviale, non-sonete în 14 versuri prelungi,
„conjurând (ironic) o şansă literară”, cum le califică
Şerban Foarţă în prefaţă. De obicei sunt scene narcisiste
sau himerice, într-un registru de amuzament, de joacă
tandră, fie şi presărate cu trimiteri la autori uitaţi: „mai
întâi mi-ai intrat în bucătărie, sinele meu abia a avut timp
să sară în frigider/ ca să nu-l vezi în izmene şi-n piept cu
litera A, stacojie,/ eul meu te-a poftit înăuntru, supraeul
ţi-a scos pantofii cu toc şi ciorapii reci de mătase/ ca să
te facă să râzi ţi-a citit din nicuţă tănase, dar tu mi s-a
spus că plângeai/ şi ei ţi-au organizat o luptă de cocoşi în
ceaşca de ceai/ şi-au dat drumul la televizor şi la ecranul
de apă în cadă/ s-au luat la bătaie pe recamier, i-au scos
arcurile şi iarba de mare/ excitaţi de suspinul tău prelins
pe macrameuri, în cafea, pe pahare,/ au smuls lustra.../
au scos asfalturile cu pumnii ca un pireu şi-au digerat
şpalturile din tipografia lui Dumnezeu/ şi ţi-au cerut
date, nume pe când eram în lume tu singură şi eu...”.

„încremeneşti teatral/ îţi dai ultima suflare/
prea încet/ nu se aude”
Fără a-i neglija aerul experimental, toată această

flecăreală inteligentă, pedant regizată, apare ca un
exerciţiu de spontaneitate lirică, pe o coardă ruptă
parcă din lira lui Marin Sorescu. Declaraţia erotică e
purtată spre zone teribiliste, cu sentimentul relativiză-
rii, în manieră evaziv-adolescentină: „tu parcă eşti
făcută din celofan, tu parcă eşti câştigată la zaruri/ şi
pierdută prin condiţia ta de femeie şi iar câştigată/ şi
iar pierdută şi iar câştigată si până la urmă înfiptă ca
malachit în cine ştie ce ac de cravată/ tu parcă fabulezi
când pui un picior înaintea altuia/ deşi cea mai slabă,
tu parcă distribui petrol şi celule solare cu fiecare ric-
tus de blazare şi grabă/ deşi cea mai rece, deşi cea mai
colocvială, tu bei cel mai mult/ preferi cinzano cu
lămâie să zicem, tu dansezi chiar lânga staţie/ leşinată
de narcisism şi de graţie/ tu parcă bei suc de mango la
cofetăria cu vedere spre mare cu vedere spre delfini şi
spre ilone şi langues-de-chat plutitoare/ tu parcă jon-
glezi printre genele nichelate cu sfera ta de cordială
stupiditate/ tu parcă mă cunoşti, parcă mă cunoşteai,
slipul tău de cristal fumuriu/ parcă mă cunoştea, sabo-
ţii tăi din piele de om/ când îi întreb de tine, acum îmi
răspund: nem tudom...”. Unele piese sunt inspirate de
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lecturi dense, tratate în regim de distanţare: „în finne-
gans wake bătrânul joyce poate pentru uzul vreunei
concubine metalingvistice în pelerină de sugativă/ sau
de frica justificată a leviathanului pe care orbirea/ atră-
gând inevitabilul arhetip homer în baia ei de revelator/
scria că istorria este un coşmar din care încearcă să se
trezească...”, unde licenţa cu bătrânul joyce trebuie
reconsiderată, având în vedere că marele irlandez a
trăit doar 59 ani (1882-1941).

În Nimic, regăsim imaginea băiatului de Bucureşti
de la sfârşitul anilor ’80, în trecere spre „ticăloşita
maturitate”, student furios, în „jackă de piele”, „fost
poet”, presupus „evazionist”, cu Bob Dylan, John
Lennon şi Natalie Wood în cap, cu ochii la „gagici”,
pândit de iubiri pasagere şi flirturi de metrou, hoină-
rind prin consignaţii şi aprozare, prin Colentina natală,
cu blocurile ei muncitoreşti – „mă uit în jur, grăsane,
mustăcioşi, tipi şi tipe...”; „e tot ce mi-a mai rămas să
iubesc: strada, circulaţia, oamenii care stau prin staţii,
la maxi-taxi...” Sunt de reţinut referinţele la o stare
zero a poeziei, în trecerea de la lumea „veche” spre
lumea „nouă”: „eu, mircea cărtărescu, sunt nimeni în
lumea cea nouă”; „în poezie ca şi în sport/ o duci o
vreme şi nu mai poţi”; „Am făcut poezie-poezie/ am
scăzut pentru ca ea să crească”; „nu vreau să fiu un
monstru cuprins de inspiraţie”; „Poezia mea e chea-
lă.../ Şi mi se rupe de asta.” „Sunt trist ca o javră acum,
cu viaţa terminată definitiv.../ matur şi cretin şi pier-
dut”; „Mi se rupe dacă spuneţi c-am decăzut/ Şi că
supravieţuiesc poeziei mele. Asta şi vreau.”; „noi am
făcut zece ani poezie bună fără să ştim ce poezie
proastă am făcut”; „căci doar ce nu e poezie/ mai poate
rezista ca poezie/ doar ce nu poate fi poezie...”. Un
volum nostalgic.

Tema singurătăţii şi izolării, constantă în scrierile
lui Mircea Cărtărescu, atinge registre acute în volumul
recent Nu striga niciodată ajutor, în mesaj sceptic,
vlăguit, total opus celui încrezător din juneţe. De la
celălalt capăt al vieţii, lumea se vede supusă deşertă-
ciunii. Altă epocă, alte frumuseţi... Şi cuvintele uzuale
sunt altele, nu departe de cele ale lui Bacovia, cu un
secol în urmă: singur, plâns, durere, ploaie, frig, noap-
te, suferinţă, neputinţă, eşec, spaimă, sicriu, nimic,
moarte, uitare, vid. Şi câteva sentinţe: „când toţi îi
iubesc pe toţi/ nimeni nu iubeşte pe nimeni”, „lumea
nu-i un loc/ al dreptăţii/ sau al bucuriei// lumea/ e locul
în care/ plângi”, „nu te agăţa de viaţă/ nu ăsta e sco-
pul”, „fii blând/ fii trecător/ fii aici”, „rămâi fără crusta
vieţii/ care te apără/ sufocându-te”, „nu te-nvaţă
nimeni cum să mori”, „proştii vii de altădată/ sunt pro-

ştii morţi de acum” (!?) Omul somnambul al noii ere
este părăsit pe insula lui pustie şi punţile de comunica-
re sunt definitiv rupte: „nu striga niciodată ajutor/ n-o
să te audă nimeni/ pentru că nu există nimeni/ în jurul
tău// înghite-ţi strigătul/ rabdă/ îndură// trage-ţi palme,
trage-ţi pumni/ taie-te pe braţe/ dă-te cu capul de
pereţi// dar nu striga ajutor/ îţi pierzi vremea// nu
aştepta nimic de la nimeni/ cel mai puţin de la tine// să
nu crezi în minuni/ minune e că mai respiri// când te
doare prea rău/ când te răzbeşte/ fugi afară/ agaţăte de
oameni// ei or să-şi şteargă-n părul tău/ noroiul de pe
bocanci/ sperma/ sângele/ aşa îţi va trece mai uşor/
timpul// dar să nu strigi ajutor/ fiindcă nu e nimeni/ în
jurul tău/ să te audă.” 

Scrii ca să te trezeşti, spunea Emil Cioran, scrii ca
să-ţi trezeşti fiinţa adâncă. E puţină teatralitate în aces-
te poeme defetiste, sau mai degrabă e vorba de acea
libertate de a te opune clipei finale prin literatură, prin
fulguraţia versului, dar poate şi dorinţă de a-ţi declama
în voie ura faţă de social, cu spatele întors la o realitate
în criză, anarhică şi înfricoşătoare: „singur ca nimic pe
lume/ singur/ singur// singurătatea/ drama vieții mele/
am simțit-o când mă iubeau toți/ și când nu m-a mai
iubit nimeni// din ea sunt făcute oasele mele/ câmpul
meu vizual/ gândurile mele// sunt doar singurătate/
viaţa mi s-a închis/ n-am unde fugi” (singur ca un
câine). Cărtărescu propune imaginea omului singur,
„victima tuturor”, părăsit, abandonat, neluat în seamă,
fără speranţă, fără credinţă, fără voinţă („nu mai sper/
nu mai cred/ nu mai vreau”). Versurile suportă o doză
de naivitate („nu mă iubeşte/ nimeni/ de ce-ar face-
o?”, „un atac de panică a fost/ îndelungata mea viaţă”,
„să nu trăieşti mai mult decât tine însuţi”!!), dar ideea
cărţii rezistă. Îşi închipuie, ca şi Macedonski, în
Noapte de noiembrie, „gloria” zilei de pe urmă: „sunt
singurul care-a venit la-nmormântarea mea/ şi chiar
eu/ nu plâng...”, sau: „nu mai vreau decât să plâng la
căpătâiul meu/ singur acolo lângă patul meu de moar-
te.../ am avut o viaţă lungă/ din care n-am înţeles
nimic.../ vreau doar să plâng pe mormântul meu.../ la
moartea mea cineva va rosti un discurs...”. Un nihilism
tulbure, ceţos, calmează dicteul hedonist şi imagismul
de altădată. Discursul a devenit grav, blând astenic,
apelând la alegoriile beznei: „lupul care te sfâșie/ de
fapt te sculptează/ îți roade carnea/ rămâi tu// câtă
durere/ ca să ieși afară/ ca statuia/ din piatra ei// de-
aceea să nu plângi/ când viața te doboară// ești mai fru-
mos așa/ costeliv”. 

Poezia rămâne, pentru Mircea Cărtărescu, fondul
de rezervă al meleagului ficţiunii. 
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E și nu e o sinteză acest roman al Doinei Ruști
pentru propriile-i cărți (multe și toate convingă-
toare în felul lor, în care aventura scriiturii, dusă
pentru fiecare carte în altă direcție novatoare s-a
împletit mereu cu jocuri interesante ce adună și
despart mereu realul de fantastic) e o întrebare
pusă și răs-pusă deja; credem, încercînd să și ară-
tăm în cele ce urmează, că, mai mult chiar, se
poate vorbi în Homeric de complementarități suc-
cesive ce configurează o viziune naratologică
largă ce răspunde unor provocări mai vechi sau
mai noi ce privesc straturi ale linearității discursi-
ve de odinioară și de azi. Scriitura ei, mai mult ca
altădată, se dezvoltă după regulile unui veritabil
puzzle seducător, în care nu vorbim de vocile
narative distincte, ci de puncte de vedere re-dila-
tate sau diluate, pierdute, regăsite, contradictorii,
complementare, într-o Poveste făcută din povești
în care firele narative care se întretaie și se unesc
într-o albie nouă, ce se grăbește apoi să se desfacă
în fire de ape rebele, independente.

Așa că în Homeric, dincolo de cele spuse, din-
colo de sinteză, e mai degrabă forma completă a
tentativelor inițiale. Adică un fel de de-
construcție și de re-construcție a poveștii, un fel
de desfacere chirurgicală a corpului și o posibilă
re-asamblare a acestuia. Dincolo de devoalarea
unor segmente, părți componente ale poveștii, alt
aspect e tulburător: acela că mereu dai de altă
poveste în spatele unui detaliu și tot așa, până
când totul trimite spre un posibil spațiu al home-
ricului, adică în ficțiunea pură.

Și dacă vorbim de Homeric, e vorba în acest
roman și de (și) de Iliada, într-un mod mai degra-
bă păcălitor sau nu, într-o altă cheie de intertex-
tualitate, sui-generis. Rămîne important Il nome

dela rosa se postula în ultimele rânduri din
Numele trandafirului. Dar în romanul lui
Doina Ruști, e altă interpretare în acest sens,
diferită de aceea a nominaliștilor medievali;
e un aspect ce fusese însă contrazis, anulat,
în alt context, acolo unde se făcea o adevă-
rată teorie a bolii autorlîcului, adică a
„dorinței de a te semna pe orice”... Și totuși,
personajul ei, devoalat (și) ca narator în ulti-
mul capitol, cel venit din lumea veche/
mitologizată o spune explicit altfel, din
punctul său de vedere: „Un singur lucru a
rămas neschimbat: disprețul față de nume.
Evident, am avut multe nume de-a lungul
timpului, dar niciunul nu s-a lipit de sufletul
meu.” O floare există și în romanul Doinei
Ruști, desigur, alta decît aceea din romanul
lui Eco. E o floare presată într-un exemplar vechi
din...Iliada, de aici posibile interpretări ale titlului
și ale convergenței celor patru capitole. Numită
„sîngele-dracului”, floarea (din care se pot face
pastile miraculoase) e la originea insertului fan-
tastic și aparține lumii mai vechi, lumea oameni-
lor înalți (uriașii, de pe vremuri...). În această
lume mai veche există o pînză specială, numa
care face invizibil. Mai sunt și puterile acelei
plante cu nume aparte , suficient ca să existe și o
contradicție majoră între lumea „scundacilor”
(oamenii noi)și a celor „înalți”. Dar acestea sunt
elemente ce se cern printre rîndurile ce alcătuiesc
patru capitole dense, în care povestea/ poveștile
se întretaie, se completează, se contrazic, se tul-
bură...homeric.

Ca în toate cărțile ei de până acum, Doina
Ruști e aceeași îndrăgostită de București. De
această data, Bucureștiul ficțional este un terito-
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riu decupat special, de la Cotroceni la Gorganul
din Cișmigiu/ unde se află biserica Sfîntul Ilie
Gorgani, teritoriu investit apoi faulknerian
cumva, deoarece, plecându-se de la o hartă a
zonei de la sfârșit de secol XVIII, se realizează
acum o hartă sui-generis (foarte frumoasă, de alt-
fel) introdusă și în carte, spre delectarea unor citi-
tori potriviți. Aici se derulează evenimentele din
roman, urmând regula deja consacrată cu succes:
crearea unei lumi atemporale (deși toate imagini-
le sunt ale unui spațiu-timp fanariot bucureștean)
și a unui strat de fantastic ambiguizat, uneori tem-
perat care justifică (sau nu) povestea.

Mare creatoare de poveste (și consumare,
împătimită, la rândul ei, de ficțiuni) Doina Ruști
surprinde, în acest roman, prin construcția unor
etaje succesive, ce se completează la distanță,
pînă la secvența finală, iarăși cu dublă valență: de
explicitare și de ambiguizare în același timp (cele
patru capitole ale cărții sunt Personajele,
Povestea lor, Povestea din spatele poveștii,
Povestea mea). Deși se poate vorbi de o întreagă
descripție socială, cu toată zestrea orientală pe
care autoarea o stăpînește foarte bine, cu nenumă-
rate detalii ce țin de o viață de demult, inclusiv de
o istorie bine decelată: cu toată colcăiala socială,
în care piața, mahalaua, măcelăria, negoțul ad-
hoc, patimi și violențe, superstiții, intrigi, taine,
spaime, vicleniii, disimulări etc. se manifestă
necontrolabil. Însă romanul strălucește, cum alt-
fel, prin exotism, prin rama fantastică, printr-o
mitologie sui-generis, printr-o neîntîmplată
poveste de dragoste (cu atît mai frumoasă, după
cum se spune în final: „Toate iubirile care trăiesc
într-o minte de om sunt eterne. Cine iubește își
lasă povestea acelor oameni care știu s-o dea mai
departe”), prin una sau mai multe povești de dra-
goste consumate, prin sugestii ce trimit spre artă,
spre existență, spre canon și tezaurizare culturală
prin poveste, deoarece alăturarea de homeric (nu
de Homer) nu ține de intertext postmodern, cît
mai mult de rostogolirea eternă (și re-inventarea
la fel de eternă) a poveștii.

Toată povestea, față de multe altele...trebuie
citită însă de la narator, dezvăluit în ultimul capi-

tol, prefigurat însă străveziu și în „voci” anterioa-
re. Rolul acestuia e, mai degrabă, de formator de
opinie: el trebuie să ne lămurească, fie și prin fap-
tul că vine din timpuri străvechi, că singurul lucru
care dăinuiește este povestea, narațiunea, fie și
aceea care fixează o iubire sau o prefigurare a stă-
rii de iubire. Prin intermediul lui se insinuează un
fel de mitologie specifică, precum și acel cadru
estompat, mai degrabă un fel de ambiguizare diri-
jată prin care se strecoară și informațiile despre
vechii locuitorii ai pădurii de demult, de care am
amintit, uriașii protejați de forțe fantastice, pre-
cum floarea mult invocată aici, „sîngele-dracu-
lui”, cei care vor intra în conflict cu oamenii noi,
„scundacii”, în ciocniri ce provoacă dispariția
miraculoasă a acestora și transformarea lor în
cenușă, din care alt personaj, cafegiul, își prepară
cele necesare pentru...fumat. Naratorul e cel care
punctează, subtil, breșele necesare ce ne apropie
de o cantitate suportabilă de fantastic: „înainte de
ziua de toamnă despre care începusem să vor-
besc...” Între lumea reală (cu toată descripția de
rigoare ce ne plasează în lumile atît de autarhic
relaționate de Doina Ruști...) și cea invizibilă,
bănuita, colportată timid se află acele breșe des-
pre care aminteam: de aici, disparițiile misterioa-
se în pădurea dinspre Cotroceni, persistența unor
duhuri, puteri neștiute ale bălții și ale adîncimilor
de pădure, existența omului „înalt”/ Năltărogu,
„stafia de la Cotroceni”, importanța unui personaj
precum ghicitoarea Ciptoreanca, În plus, unui alt
personaj, Mărmănjica i se întîmplă (ca și altora)
să vadă, să recepteze evenimente trecute:
„Vasăzică, lucrurile pe care le vedea erau din tre-
cut! Asta înseamnă că Despina murise deja! Iar
Pantelimon, ca și taingiul știau!” „Iarba” ca și
cartea totală care este Iliada au rolul lor
evidențiat mereu asupra personajelor iar la un
moment dat timpul/ faptele/ succesiunile se ames-
tecă iar tabloul devine halucinatoriu, determi-
nînd-o pe Mărmănjica să considere că văzuse
„viitorul” (punîndu-și și întrebarea de bun simț
„cine văzuse” acest cadru, pe care o mînă de nara-
tor de mare forță stilistică îl realizează: „Despina
începu să rîdă cu hăhăieli lungi. Între ei zboară
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vorbele ca niște petale albastre, suflate de vînt.
Pantelimon se apropie, încercînd s-o lovească. E
crud, disprețuitor. Din gheata uzată se vede ieșind
un picior la fel de jegos ca fața Despinei. Pe
neașteptate, dinții ei se înfig în pulpa murdară.
Scaunele zboară dramatic. O fereastră se face
zob. Apoi, Pantelimon se aruncă asupra ei și din
două mișcări îi sucește gîtul subțire. Despina e
moartă, zace pe podeaua tocită, o cîrpă și ea, prin-
tre mormanele de cîrpe din jur.” Asistăm la o anu-
lare și o reconvertire macabră a unei povești de
iubire, în contextul în care tot textul poate fi văzut
în succesiuni de organizări și re-organizări tex-
tuale; paroxismul se la un moment dat cînd peri-
colul cel mare poate veni chiar din pictură și din
grafem, cînd ideea de a „te semna peste tot” se
poate transforma în boală (aluzie postmodernă cu
bătaie lungă către zona auctorialului!): „...vrei să
te bați cu pumnul în piept, să afle toată suflarea că
autorul ești tu! Foarte frumos! Ai muncit, ți-ai pus
osul la bătaie, iar lumea trebuie să știe neapărat
cum te cheamă! Dar dorința asta este o boală. Ea
începe cu o semnătură pe zidul măcelăriei și se
transformă pe nesimțite în praf otrăvit, intrînd în
nările tîrgoveților, umflîndu-le apoi creierii,
scoțîndu-le la iveală toate poftele mici și nedem-
ne. Mai întîi, colegii de breaslă a lui Pantelimon
Iorga vor vrea să-și scrie și ei numele, apoi vor
veni la rînd cîntăreții de strană, care se vor simți
îndreptățiți să boteze cu numele lor fiecare ison
care le iese pe nas. Învățătorii vor cumpăra scări
și își vor scrijeli și ei numele pe zidul lor. Vor
urma slujbașii de rang înalt, care sunt socotiți
ceva oameni de vază. De pe acum li se strigă
numele prin foișoare, ca să se știe cine strînge
dările, cine numără berbecii de mir și cine mătură
străzile. Căpitanii de agie își vor lăsa numele în
porțile păcătoșilor, pe care consideră ei că i-au
adus pe drumul cel bun. Nici meșteșugarii n-o să
mai vrea să muncească neștiuți de mahalagii.
Cizmarii își vor pune numele pe încălțările cîrpite
de ei, iar în coaja pîinii o să găsești numele pita-
rului care-a frămîntat-o!”.

În acest joc al relaționărilor textuale, persona-
jele au rolul lor (primul capitol e intitulat sec

Personajele) prin și (mereu) alte povești țintite
spre ei cu eros, pasiuni, meditații existențiale,
coloratură socială, exotism fanariot, sentimentul
trecerii timpului și a lumii etc.

Sunt alăturate două figuri feminine semnifica-
tive. Despina, imagine mereu surprinzătoare,
pasională, cu o biografie contradictorie, reinvesti-
tă la nivel de macro-secvențe, uneori și la nivel de
detalii, reinventată de fiecare capitol al romanului
este un personaj ce poate copleși. Rod al unei
iubiri vinovate, ea e adoptată de boierul Băleanu
și crescută aristocratic, ceea ce nu taie nimic tem-
peramentul pasional: iubirea dintre ea și zugravul
Pantelimon capătă toate datele iubirilor fatale,
aspect speculat ca atare de o narațiune ce crește și
se revarsă mereu în noi și noi straturi, libertatea
personajelor în acest sens fiind seducătoare, mai
cu seamă că Despina, grație puterilor oculte
amintite mai sus, are puteri aparte la nivel de pri-
vire. Le are și un fel de replică feminină a ei,
Mărmănjica, cea care poate deveni malefică, mai
cu seamă că tot caută acea floare „sîngele-dracu-
lui”, cu puteri la nivel de căutătură, motiv pentru
care lumea o ocolește. Galeria de personaje (fie-
care putînd crește și în alte povestiri) e impresio-
nantă: iubitul Despinei, un fel de fante de mahala,
zugravul Pantelimon, fratele Despinei, Lambru
Băleanu, farmacist și iubit al grecului Iane, cafe-
giul Marin cu toată povestea legată de mama
Despinei, Mutul, Ahmet, luntrași, lumînărari,
mahalagii, ghicitoarea Criptoreanca, chiramele,
desigur naratorul-personaj Năltărogu, personaje
ce evoluează între iluzie și realitate, în
ambiguități mereu relansate narativ; fiecare poate
fi privit ca aducător al unei piese (sau mai multe)
ale unui joc fascinant de puzzle care se arată a fi,
într-un posibil final, macro-povestea. 

Și astfel, „homericul” din titlu lasă loc inter-
pretărilor, deoarece autor-narator-personaje-citi-
tori colaborează la acest nivel, într-un roman care
re-ordonează multe știute despre autoarea Doina
Ruști, lăsînd loc liber pentru alte și alte interpre-
tări, deoarece deasupra tuturor și toate tronează
povestea.
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Teatrul politic al lui D.R Popescu apare drept
obiectul unui nou demers reconfortant de recupe-
rare culturală întreprins de criticul și istoricul lite-
rar Constantin Cubleșan, hotărât să înfățișeze
fizionomia particulară a acestei incitante opere
dramaturgice și să îi fixeze locul însemnat în
ierarhia teatrului contemporan. Volumul D.R.
Popescu. Teatrul politic (Editura Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca, 2020) se configurează ca un
exercițiu hermeneutic menit să restaureze vitalita-
tea literară a subiectului pe care îl tratează, actua-
lizându-l în conștiințele cititorilor. D.R. Popescu,
unul dintre scriitorii proeminenți ai generației
șaizeciste, reușește să confere pieselor sale dra-
matice același spirit dilematic-subversiv care îi
străbate proza. Tehnicile și mecanismele teatrului
elaborat de acest „dramaturg uitat” vădesc rafina-
mentul și precizia expresivă, turnate în replici,

scene și situații rezonante. Constantin Cubleșan intero-
ghează cu sagacitate scenariile dramatice construite de
D.R. Popescu, fapt ce transformă cartea într-o incursiune
exgetică pasionantă care lasă în urmă locurile comune și
extinde unghiul interpretării prin cartografierea drama-
turgiei ca domeniu distinct, orginal, supus unui proces
particular de elaborare literară. 

Criticul nuanțează perspectiva interepretativă prin
recursul la celelalte segmente ale creației lui D.R.
Popescu și la repetoriul criticii, spectacolul receptării
oferind și el repere prețioase pentru înțelegerea
intensității intuiției dramatice a scriitorului. Fervoarea
justițiară, suflul insurgent, virulența satirică devin coor-
donatele principale ale unui teatru dominant politic prin
structura sa polemică, trecut într-un con de umbră prin
confruntarea cu notorietatea prozei lui D.R. Popescu.
Cubleșan leagă retorica suplă a argumentației culturale
de cunoașterea profundă a conținuturilor și ideilor unui
dramaturg sedus de revoluția viziunii shakespeariene.
Prin capitole scurte și concentrate, arhitectura volumului
urmărește să descifreze strategiile literare ale unui set de
douăzeci și patru de piese de teatru publicate după anul
1989, țintind către o restabilire a sensului pozitiv al iro-
niei și al scepticismului istoriei. Constantin Cubleșan

propune un itinerariu literar inedit în intimitatea procesu-
lui de alegorizare a istoriei. Farmecul pieselor de teatru
scrise de D.R. Popescu rezidă în voluptățile căutării cu
aplomb detectivistic, care nu știrbesc nimic din forța
melancolică a conținuturilor ideatice ci, dimpotrivă, le
intensifică. Tensiunea disursului critic elaborat de
Cubleșan își are originea în autooglindirea sa în propriile
ecuații hermeneutice, ca fin cunoscător al proiectelor și
realizărilor dramaturgice ale lui D.R. Popescu. Stilistic,
criticul își menține opțiunea pentru plasticitatea,
consecvența și elocvența discursivă, iar aceste proprietăți
ale expresiei ajută demonstrația critică să fie limpede,
concisă și captivantă.

Exordiul volumului face apologia necesității redes-
coperirii operei de dramaturg a lui D.R. Popescu, iar cri-
ticul susține argumentația relevanței și a valorii estetice
prin decuparea câtorva dintre cele mai cunoscute episoa-
de ale receptării critice (Dumitru Micu, Mircea
Iorgulescu, Mircea Ghițulescu). Insistând asupra
originalității scriiturii dramatice a lui D.R. Popescu, cri-
ticul își motivează demersul exegetic prin sugerarea a
ceea ce ar putea revela teatrul autorului Leului Albastru
ca fenomen literar, analizat din unghiul manifestării lui
particulare. Primul capitol al cartografiei dense ideatic
este dedicat colecției de piese scurte reunite sub titlul
Cortina (Editura Curtea Veche, București, 2016), oferind
criticului prilejul de a evidenția câteva dintre tehnicile
recurente și modelele teatrului lui D.R. Popescu. Aflăm
că în ciclul Cortina „modelul e cel pirandelian, neoex-
presionist, personajele, aparent improvizate din specta-
tori, jucând rolurile unor eroi ai unui teatru, și el impro-
vizat, în care trebuie să recunoaștem, în lumea scenei pe
care evoluează, evenimente conflictuale din lumea diur-
nului contingent”. (p. 17). Acestă culegere de scurte
piese de teatru împrumută figurația tematică și expresivă
a romanelor scriitorului, aducând în atenție subiecte dez-
voltate gradat, colorate de expuneri anecdotice, abordări
panoramice ale problematicii supuse dezbaterii persona-
jelor. Mizele discursului critic construit de Constantin
Cubleșan țintesc spre o viziune închegată, coerentă și de
ansamblu asupra dinamicii imaginarului prefigurat în
cadrele pieselor de teatru elaborate de D.R. Popescu. 
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După cum a demonstrat în repetate rânduri, criticul
are puternice afinități cu această zonă crepusculară a res-
tituirilor culturale și o disponibilitate admirabilă de a sur-
prinde sensurile generale în particularitățile expresiilor
artistice. Cubleșan oferă pasionante scenarii de idei, în
care obiectul reflecției este fragmentat și analizat în
șiruri de conexiuni ce iluminează o secvență biografică
ori artistică, o mentalitate sau un fenomen cultural,
demonstrându-și înzestrarea pentru analogii fulgurante,
învăluite în consecvență și armonie teoretică. Impulsul
perfecționării scriiturii este surprins cu acuratețe în tea-
trul lui D.R. Popescu, unde rescrierile capătă rolul unei
căutări a semnificației originale, soldată cu o panoramare
a „laboratorului” literar cu scopul identificării țesăturii
de condiționări literare, estetice și extraestetice. O piesă
precum Mireasa vagaboandă sau Mireasa desculță sau
Mireasa Valahă (Editura Curtea Veche, București, 2016)
este convertită în farsă, printr-o redimensionare tematică
și o restructurare a subiectului din vechea dramă Mireasa
cu gene false din 1988, pentru a deveni o replică parodi-
că la Steaua fără nume a lui Mihail Sebastian.
Fizionomia personajelor rămâne cea cunoscută din uni-
versul romanesc al lui D.R. Popescu, întrucât actanții
ficționali „vorbesc mult, cu o plăcere nestăvilită a comu-
nicării, a cozeriei și, în fond, a comentariului polemic pe
varii teme ce apar dintr-o dată în discuție, parcă lansate
de niciunde, însă mereu solicitante și percutante”. (p.
23). De asemenea, autoreferențialitatea devine un ele-
ment cheie în piese precum Regina fără somn sau
Sinuciderea Gertrudei, permițând dezvoltarea crezului
auctorial asupra impactului artei teatrale. 

Firul intertextualității este unul proeminent și condu-
ce adesea către piesele shakespeariene, sugestiile con-
flictelor grave planând chiar și asupra situațiilor comice
ori absurde. Comediile lui D.R. Popescu se articulează
adesea ca exerciții de „conversație teatrală gratuită, ilus-
trând banalitatea existențială a lumii”, strategie dramati-
că prin care „se devoalează astfel derizoriul
mentalităților; al comportamentelor anodine, punând în
mișcare indivizi care se complac într-o stare amorfă, vor-
bind fără șir, fără vreun scop în sine, lansând aberații,
dialoguri pitorești, în felul lor, ridicole, lipsite de sens”
(p. 42). Farsa politică a căpătat, la D.R. Popescu, o alură
cvasi-epopeică, care se împletește cu virtuțile satirice și
irizațiile parabolei într-un aliaj însolit, dar de efect, așa
cum observă și criticul în piesa Cimitirul trenurilor sau
în drama de familie Bătrânul Vișan. Dublate de o ironie
caustică, aluziile politice se nasc dintr-o suprapunere a
istoriei sau a realității peste un substrat ficțional, rezulta-
tul fiind aglutinat prin acțiunea metaforelor, motiv pen-
tru care Constantin Cubleșan îl consideră pe D.R.
Popescu „un maestru al unor asemenea dramatizări, în

care viața reală se suprapune unei alteia, false, ireale, pri-
lejuind astfel, în confruntarea dintre protagoniști, apre-
cieri și sentințe cu aviz la faptele concrete ale
actualității”. (p. 67). Efortul critic este mai degrabă unul
sintetic, totalizator, animat de pasiunea analitică. 

Ordonând toate subtilitățile discursului dramatic ela-
borat de D.R. Popescu, Cubleșan încearcă să supună pro-
priei ecuații hermeneutici un vast material heteroform,
iar simțul literar al criticului tinde să se exprime într-un
limbaj desprins din același trunchi al artei dramatice.
Într-o dramă morală precum Anglia, „eroii discută cu
pasiune, confruntându-se deschis, pe varii teme, aparent
neutre, colorate cu trimiteri ostentative la evenimente și
personalități din istoria națională sau universală, la cul-
tură și mitologie, făcând ocoluri dialogale, pentru a ajun-
ge, în cele din urmă, să abordeze tăios, din diverse
unghiuri de înțelegere, problematica în sine conflictua-
lă”. (p. 88). În teatrul politic al lui D.R. Popescu,
Constantin Cubleșan lansează numeroase direcții de
investigație și interpretare, închizându-le în formulări
care prind admirabil esența pieselor dramatice pe care le
analizează. Cercetând opera dramatică recentă a D.R.
Popescu, criticul sesizează în mod strălucit subtextul
mentalitar al unei practici literare și construiește, din
sugestiile oferite de texte, viziunea scriitorului asupra
rolului teatrului. Distincțiile operate au o subtilitate
remarcabilă, iar disocierile scot la iveală simțul fin al
nuanțelor scriiturii. Inflexiunile vocii criticului imprimă
siguranță intuițiilor integrate în demonstrația sa, iar apa-
renta simplitate camuflează eleganța cu care Cubleșan
alege să se apropie de fațetele teatrului politic al lui D.R.
Popescu și să le surpindă mecanica.

În volumul D.R. Popescu. Teatrul politic, deplasarea
interesului dinspre maniera de construite a tramei drama-
tice către dinamica interacțiunii dintre personajele și
transformarea țesăturii polemic-aluzive are nu doar o
rațiune artistică, exprimând evoluția unor categorii, ci și
una mentalitară, devoalând serii de modele, influențe și
intuiții ale dramaturgului preocupat să își perfecționeze
formulele. Criticul pendulează între ilustrarea obiectivă,
cartografică a teatrului lui D.R. Popescu, și creionarea
afabilă a atmosferei din piese. Mișcându-se cu rafina-
ment în intimitatea ideilor despre dramaturgie ale auto-
rului Vânătorii regale, Constantin Cubleșan își articulea-
ză ipotezele cu aspectul clar de construcție coagulată,
care clarifică neașteptat un episod enigmatic de critică
literară, ajutat de spiritul său speculativ, de o surprinză-
toare mobilitate asociativă. 
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E anevoie de spus dacă poezia Mihaelei
Grădinariu din noul său volum (Oglindă pen-
tru spaimele luminii, Editura Eikon, 2020) e
„cu totul nouă”, cum crede Dan Perșa; mai
degrabă, nu! Pricina ar fi stabilizarea ei,
așezată cu demnitate estetică și osteneală, gră-
dinărind cuvintele, într-un imaginar mito-poe-
tic propriu, inconfundabil, plin de prospețimi,
într-o altfelitate care, pe acest plasmatic con-
tinuum liric, eufonic, împacă oximoroane,
pensează cuvinte uitate, țâșnind, cu energii

eruptive și plăsmuiri calme, dintr-o „placentă de
gânduri”. Poeta, credinceră a Cuvântului, „scrie
dintr-o suflare”, constata regretatul Gheorghe
Simon, are un cod tăinuit, doar al ei, reînvie quasi-
oniric „vagi umbre de poveste” și închipuie, în straie
metaforice, în neistovul căutării, o arhetipologie
creștină și laică, zămislind – observația s-a făcut –
un „recviem al jertfei”. O liturghie cosmică hrănită
din combustia ființială. Înscrisurile, fie și „împache-
tate”, dezvăluie o experiență spirituală: peisaje inte-
rioare, umbre hieratice, mirări și smerenie, pe de o
parte; sau, răscolind stupul cuvintelor, împerecheri
șocante, stihuri aspre, distihuri sentențioase, pulsiuni
întunecate. Scoțând la lumină adevărul ființei și
humusul vieții, reamintindu-ne barbian că „fără pre-
get, poemul din noi se înfruptă”. E un ciudat ames-
tec, de imbricare savantă, logodind duhul cu lutul,
plânsul Domnului și poemul-bairam, penitența
cuvintelor („vită de povară”) și oboseala lumii cu
registrul celebrator, „ocupând” cerul cu „viespi de
vorbe”.

Să recapitulăm: cu o dublă formație (filologică și
teologică), oferind o solidă teză doctorală, de tip
monografic, dedicată discretei Alice Botez, sondând
„memoria irealității” și sperând „o decriptare corectă
și completă”, încăpățânata Mihaela Grădinariu
(adică Mihaela ot Rîșca, „afurisită și pădureață”,

dacă ar fi să o credem) debuta matur, în 2012, cu
Biserica de Cuvinte, ivind, în anul următor, Frigul
din clepsidră, ambele volume sub sigla editurii
Timpul. Încercată de tăceri și uimiri, traversând –
sub interdicție medicală – chinul nelecturilor („o
perioadă nesărată”), poeta vădea fervoare imaginati-
vă și muzicalitate, reînviind un lexic popular-arhaic,
„diortosind limba pământului”, ispitită, într-o lume
dezvrăjită, de a desluși tainele unei sacralități pier-
dute. Față de lirismul gureș-sarcastic al „fetelor rele”
(cum ar spune Al. Cistelecan), spulberând cu cinism
„misteriozitatea”, bravând prin tușe expresioniste și
voltaj mizerabilist, străină și de literatura potențială,
„produsă”, prin programul Creative Writing al părin-
telui Serafim (A. Urmanov), la mânăstirea Rîșca,
Mihaela Grădinariu deplânge „ușurătatea” lumii
știind că, printre „ruguri cu vorbe și săbii”, sub
cupola „timpului priveghi”, printre atâtea „risipiri
mundane” (v. Risipiri în alb pe alb, Timpul, 2014),
„cântecul mierlei oprește moartea din vorbă”.
Ascuns într-o umbră, însuși Dumnezeu bate la
mașină (e drept, „arar”) poeme, izvodind „prunci
fără titlu”. Precum poemele Mihaelei, al căror sens
ar trebui dibuit cu niscaiva efort hermeneutic, che-
stionând relația cu divinitatea (ca fericită întâlnire și
„spectacol fără de-asfințit”): „Iar pe sub chipuri asu-
prite de sfinți, / Fiecare împuns de sărut și de cuie, /
Mîinile tale, sîngerînd și fierbinți, / Într-o clepsidră
crăpată mă-ncuie...”

Din „cuvinte-nnodate”, închipuind „statui din
țărâna de vorbe”, poeta sugerează o poetică a tainei,
reînviind o carte uitată. O recapitulare a jocului ede-
nic (reluând Căderea), cumva șăgalnic, dialogând,
de pildă, cu moartea-drumeața sau plombând simbo-
luri păgâne (șarpele casei). Știe, însă, că divinitatea
„ne vrea înapoi”, că în acel stup divin sunt „cuvintele
toate”, că trăirea lăuntrică, în acord cu timpul litur-
gic, nu exclude sondarea și „divulgarea” intimității.
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Se încheagă, astfel, între cele două borne, o carte „de
facere și plecare”, un „rai de catifea și fiere”, cu ilu-
zii „dumicate”, un șir de poeme „împachetate bine”,
vertebrate, vădind o simbolistică meșteșugită.
Respectând porunca eminesciană, îndemnând, el,
într-o postumă, la „păzirea auzului”, implicit prote-
jând sacralitatea tăcerii. Fiindcă, reamintim, „Fără
preget, poemul din noi se înfruptă... / Mîna ta-mi
scrie în fiecare zi o poruncă.”

Urechea lui Malhus (Editura Timpul, 2017),
volum structurat triadic, reușea, incantatoriu, o
„intensificare simbolică” (cum observase regretata
Sabina Fînaru): „Noaptea, cuvintele nasc fără văzul-
auzul”. În consecință, „umbra urechii mușcă din
mine, acum...” Cum urechea lui Malhus (slugă
zeloasă, slujitor al marelui preot evreu Caiafa, parti-
cipând la arestarea lui Isus) „nu doarme”, deși rete-
zată de sabia lui Simon-Petru, dar vindecată de
Mântuitor, ca ultimă minune, ne informează (numai)
Luca (22 : 49-51), poeta, ascultând de „îngerul vor-
belor”, între descântec și încântec, jonglează cu
dublete antinomice pentru „a prinde” tensiunea
ființială. Desigur, nu cu „răceală” intelectuală, cere-
bralizând exhibiționist. Ci mărturisind posibila inco-
municare, acele ferestre oarbe „între tu și eu”, între
spus și nespus, între știut și neștiut, veghind din
„paraclisul de fum”. Jumătățile fac „schimb de uita-
re”, scriptura însăși e „împărțită pe din două”, andro-
ginia (îngemănarea) ar salva „două zboruri cu aripă
una”. Pendulând între atunci (e)/ acum, invocând
aproapele și departele, golul și plinul, „dușmănia”
dintre alb și negru etc., Mihaela Grădinariu, în acest
„legănuș de poeme ascunse”, gătește – ne previne –
„cu poeme calde lutul...” Dar e un tumult afectiv
zăgăzuit, controlat, cu întrebări „treze”, gândind
liber într-o „ocnă de vise”, cu trăiri care, dincolo de
conotația biblică, respiră într-un halou interpretativ
nesufocat de dogmatită. Îngerii pot fi „împielițați”,
„cu ochi hapsâni”, „ciufuliți de nenoroc” etc., după
cum, într-o carte-blestem, Doamna Moarte, uneori
doică, este „soră de lapte, de fum și de coasă”,
întreținând echivocul: „Uneori, plânsul mă botează
cu numele tău./ Apele răstoarnă tot cerul între bine și
rău”.

Mai mult, „un iad în cer/ Nimicul, mai în jos”, ne
avertizează poeta, tăioasă nu doar cu experiența
mundană, înstrunând, în urzeala textuală, coarda
gravității, acceptând, odată cu insinuările profanului,

conviețuirea (rai și iad îngemănate). Într-un „timp
fără oase”, cu un Dumnezeu „orfan”, lumina
putrezește, „soarele-i doar o rană sub cerul slăbit”,
cuvintele devin cenușă. Bântuie angoase surdinizate,
răul pânditor amenință gustul luminii; în tușe energi-
ce, repertoriază un spectacol grandios, de suflu cos-
mic, cu „îngeri împielițați” și „ceasloave de fum”,
consfințind îmbrățișarea iadului (un „iad verde”!) cu
raiul. Dar cuvintele sunt „peticite în neagra năfra-
mă”, se strâng „în cochilii uscate”, cântecul însuși se
destramă sub un soare negru. Poeta scanează, cu o
amețitoare varietate lexicală, suferințele luminii,
dubiul, decepția, golul, absența, nimicul. Dacă
Gabriel Chifu, ca „bard al luminii” (cf. Gheorghe
Grigurcu), nu poate – mărturisea – descrie întregul,
decupând doar partea luminoasă a lumii, bucuriile
inimii, emoțiile (o „comoară fără pereche”), Mihaela
Grădinariu își tivește discursul cu „frici fără de
număr”. Unda thanatică scaldă textul, invocând
raiul-fosilă și moartea-rimă („drumeață”), cu un
Deus absconditus (ascuns într-o umbră). Poeta,
răvășită de „lumina spaimei”, ne anunță franc, refu-
zând oglinzi mincinoase: „Din spatele soarelui
moartea la masă ne cheamă”. Dar nu dezarmează.
Jocul „de-a viața” continuă, fie și sub „ceruri deco-
lorate”, amânând nașterea „morții iubitoare”, izvo-
dind „un munte de poeme suverane”, adunând
„cuvintele din cer”, cinstind jertfelnicia luminii.
Spunea poeta altcândva: „Pasărea zboară pe dinlăun-
trul luminii/ Noi ciugulim de pe cruce doar spinii”.

Hiperactivă, risipitoare, nedrămuindu-și timpul,
împăcând atâtea vocații (cronofage, golind-o de
energie), mai vizibilă odată cu „cronicăreala”, pe
lângă profesoratul la școala rîșcană și repetițiile cu
grupul vocal Flori de măr, Mihaela Grădinariu adas-
tă, printre semne, mirări și vise, asupra „cărților de
citit și de iubit”, cuminecând timpul și dăruindu-ne
cărți înflorite, purtând „rănile cerului”. Concluziv,
vom zice că „alchimista” Mihaela Grădinariu, dezle-
gând izvoare arhetipale, într-o lirică tangentă prozo-
diei folclorice pedepsește mundanul agresiv; luându-
și destinul pe cont propriu, denunță, cu elan mistic
(erotizat), „urâciunile” din lume și vrea, într-o poe-
zie recuperatoare (cf. Theodor Codreanu), asaltată
de frumusețe și suferință, o „zarcă în cer, de poeme”.
Când o vom recunoaște ca mare poetă?
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Cea mai grea perioadă din existența ori-
cărui grav bolnav este aceea de la început,
când este necesar a se obișnui cu diagnosti-
cul necruțător și cu noul modus vivendi, în
cadrul căruia deviza, considerată înainte un
clișeu, „Sănătate înainte de toate!” este cel
mai bine înțeleasă. Fiind un admirator al lui
Max Blecher și al operei acestuia, iscată din
suferință, Gheorghe Glodeanu a scris una
dintre primele monografii despre marele
bolnav al literaturii noastre, dar nu a crezut
vreodată că se va apuca să ţină un jurnal

cauzat de propria diagnosticare cu o maladie incu-
rabilă, precum este cancerul de colon. 

Dacă tot avea de notat datele la care trebuia să
se înfățișeze la tratamentele medicale şi la controa-
lele periodice, universitarul băimărean s-a gândit
să ţină un fel de jurnal de sanatoriu, pe parcursul
căruia a trasat o diagramă fidelă atât a suferinţelor
îndurate, cât şi a speranţelor avute în vindecare.
Ceea ce a fost consemnat între noiembrie 2018 și
septembrie 2019 a apărut în paginile cărții
Exerciții de supraviețuire. Jurnal de sanatoriu (Iași,
Ed. PIM, 2019). De altfel, autorul volumului este
un specialist în genurile biograficului, el dedicân-
du-i jurnalului intim un detaliat studiu (Narcis și
oglinda fermecată. Metamorfozele jurnalului intim
în literatura română – 2012).

Riscul repetiției unor lucruri, mai ales că erau
neplăcute și persistente, l-a determinat pe diarist să
nu facă notații chiar zilnice. Se adăuga faptul că, în
zilele în care se simţea puțin mai bine, el se strădu-
ia să nu se mai gândească la maladie, crezând în
rolul terapeutic al lecturii şi al scrisului. Valențe
simbolice legate de noua viață a unui om al cărții

pe care trebuie să o înceapă pacientul sunt conferi-
te de faptul paradoxal că primirea sentinței medi-
cale coincide cu mutarea într-o altă locuință, mult
dorită, prilej cu care a trebuit făcută și deplasarea
imensei biblioteci: „Privită metaforic, problema
construirii casei m-a urmărit întotdeauna. Teama
să nu îţi poţi finaliza proiectele. Marile proiecte.
Dar oare poate cineva să le ducă pe toate la bun
sfârşit?” (p. 16) Capacitatea fizică diminuată nu îi
îngăduia lucrul intens, dar, pentru a-și abate gân-
durile de la ideea terifiantă a sfârșitului, Gheorghe
Glodeanu s-a gândit să definitiveze un amplu stu-
diu despre mituri, pe care îl începuse când i se
părea că totul poate fi realizat neabătut, potrivit
unor proiecte clare.

În momentele aflării diagnosticului fatal, cel
intrat în familionul canceroșilor a fost încercat,
dintr-o dată, de sentimentul firesc că totul a luat
sfârşit, că nimic nu mai are vreun rost pe lumea
asta. Drumul cu prioritate și-a schimbat, din mers,
în mod radical, direcția, iar măruntele preocupări
și frământări cotidiene au început să-l lase indife-
rent. Intervalul de la diagnosticul cumplit până la
intervenția chirurgicală a fost foarte scurt, de doar
o săptămână, ceea ce a amortizat oarecum lovitura
primită, deoarece bolnavul nu prea a avut răgazul
necesar de a conştientiza ceea ce i se întâmplă.
Peste câteva săptămâni a început chimioterapia, pe
care a resimțit-o ca fiind mai dură decât intervenţia
chirurgicală, deoarece, timp de aproape şapte luni,
tratamentul a avut efecte secundare groaznice. 

Gheorghe Glodeanu nu ştie dacă notațiile dia-
ristice îl vor ajuta sau dacă nu cumva îi vor face
mai mult rău. Este conștient, ca oricare dintre noi,
că odată se va sfârși totul, dar nu se aştepta ca
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lucrurile să se petreacă aşa, dintr-o dată, fără
niciun semn prevestitor. Însemnările au fost redac-
tate în ordine cronologică și, prin urmare, ele res-
pectă o regulă de bază a diarismului: calendarita-
tea. Pacientul radiografiază, cu luciditate deplină,
stările de spirit resimțite în timpul bolii, din
momentul diagnosticării cu cancer şi până când a
încheiat lungul şir de tratamente, iar rezultatele
investigaţiilor au demonstrat că s-a depăşit
momentul de cumpănă existențială.

Ca fiecare dintre noi, are și Gheorghe Glodeanu
hobby-urile sale, în afară de acela pentru citit, care
nu poate fi considerat astfel, din moment ce a fost
profesionalizat. Îi rămâne constantă obsesia de a
achiziționa modele de ceasuri, ce ţin, probabil,
locul bijuteriilor, de care nu s-a simțit niciodată
atras: „Cumpărând un ceas, trăiesc cu impresia că
reuşesc să înduplec destinul potrivnic. Parcă nu
achiziţionez un obiect care îmi măsoară destrăma-
rea, ci îmi cumpăr timp, adică viaţă. [...] Din când
în când, mă mai ajută terapia prin shopping. Drept
urmare, periodic, îmi mai achiziţionez câte un
ceas” (p. 57). Cel obsedat de mecanismele care ne
măsoară destrămarea resimte acut faptul că
agitației de dinainte, când nici nu știa cum trece
vremea, îi succede impresia că timpul din interva-
lul spitalicesc trece extrem de greu: „Pentru bolna-
vul aflat pe patul de spital, timpul încremeneşte în
suferinţă. Iar cele câteva zile de spitalizare par o
eternitate. [...] Timpul îşi încetineşte brusc ritmul
atunci când pătrunzi pe porţile spitalului” (p. 19).

Încercarea de a alunga gândurile funeste este
făcută prin cufundarea, pe cât posibil, în lectură.
Profesorul citește literatură fantastică în care pre-
ponderent rămâne accentul pus pe spaimă și regre-
tă faptul că nu își amintește visele, pentru că ar
putea scrie o proză memorabilă. Deocamdată îi
rămâne doar coşmarul realităţii, care bate orice
operă de ficţiune, și i se pare curios să fie sfătuit de
cineva că ar fi bine să autoficționalizeze maladia
într-un roman: „Multă lume mi-a sugerat să trans-
form suferinţa pe care o trăiesc în creaţie. De parcă
ea ar fi o binecuvântare şi nu un blestem. Nu e
uşor, pentru că, scriind despre boală o retrăiesc.
Am trecut prin momente cumplite şi am oroare
deja de ace, seringi, perfuzii şi branule. Cum să
transformi aşa ceva în operă de imaginaţie?

Uneori, realitatea bate ficţiunea. Şi nu este uşor.
Poate că acesta este motivul pentru care am ales ca
să îmi exprime gândurile tocmai genul autobiogra-
fic şi nu romanul, adică opera de ficţiune. Voi con-
tinua să notez în acest jurnal, care nu mai este un
caiet cum erau jurnalele de odinioară, ci ecranul
unui laptop. Adică un caiet (jurnal) electronic” (p.
122).  

Diagnosticul ca atare dă prilej de reflecție:
„Dacă termenul «cancer» este terifiant în conştiin-
ţa publică, în schimb, cel de «neoplasm» sună cu
totul altfel. Deşi este vorba despre acelaşi lucru
îngrozitor, metafora reuşeşte, parcă, să îmblân-
zească boala” (p. 27). Îi dau dreptate „hermeneutu-
lui”, deoarece vorba dulce mult aduce. Parcă altfel
se suportă aflarea unui diagnostic precum spondi-
loza anchilopoetică: ai putea jura că este o „boală
profesională” a poeților, diagnosticarea respectivă
fiind mai ușor de suportat de grafomanii care se
cred poeți adevărați. Dar mi se pare că și „corona”
sună mai frumos decât „Covid”, deși între ele exis-
tă o strânsă legătură, ca între semnificat și semnifi-
cant. Oricum, totul este o simplă amăgire.

În fața situației în care viitorul este incert, gân-
durile se îndreaptă inevitabil spre trecut, spre
experiențele majore avute, precum aceea a admite-
rii la facultate: „Ajungea o greşeală sau un simplu
accident pentru a compromite toată munca mea de
până atunci, adică examenul de admitere la facul-
tate. Un examen pentru care m-am pregătit timp de
trei ani. Atât cât ţine acum licenţa în sistemul
Bologna! Când mă gândesc la faptul că, în prezent,
se intră la facultate fără nicio selecţie, doar pe bază
de dosare, mă apucă plânsul. Şi ce admiteri teribile
erau la începutul anilor 90, când am asistat la un
reviriment extraordinar al ştiinţelor umaniste!
Mulţi dintre absolvenţii de acum nu ar fi avut nicio
şansă în acea perioadă” (p. 107). Subscriu, cu atât
mai mult, cu cât, în timp ce studenților trebuie să li
se ceară tot mai puține lucruri de știut, profesorii
sunt tot mai tracasați: „Activitate ştiinţifică am
avut şi anul trecut, dar nu am trecut-o pe platformă.
[...] Mai rău este că numeroase lucruri ce ţin de
activitatea mea nu pot fi raportate: articole care nu
cu apărut în reviste acreditate (chiar dacă sunt de
specialitate) şi cărţi sau capitole de carte publicate
la edituri neacreditate. Mi se pare un lucru nedrept
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să ai zeci de asemenea articole şi să nu fie băgate
în seamă deloc, ca şi cum nu ai fi lucrat nimic” (pp.
164-165). 

Simțindu-se tot mai slăbit, diaristul nu mai
poate lucra aproape la nimic: „Cu toate semnele
îmbucurătoare, nu îmi este uşor. Degetele de la
mână îmi amorţesc teribil. La fel şi picioarele. Iar
efectele se amplifică brusc atunci când se lasă fri-
gul. Abia pot să ţin pixul în mână şi scriu cu mare
dificultate” (p. 166). Partea și mai proastă a
situației este că nu se ştie dacă tot ceea ce trebuie
îndurat este doar din cauza chimioterapiei sau dacă
este vorba de ceva mai grav, de extinderea bolii.
Pacientul rămâne conștient că ar trebui să gândes-
că numai pozitiv, dar nu e deloc simplu să o facă:
„În ciuda încurajărilor şi a numeroaselor exemple
pozitive, linia de demarcaţie dintre lumea celor vii
şi a celor bolnavi incurabil e atât de îngustă!
Oricând se poate întâmpla ceva neprevăzut care să
îţi dea peste cap tot optimismul. Un optimism, ori-
cum, extrem de diminuat. De aici nevoia refugiului
în lectură, în imaginar. Altfel cum aş putea supra-
vieţui? Dacă lucrurile vor lua o turnură pozitivă,
îmi voi reveni foarte repede. Dacă nu, cred că voi
cădea psihic şi atunci bătălia este iremediabil pier-
dută” (p. 93). 

Este tristă starea de degradare biologică, venită
în chip firesc odată cu înaintarea în vârsta, dar ea
devine cumplită atunci când este însoțită de boli
grave, cărora nu ai cum să te împotriveşti.
Tratamentul slăbește ființa umană, iar teama sub-
conştientă că lucrurile se pot agrava oricând nu dă
deloc o stare de calm. Supus unei ameninţări con-
tinue, Gheorghe Glodeanu încearcă să păstreze
aparenţele de normalitate, cu toate că nimic nu mai
poate fi cum a fost, din moment ce a trebuit să
schimbe modul de a se alimenta și stilul de viaţă,
fiind nevoit să renunțe chiar și la satisfacerea mici-
lor tabieturi aparent inofensive. 

Bolnavul ajunge să tânjească după o banală
existenţă cotidiană, lipsită de tratamente medicale.
„Îmi ard picioarele, mâinile mă curentează, mă
doare capul, nu scap de constipaţie şi sunt foarte
slăbit. Deşi s-a făcut cald, port două perechi de
şosete groase deoarece îmi este teribil de frig. Este
cumplit ceea ce mi se întâmplă. Dar sper că nu m-

am chinuit degeaba atâta timp şi mă voi putea
întoarce la o viaţă normală. Aştept să scap de
teroarea spitalului aşa cum, pe vremuri, aşteptam
eliberarea din armată. Cu deosebirea că atunci nu
aveam probleme fizice, doar psihice, legate de
claustrarea inutilă în cazarmă” (p. 106-107).
Suferindul nu mai are reacţii normale, de parcă tot
abdomenul i-ar fi paralizat. Câteodată, nu îi mai
funcţionează deloc tranzitul intestinal, iar durerile
devin paroxistice: „Mâinile şi venele îmi sunt dis-
truse. Totul mă curentează. Tot ce ating. Doamne
fereşte să pun mâna pe ceva rece! Am ajuns acolo
încât mă curentează până şi buzele atunci când
beau apă” (p. 96). În ciuda tuturor acestor  stări,
diaristului i se pare ciudat faptul că a ajuns să se
privească din exterior, ca şi când ar vorbi despre
altcineva: „Când vorbesc la telefon, e şi mai ciu-
dat. După voce, parcă nu aş avea nimic. Cum să
conving lumea că numai gura e de mine?” (p. 113). 

Diaristul ar vrea să poată scrie cândva că a
învins cancerul şi că s-a întors la viaţa normală de
dinainte de operaţie, dar nu este sigur că va nota
acest lucru vreodată. Chiar dacă simte unele semne
ale ameliorării bolii, nu are certitudinea că nu va
cădea în recidivă. În mod tacit, ameninţarea va
pluti mereu în aer. Consemnarea momentelor
groaznice prin care a trecut şi prin care trece
Gheorghe Glodeanu este făcută pentru a nu fi uita-
te detaliile experienţei la care a fost supus pacien-
tul. În mod firesc, radiografia minuţioasă a bolii o
face pentru sine, ca să nu uite detaliile experienței
sale celei mai cumplite, deşi poate că ar fi mai bine
să uite cât mai repede coşmarul prin care a trecut.
Aceste însemnări pot interesa doar pe aceia dintre
cititori care conștientizează semnificația îndemnu-
lui antic „memento mori” și pe aceia care știu că pe
lumea aceasta sunt alți semeni mai nenorociți
decât se cred ei. Dar îi mai pot interesa pe aceia
care cred că fericirea se poate ascunde în lucrurile
mărunte. Rândurile cărții Exerciții de
supraviețuire. Jurnal de sanatoriu nu asigură o
lectură confortabilă, la sfârșitul parcurgerii ei
nesimțindu-ne nici noi prea bine. 
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O binevenită și de mult așteptată reconstituire isto-
riografică realizează Marta Petreu în recentul volum al
domniei sale, Blaga, între legionari și comuniști
(Polirom, 2021), cu intenția deslușită încă din titlu de
a reabilita postum personalitatea și opera marelui gân-
ditor. Apariția aceasta editorială trebuie întâmpinată ca
un eveniment cultural de excepție, căci exegeza
impresionează atât prin mulțimea documentelor con-
sultate, cât și prin finețea hermeneutică. Dacă Blaga
continuă să fie și astăzi răstălmăcit în fel și chip, mai
cu seamă din perspectivă ideologică, autoarea studiu-
lui și-a propus să restabilească adevărul și să spulbere,
odată pentru totdeauna, zvonurile denigratoare despre
viața și opera filosofului ardelean, care s-au perpetuat
până în zilele noastre. Completând informațiile de
altminteri foarte consistente din biografia lui Ion Bălu,
Marta Petreu a publicat mereu de ceva timp încoace,
în cadrul revistei și editurii „Apostrof”, noi și noi
documente revelatoare privind frumusețea morală a
scriitorului, arondat în mod abuziv fie legionarismu-
lui, fie comunismului. Dar Blaga, cărturar cu o con-
duită etică exemplară, nu a făcut niciodată politică și
nu a fost ispitit de putere și onoruri – deși acestea nu
l-au ocolit, stârnind invidia multor confrați, dintre care
Beniuc i-a devenit cel mai încrâncenat dușman, urmă-
rindu-l cu o ură patologică toată viața. 

De ce a deranjat oare Blaga pe mulți dintre con-
temporanii săi (el se credea contemporan „cu fluturii și
cu bunul Dumnezeu”), de vreme ce, se știe, era un om
pașnic, neconflictual (apropiații îi spuneau „Tao”)? De
ce până și tinerii din Cercul Literar de la Sibiu, care i-
au fost studenți, au ținut să prefere public pe
Lovinescu, mulți dintre ei mărturisind în memoriile lor
târzii o vădită lipsă de simpatie pentru marele gânditor
(Negoițescu nu îi putea suporta răceala, absența impli-
cării afective în raporturile cu semenii)?  La mijloc tre-
buie să fi fost, de bună seamă, și temperamentul
retractil al filosofului, căruia i-au lipsit abilitățile prac-

tice și energia necesară obținerii succesului
social. Marta Petreu i-a intuit bine personalita-
tea, arătând cum creatorul celui mai original sis-
tem filosofic din cultura română nu a reușit
decât târziu, după intrarea în Academie, să
ocupe un post de profesor la universitatea clu-
jeană – și asta numai pentru o perioadă foarte
scurtă de timp, de numai câțiva ani, pentru a fi
„epurat” în 1948 de noua putere politică.
Portretul filosofului e nuanțat și convingător,
autoarea prezentului studiu selectând din bio-
grafia sa toate amănuntele semnificative din pri-
cina cărora a fost acuzat de filo-legionarism sau, mai
târziu, în ultimii ani ai vieții, de oportunism. Să ne
oprim, pentru început, la secvențele presupus incrimi-
nante.

Marta Petreu consideră că cea mai gravă acuză
adusă filosofului după 1989 e aceea de a fi făcut parte
din guvernul Goga-Cuza, din 1938. În acel guvern,
Blaga fusese însă numit subsecretar de Stat la Externe
de Carol al II-lea, care îl prețuia. Nici vorbă ca blajinul
filosof să împărtășească ideile politice cu iz antisemit
ale colegilor de cabinet! El nu făcea parte din niciun
partid și se declarase de nenumărate ori apolitic,
acceptând totuși, din teama de a nu părea nerecunos-
cător, onorurile cu care îl copleșea regele. Nereușind
totuși să ocupe o catedră universitară încă din tinerețe,
după cum ar fi meritat, Blaga a crezut că își poate
împlini visul abia după ce regele l-a angajat în
diplomație și a sprijinit primirea sa în Academie, în
1937. Mai mult decât atât, așa cum aflăm din carte,
Carol al II-lea a ținut să fie prezent la ceremonie și să
elogieze el însuși opera gânditorului ardelean, în care
vedea împlinită vocația creatoare a propriei generații. 

Într-adevăr, dedicându-se cu pasiune creației sale,
cu entuziasmul tânărului intelectual ardelean care asis-
ta la făurirea României Mari și se simțea chemat să
contribuie la edificarea culturii naționale, autorul
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Poemelor luminii s-a afirmat strălucit atât în literatură,
ca poet și dramaturg, cât și în filosofie. Or, dacă litera-
tura blagiană a fost de la bun început prețuită de toată
lumea, asigurând scriitorului o glorie durabilă, de
autor canonic, filosofia sa nu a avut parte de aceeași
soartă – remarcă pe drept cuvânt autoarea studiului,
încercând să evidențieze cauzele acestei bizare lipse
de receptivitate. Înainte de a le menționa și combate,
în spiritul polemic cerut în cazul de față, nu trebuie să
trecem cu vederea că în comunism s-a perpetuat ideea
nefericită, devenită un poncif critic de care nici azi n-
am scăpat întru totul, că poezia lui Blaga ar fi prea
filosofică (ceea ce i-ar scădea implicit valoarea esteti-
că – prin comparație cu lirica eminesciană sau arghe-
ziană), iar filosofia sa - prea literară pentru a fi luată în
serios de filosofii de profesie. În realitate, constată pe
drept cuvânt Marta Petreu, filosofia constituie de fapt
nucleul operei blagiene, pe baza căruia se dezvoltă în
paralel și creația literară, ca un complement necesar,
menit a transpune discursul conceptual în viziuni plas-
tice, de mirabilă concretețe. Și tocmai „hibridizarea”
aceasta, sancționată de așa-zișii „specialiști” de pe
poziții pretins „științifice”, constituie unul din elemen-
tele de frapantă modernitate și actualitate ale acestei
filosofii. O filosofie care, în interbelic, a fost apreciată
în genere ca o dezvoltare ideatică sui generis a gândi-
rismului (G. Călinescu îl plasează pe Blaga în Istoria
sa, în mod eronat dar simptomatic pentru receptivita-
tea epocii, în cadrul grupării naționalist-ortodoxiste de
la „Gândirea”). 

Însă gândirea filosofică blagiană, ține să ne atragă
atenția Marta Petreu, deși adânc ancorată în realitățile
naționale (Spațiul mioritic e lucrarea cea mai repre-
zentativă în acest sens), nu are nimic de a face cu orto-
doxismul, cu misticismul sau cu naționalismul exaltat
al epocii, valorificând miturile și cultura populară într-
o manieră foarte modernă, similară celei utilizate de
Brâncuși în sculptură sau de Enescu în muzică.
Racordarea la miturile autohtone și la tradiția populară
nu avea cum să fie „reacționară” într-o epocă de elan
creator al tinerei națiuni întregite după Marea Unire.
Conjuncția dintre popular și cult era de altminteri un
deziderat împărtășit de toți scriitorii și artiștii vremii,
inclusiv de modernistul E. Lovinescu, teoreticianul
sincronismului, care în Istoria civilizației române
moderne afirma că „rasa românească” e încă în curs de
cristalizare, energiile creatoare ale națiunii urmând să
se exprime de acum nu doar mimetic, ca în trecut, ci și
prin note particulare, prin acel proces de „diferențiere”
în raport cu etapa mimetică premergătoare. În

consecință, nu doar „limba” (cum afirmă autoarea pre-
zentului studiu, invocând Memoriile criticului de la
„Sburătorul”) constituie așadar elementul-cheie al
creativității, ci psihologia etnică (inconștientul colec-
tiv), în limitele căreia se manifestă de altminteri crea-
tivitatea individuală. „Specificul național” nu mai
reprezintă în acest caz doar o opțiune tematică sau un
element de decor (ca în literatura sămănătoristă), ci o
„matrice stilistică”, un factor modelator al creativității.

Între Blaga și Lovinescu există de altfel mai multe
asemănări decât se crede îndeobște și decât credeau
tinerii intelectuali ardeleni care aveau să formeze mai
apoi „Cercul Literar de la Sibiu” atunci când adresau
criticului modernist celebra scrisoare deschisă, deve-
nită retrospectiv „manifestul” grupării. Marta Petreu
invocă raționalismul „lovinescian” al filosofiei blagie-
ne, care și-ar avea rădăcinile nu atât sau nu numai în
Spengler, Nietzsche sau Chamberlain, cum s-a spus
(doar primul dintre cei trei având oarecare influență
asupra sa ca filosof al culturii, alături de Leo
Frobenius), cât în științele naturii, în matematică, fizi-
că și biologie – lucru cât se poate de explicabil, având
în vedere că autorul Eonului dogmatic și-a făcut stu-
diile la Viena, unde luase avânt, la începutul veacului
al XX,-lea, cea mai importantă școală de logică neopo-
zitivistă din epocă. Influența psihanalizei este de ase-
menea mai mult decât evidentă la ambii gânditori,
pentru că și E. Lovinescu acorda un credit însemnat
factorilor inconștienți în procesul creației (vezi
considerațiile sale din Memorii despre „ordonanța sti-
listică”, dar și cele despre creativitatea eminesciană
șcl.), iar Pompiliu Constantinescu, cel mai fidel disci-
pol al criticului de la „Sburătorul”, scria cu entuziasm
despre modernitatea filosofiei blagiene, pe care o
plasa la antipodul ideologiei gândiriste și al ortodoxis-
mului exaltat de Nichifor Crainic și Nae Ionescu. 

Că Blaga nu era un ortodoxist o dovedește însă
chiar reacția teologilor, a lui D. Stăniloae îndeosebi,
care îi admirase lucrările de filosofia culturii din dece-
niul al treilea, îndeosebi Spațiul mioritic, pentru a se
delimita mai apoi de ideile expuse în studii precum
Diferențialele divine sau Religie și filosofie. Mai mult,
campania de presă orchestrată de traducătorul de mai
târziu al Filocaliei în perioada 1940-1944, când
naționalismul agresiv devenise ideologie de stat, va
aduce lui Blaga mari prejudicii, filosoful văzându-se
atacat din toate părțile, atât de teologi, cât și de filosofi
de profesie, precum Constantin Rădulescu Motru, teo-
reticianul statului-națiune și al personalismului ener-
getic. Ca atare, presupusul „legionarism” al lui Blaga
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nu se confirmă, cu toată prietenia care îl va fi legat la
un moment dat de Vasile Băncilă, autorul unui studiu
de referință în epocă (Lucian Blaga, energie româ-
nească, 1938). Așa cum dovedește însă autoarea lucră-
rii de față, prietenia dintre cei doi se destramă treptat,
ruptura definitivă fiind determinată de pretinse motive
religioase, Băncilă (creștin practicant și legionar)
neputând accepta ideile filosofului în materie de
credință. O altă presupusă legătură cu legionarismul ar
fi constituit-o, pe lângă prietenia cu Băncilă și
substanța metafizică a filosofiei sale, drama Avram
Iancu, în care hermeneutica tendențioasă a suprapus
figura revoluționarului pașoptist intrat în legendă cu
cea a lui Corneliu Zelea Codreanu, „Căpitanul”. În
realitate, după cum demonstrează Marta Petreu, Blaga
scrisese piesa la îndemnul lui Sextil Pușcariu, care
înțelegea să faciliteze în acest fel accesul filosofului la
universitatea clujeană – un mediu intelectual conser-
vator, receptiv la astfel de creații însuflețite de zel
naționalist (suflu absent însă din textul lui Blaga, filo-
soful rămânând fidel crezului său estetic expresionist).
Și așa, punct cu punct, sunt demontate toate falsele
„argumente” privind apropierea lui Blaga de legionari.

Dar autorul Diferențialelor divine și-a atras în
epocă, deopotrivă, și animozitatea sociologilor, în pri-
mul rând a lui D. Gusti, care nu a putut trece cu vederea
că în discursul său de recepție la Academie, Elogiul
satului românesc, Blaga se delimita polemic de metode-
le școlii gustiene, invocând, pe urmele lui Bergson
(autor frecventat cu pasiune în tinerețe), relevanța
experienței personale. Acesta este motivul pentru care
Henric H. Stahl, discipolul lui Gusti, va sancționa ca
neștiințific demersul hermeneutic blagian (din aceeași
perspectivă și cu aceleași argumente va fi criticat și
Eliade ca istoric al religiilor, în alt context istoric).
Pentru ca după război, până în zilele noastre, Blaga să
fie combătut tot în numele „științelor pozitive”, igno-
rându-se complet, așa cum demonstrează Marta Petreu,
substratul științific al teoriilor sale metafizice – or, ori-
ginalitatea filosofiei blagiene constă tocmai în conjuga-
rea demersului științific cu cel metafizic, într-o manieră
ce amintește și de Heidegger, dar și de Ricoeur (cel din
La Métaphore vive). Mai întâi l-a atacat Lucrețiu
Pătrășcanu, ministru al Justiției pe acea vreme, ulterior
victimă el însuși a ideologiei pe care o slujise, apoi un
oarecare Nestor Ignat, personaj de tristă amintire, care a
condus școala de cadre de la „Ștefan Gheorghiu, dar și
Ovid S. Crohmălniceanu, care mai târziu va deveni unul
din exegeții elogioși ai poetului-filosof. Eliminat din
viața publică, Blaga își va vedea însă în continuare de

scris, din postura de simplu funcționar la Biblioteca
Academiei din Cluj (fusese dat afară și din prestigioasa
instituție). De publicat nu a mai publicat însă decât tra-
duceri (printre care se distinge și azi remarcabila tălmă-
cire din Faust), mulțumindu-se să le citească celor
apropiați din creația sa poetică.  

La un moment dat însă, spre sfârșitul vieții, autorul
Poemelor luminii a fost curtat de comuniști, care voiau
să se legitimeze prin adeziunea la noul regim politic a
personalităților emblematice ale culturii naționale.
Tentat să cedeze ispitei, în contextul în care începuse o
nouă prigoană a intelectualilor (anii 1958-1959) și mulți
dintre apropiații săi dispăreau peste noapte în închisori
(Ion D. Sîrbu, Doinaș ș.a.), autorul Eonului dogmatic
era constrâns să facă totuși pasul și din motive familiale
(fiica sa, Dorli, era căsătorită cu Tudor Bugnariu, un
personaj cu funcții importante în stat). Dar publicarea
unui fragment din romanul lui Beniuc, Pe muchie de
cuțit, în paginile Gazetei literare, în care filosoful era
terfelit într-un mod josnic, îl face pe Blaga să riposteze
și să se răzgândească (în aceiași ani marele filosof va
mai avea de îndurat umilința de a se vedea criticat pen-
tru pretinsul său misticism și de Athanase Joja, cerberul
ideologic din fruntea Academiei). Din nefericire, artico-
lul său critic la adresa lui Cioran va vedea lumina tipa-
rului la puțin timp după moartea poetului – acesta fiind
prețul cerut pentru repunerea în circulație a operei sale.
Și cum Blaga a ajuns să fie comentat postum în mod
elogios de foștii denigratori, nu pot să nu amintesc, în
treacăt, o memorabilă vorbă de duh a lui Ion D. Sîrbu
(om de stânga, ca și Zevedei Barbu), care și-a asumat
rolul de bufon al marelui filosof: „Orice rahat, după ce
se usucă, are dreptul să-și scrie memoriile sale de tran-
dafir”. Cu astfel de memorii trucate și cu mistificările de
tot soiul s-a răfuit și combativa exegetă, deschizând
totodată piste hermeneutice încă neexplorate (ecologis-
mul blagian, fascinația pentru parapsihologie și multe,
multe altele). 

Bogat în informații inedite (scrisori, documente,
arhiva CNSAS ș.a.m.d.), remarcabil prin anvergura
intelectuală a discursului critic și prin seducătoarea
vervă polemică, studiul de față are așadar meritul de
risipi zvonurile și de a face dreptate, în sfârșit, memoriei
marelui nostru gânditor. Căci Marta Petreu, asemeni
filosofului din Lancrăm, știe cum să își ducă
(ardelenește!) gândurile până la capăt, de la carte la
carte, uimindu-ne pe noi, cititorii, cu inepuizabila-i
energie creatoare și, nu mai puțin, cu farmecul propriei
personalități, care-i vor fi nutrit și lui Blaga mirabile
reverii. 
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Nu numai din perspectiva pitorescului biogra-
fic (si implicit a relaţiei acestuia cu opera), Sorana
Gurian este, cu siguranță, una dintre cele mai inte-
resante scriitoare din literatura noastră – deși, din
păcate, niciun demers exegetic recent nu a reușit să
o readucă în atenția publicului larg. Bianca Burţa-
Cernat, cel mai competent critic al prozelor sale –
v. studiul numit chiar Sorana Gurian. Proza expe-
rienţelor-limită, ultimul din excelenta sinteză
Fotografie de grup cu scriitoare uitate. Proza
feminină interbelică (Cartea Românească,
București, 2011) – avea dreptate constatînd, cu un
deceniu în urmă, că în jurul acestei figuri extrava-
gante și controversate „s-a urzit, după 1948, un
complot al tăcerii”. Situaţia nu s-a schimbat prea
mult nici după 1990: exceptînd interesul unui
număr mic de literaţi pasionaţi, în special, de proza
interbelică și/ sau receptarea acesteia în postcomu-
nism, niciuna din cărţile care îi poartă numele, în
sfîrșit traduse și în limba română (Povestea unei
lupte, traducere din limba franceză și note de Sorin
Gherguţ, prefaţă de Bianca Burţa-Cernat, Institutul
Cultural Român, București, 2017) sau reeditate
(Întîmplări dintre amurg şi noapte, ediția a doua,
Institutul Cultural Român, București, 2020), nu a
strîns prea multe reacţii critice, așa încît și acum
destinul literar al Soranei Gurian rămîne într-un
nemeritat con de umbră.

Prea multe nu se cunosc, la drept vorbind, nici
despre biografia reală, absolut uluitoare, a acestei
autoare cosmopolite, care ar fi putut spune, la fel
ca alte nume de rezonanţă din exilul românesc, că
aparţine familiei restrînse de scriitori europeni ce
se pot exprima creator, cu egală ușurinţă, în mai
multe limbi (între care, desigur, și cea română). Pe
numele ei adevărat Sara Gurfinchel, născută în
anul 1913, în localitatea basarabeană Comrat, într-
o familie de evrei cu o situaţie materială destul de

bună, viitoarea prozatoare rămîne orfană de copilă
(la 8 ani își pierde mama, la 16 tatăl), dar își fina-
lizează studiile liceale la Tighina, cu un bacalau-
reat obţinut în 1931, după care se înscrie la cursu-
rile Facultăţii de Litere și Filosofie din Cernăuţi,
pentru a le continua la cea din Iași. Cel mai proba-
bil, din cauze medicale (fata, șchioapă din naștere
și cu un defect de vedere, suferă și de tuberculoză
osoasă) nu reușește să își finalizeze studiile cu o
licenţă – ceea ce nu o va împiedica, mai tîrziu, să
declare contrariul. Tînăra bănuită de apartenența la
unele organizații afiliate extremei stîngi, precum
Ajutorul Roşu ori Amicii URSS, pare a avea cu
totul alte planuri. În paralel cu activitatea publicis-
tică și creatoare asiduă (primește o rubrică în ziarul
ieșean „Lumea”; scrie un roman și proză scurtă;
admirată de E. Lovinescu, citește la cenaclul
Sburătorul; publică mai multe texte în „Adevărul
literar şi artistic”, „Rampa” şi „Revista Fundațiilor
Regale” etc.), Sorana își vede de sănătate – din
iunie 1938 pînă în august 1939 e internată în
Franța, la Berck-sur-Mer – dar rămîne cît se poate
de activă social. Atît de activă încît, ceva mai tîr-
ziu, va fi acuzată fie ca infractoare de drept comun
(în 1943, spre exemplu, e căutată pentru trafic cu
permise de muncă falsificate), fie ca agentă a
Gestapoului sau serviciilor franceze și britanice1.
Deși, oficial, denunțurile nu pot fi probate, suspi-
ciunea de agent secret planează asupra femeii. În
fapt, niciun gest de reverență (pro)sovietică făcut
de Sorana în publicistică (v. nu atît traducerile
inspirate din clasicii ruși, cît seria de articole în
care elogiază fără menajamente URSS-ul sau pre-
zintă diferiţi scriitori sovietici) nu îi poate îmbuna
pe criticii jdanoviști, care îi desființează romanul
Zilele nu se întorc niciodată (1945), dar şi volumul
de nuvele Întîmplări dintre amurg şi noapte
(1946). De bună seamă, pe lîngă îndepărtarea din
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redacţia „Revistei Fundaţiilor Regale”, reacţiile
negative stîrnite de proza sa autenticistă, ușor de
raportat valoric la aceea a congenerilor Anton
Holban și M. Blecher (dar acuzată de pseudo-criti-
cii partinici drept decadentă, altfel spus, nesănă-
toasă) trebuie să fi cîntărit foarte mult în decizia
scriitoarei de a pleca din România. În 1948, folo-
sind subterfugiul căsătoriei fictive cu un străin,
reușește să emigreze. După o perioadă de tranziţie,
petrecută în Italia, apoi în Israel, se stabilește în
Franţa, la Paris, unde își face prieteni, inclusiv în
cercul exilaţilor români, și continuă să scrie în
limba franceză. Nu fără peripeţii, îi sunt editate Les
Mailles du filet. Mon journal de Roumanie (1950),
apoi versiunile în germană şi franceză ale romanu-
lui Zilele nu se întorc niciodată, respectiv conti-
nuarea acestuia, în germană (Die Nacht ist nicht
ohne Sterne – 1952) și în franceză (Les Amours
impitoyables – 1953). Ultima carte, Le Recit d’un
combat, îi apare la Paris, în anul 1956, cu cîteva
luni înainte de moartea prematură, determinată de
un cancer agresiv, care a transformat-o într-un
„cetăţean al celuilalt spaţiu”2.

Dacă celelalte scrieri ale Soranei Gurian au
avut de înfruntat spectrele de interpretare ideologi-
că, așadar convențiile de reprezentare mistificată,
operaţionale nu doar la începutul regimului comu-
nist, ediţia românească3 a acestui volum absolut
copleșitor, care la noi a văzut lumina tiparului abia
în 2017, a trebuit să se lupte cu altfel de clișee de
receptare. După cum am arătat și în cele cîteva
articole publicate la finalul anului 2019 chiar în
„Convorbiri literare”4, confesiunile scriitoarelor
care, obligate de un diagnostic necruţător să traver-
seze un adevărat infern nu numai corporal, au
decis la un moment dat să îşi consemneze
experiența în pagini cu potențial taumaturgic sunt
extrem de greu de citit. Chiar și cele neîncărcate de
detalii veriste referitoare la degradarea corporală
sau la sordidul instituționalizării temporare (cu ilu-
zia vindecării de un cancer în stadiu avansat) recla-
mă o lectură mai mult decît comprehensivă, dată
fiind natura cu totul aparte a pactului somatogra-
fic5 pe care și-l asumă autoarele. Iar Povestea unei
lupte, copleșitoarea confesiune de criză identitară
radicală a Soranei Gurian, nu face excepție de la
această regulă scripturală, de care bolnava este

conștientă. Manuscrisul în care este consemnată
întreaga luptă – nu numai cu cancerul, dar și cu un
sine obligat să își contemple, odată cu/ prin calva-
rul trupesc, limitele interioare, incertitudinile spiri-
tuale și spaimele inerente unei ființe amenințate de
neantificare – este înzestrat, spre finalul cărţii, cu
semnificații existențiale, estetice și etice precise:
„Viaţa asta care n-avea nici o justificare, care con-
tinua fiindcă n-aveam putere să mă ridic ca să m-
arunc pe fereastră, viaţa asta dusă în plin absurd...
trebuia să fac ceva cu ea, s-o modelez, să-i dau un
ţel, un sens aproximativ. Ca o capră legată de
țărușul ei, mintea mi se tot învîrtea, dînd tîrcoale
din ce în ce mai strîns punctului central care-mi era
manuscrisul, început, abandonat, reluat. Rînd pe
rînd, îmi apărea cînd ca o înaltă exigență, o datorie
faţă de mine însămi, cînd ca acțiunea cea mai
zadarnică, cea mai vană cu putință” (p. 197).

Deși uneori dezavuată, în buna tradiţie a genu-
rilor biograficului, scriitura onestă a sinelui are, în
acest caz particular, un catalizator teribil, care
determină organizarea textuală în jurul cîtorva
centri de interes identitar (specifici, după cum am
arătat undeva6, oricărei forme de cancer narrati-
ve). Ei sunt anunțați într-o însemnare scurtă, dar de
efect, ce comprimă termenii fundamentali ai ecua-
ţiei funciare pe care o deslușește și o analizează cu
o acuitate dureroasă această extraordinară carte de
graniță7 care este Povestea unei lupte: „Nu mai
exista singurătate; exista o prezență permanentă;
dintre noi trei – eu, corpul meu și cancerul –,
prezența, realitatea acestuia din urmă e, cred, cea
care domina” (p. 159). Confesiunea fiinţei-care-se-
scrie are ca motor întîlnirea (și lupta!) cu o realita-
te sinistră care ajunge să îi domine dubla existenţă
– corporală și creatoare. O realitate care este des-
crisă și de Sorana Gurian în termeni ce anticipează
superbele reflecţii ale lui Susan Sontag despre
Boala ca metaforă: „Dintre toate bolile, cancerul
este, cred, cea care-l înlănţuie cel mai strîns pe om
în propria sa angoasă. Orice cancer e individual,
ascultă de legi particulare; nu există o comunitate
a speranţei”. La început, teribilul agresor se insi-
nuează perfid în corpul pe care femeia începe să îl
perceapă ca pe unul străin: „Eram extenuată. Mă
priveam cu uimire și cu un soi de teamă. Această
amorțeală din membre, această durere vagă în
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glezne, devenite brusc fragile, incapabile să susțină
greutatea oaselor, n-aveau nimic în comun cu obo-
seala care mi-era familiară. Simțeam cum mi se
dizolvă corpul, cum devine o masă informă scufun-
dată-n căldura jilavă a unui sînge încetinit.
Transpirația mi se scurgea pe obraji, îmi șiroia pe
picioare. (...) N-aveam poftă de nimic. Mă uitam la
lucruri și mă întrebam de cînd începuse „asta”...
Asta, apa asta moartă care, pe furiș, se făcea vie.
(...) Cu o mînă de bătrînă, am apucat prosopul și m-
am șters pe față. Aveam pleoapele grele, mi se
lipeau. Mă-mpotmoleam în mine însămi. N-o să
mă mai ridic niciodată...” (p. 24-25) Micile trans-
formări în viaţa domestică și socială, menite a-i
reduce ritmul activităţilor obisnuite, nu îi aduc
schimbările de tonus așteptate. Adevăratul semnal
de alarmă este reprezentat abia de descoperirea, în
sînul drept, a unui nodul de mărirea unui sîmbure
de cireașă (precedată de lectura unui articol despre
depistarea cancerului apărut în „Samedi soir”).
Deși e perfect conștientă de antecedentele familiale
(„bunica maternă, moartă de cancer la ficat, buni-
cul, cancer la plămîni. Tata, cancer la rinichi, apoi
la ficat” (p. 29). Sorana ignoră cu încăpăţînare
posibilitatea de a fi și ea bolnavă, glumește amar cu
prietenii pe seama propriei condiţii medicale și, în
ciuda măririi rapide a dimensiunilor nodulului, pre-
feră să amîne biopsia clarificatoare, invocînd dife-
rite pretexte (precum, spre exemplu, valul furibund
de fericire care o cuprinde după noaptea pătimașă
trăită alături de R.). Abia insistențele prietenilor
celor mai dragi, Raymonde și Michel, o fac să
accepte internarea în vederea unei mici intervenții
sub anestezie. Spaima animalică, senzaţia de capti-
vitate a corpului asemănat cu acela al unui „biet
iepure îngrozit, scos de urechi din cușca lui și a
cărui inimă bate să-i spargă pieptul” (pp. 45-46), ce
o cuprind abia în sala de operaţie, sunt rău preves-
titoare. După trezire, femeia descoperă, cu stupoa-
re, faptul că banala biopsie se transformase într-o
operaţie mutilantă. Inițial mascat de țesătura ban-
dajului pe alocuri înroșit, rezultatul sinistru al
intervenției chirurgicale – pierderea unui sîn aso-
ciat cu însăși esența feminității – o aruncă în apele
întunecate ale deznădejdii. Mărturisirile scriitoarei
ce începe să se lupte, de acum, și cu monștrii inte-
riori (de la dezgustul de sine pînă la ispita sinuci-

derii) sunt copleșitoare: „Cancerul, ca boală rezi-
dînd larvar la mine-n corp, proliferînd fără știrea
mea, mă lăsa absolut indiferentă. Îmi fusese teamă
de el. Acum mă durea-n cot. Ce era înfiorătoare,
insuportabilă, era umilința. Eram mutilată acolo
unde orice femeie își plasează «avantajele», încă
nu știam că brațul avea să-mi rămînă mai mult sau
mai puțin infirm, oricum handicapat serios după
operație și după ablația mușchilor pectorali.
Umilită și deposedată. Căci se dispusese de corpul
meu fără consimțămîntul meu. (...) Îmi detestam
lacrimile, rănile, furia, revolta. Un singur lucru
știam: viața mi se va sfîrși mizerabil. Lupta, bătă-
liile, suferințele, totul ducea către această înfrînge-
re derizorie. Nu-mi mai rămînea decît sinuciderea,
această mărturie rușinoasă a învinșilor” (pp. 50-
51). Ori: „Să-ți tîrîi cît e ziua de lungă epava unui
corp mutilat, handicapat iremediabil, nu e o afacere
plăcută, cu atît mai puțin ușoară. Dar există ceva și
mai greu: să te acomodezi cu un caracter violent,
orgolios, nerăbdător, care iubește cu patimă toate
nuanțele, toate piruetele vieții, care se bucură cu
intensitate de fiecare secundă, să domesticești un
nenorocit de caracter ca ăsta al meu... să-l faci să se
resemneze cu o semiexistență... E un pariu care-mi
depășește mijloacele... Un pariu pierdut dinainte.
Nimeni nu-i obligat să facă imposibilul!” (p. 55).

Departe de a-i restabili echilibrul, evoluţia bolii
o confruntă cu noi limite de suportabilitate și o
împinge către noi praguri ale deznădejdii.
Invadatorul își continuă, nevăzut, opera neagră de
devastare, pînă la anihilarea totală a ființei cotropi-
te: „Ocupant fără forme legale, cancerul mă rodea
pe dinăuntru” (p. 125). Femeia își pierde și celălalt
sîn, apoi trebuie să sufere o histerectomie totală,
care o face să realizeze că maternitatea, amînată
pînă acum din diferite motive, îi este definitiv refu-
zată, că, altfel spus, „destinul de femeie stearpă
începe cu acest somn greu pe o masă inoxidabilă”
(p. 135). Deși îi mutilează trupul și îi pun la grea
încercare spiritul, intervențiile chirurgicale nu au
efectul promis de medici. În ciuda oricăror forme
de terapie încercate (vaccinul Lorenz, tratamentul
Solomidès, tratamentul „cu raze” ș.a.m.d.), cance-
rul reapare numai pentru a se extinde într-un orga-
nism din ce în ce mai vulnerabil, pe care Sorana
Gurian – la fel ca, peste cîteva decenii, Mioara
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Grigore sau Camelia Răileanu – îl aseamănă frec-
vent cu un corp putrid: „Scheletică, pămîntie la
față, cu obrajii brăzdați de riduri, mi se părea că
eman un miros de cadavru. Nu mai izbuteam să-mi
detest trupul. Mă scufundam, cu echipaj și încărcă-
tură, în dezagregare. Pericolul mortal al bolilor
îndelungate e că ajung să domine spiritul, subju-
gîndu-l” (p. 159). Impus de spitalizările repetate,
care vin la pachet cu serii nesfîrșite de umilințe,
exercițiul autoironic se dovedește ineficient,
eșuînd în consemnare casantă a dezastrului corpo-
ral: „Nedînd înapoi de la nici un sacrificiu,
direcțiunea anunță publicului senzaționalul număr
al femeii-trunchi... Femeia-trunchi, precum copa-
cul. Doar cu o scoarță de piele pe oase...” (p. 153).
Cînd nu apelează, ca aici, la diferite metafore ale
devastării corporale (deșertul, peisajul sterp, orașul
interior în ruine, mormintele profanate etc.), scrii-
toarea își compară ființa de carne cu un corp del-
leuzian, pe care tratamentul cu raze îl face de-o
transparență aproape insuportabilă: „Nu mai eram
un corp cu oase, membre, nervi și mușchi, întins
într-un pat, ci ceva fără consistență, lichefiat, fără
cap, fără inimă, fără măruntaie. Nu mai eram pre-
zentă, iar singurul gînd care dăinuia, slabă licărire
șovăielnică, era: cum să redevin materie, cum să
mă «solidific» în jurul acestui vid populat de larve
care era cîndva un sine organizat” (p. 182). Din
panoplia reprezentărilor corporale alterate de can-
cer nu lipsește nici raportarea metonimică la o
constelație de dureri proiectate de orfevrierul-
moarte dincolo de cușca de sticlă inutil imaginată
în jurul său de marea bolnavă – una înconjurată în
permanență de un șir impresionant de corpuri în
putrefacție, expuse ca într-un funebru tîrg de
vechituri: „Moartea-i acolo, de cealaltă parte a
paravanului de sticlă. Nu aici. Nu la mine. Nu pe
mine mă boiește. Nu corpul meu îi servește drept
canava pentru broderiile ei petit point. Eu, eu
sunt... da, eu sunt constelată cu suferințe ca un cer
care-a îmbrăcat o formă omenească... Constelată
ca un dalmațian, ca niște odăjdii din Evul Mediu,
presărate de giuvaieruri... Șuruburi metalice îmi
străpung omoplați și lanțuri de foc mi se-adîncesc
la glezne, la încheieturile mîinilor. Dar «o» țin sub
control: nimic nu mă oprimă. Înghesuite-n toate
colțurile, aceste mici «încheieri» cotidiene, aceste

«decese» banale, acest tîrg de vechituri al morții n-
au nimic de-a face cu marele portal, cu canaturile
grele de plumb, cu fastul tragic al infinitei tăceri”
(p. 190).

În Epilogul ce încheie, luminos, Povestea unei
lupte, Sorana Gurian își dezvăluie, cu discreţie și
modestie, mizele actului confesiv („Aceasta nu
este o relatare. Nici vreun mesaj. Nici vreo promi-
siune. Mai puţin decît un jurnal intim; doar poves-
tea unei lupte. Nu fiindcă a fost a mea; ci fiindcă-i
a atîtor și atîtor altora; lupta inegală, a omului
împotriva destinului său de animal, a ființei ome-
neşti împotriva bolii“ (p. 215), apoi face un elogiu
extins prieteniei, transformată într-o veritabilă
formă de credință, poate singura aptă a ridica un
scut cu adevărat eficient împotriva morții:
„Datorită cancerului, am descoperit cu uimire un
univers populat de ființe nobile, o lume de oameni
unde nici banii, nici invidia, nici interesul, nici cle-
vetirea n-au însemnătate. De la André Malraux la
Denys, infirmier la Bichat, de la doctorul N. la vîn-
zătoarea de sutiene, de la Michel la asistenta care-
a vrut să pot «scrie», de la M.S., «consolatorul», la
René Juillard, editorul meu, la curierul care mi-a
adus cărţi, de la Berthe Martinaud, care mi-a des-
cifrat mîzgăliturile ilizibile, la sora anonimă care a
venit să-mi astîmpere setea cînd era de gardă, toţi
cei care, de aproape sau de departe, puteau să-mi
fie de folos, și-au dat silința să mă salveze. A fost
o enormă ridicare de scuturi, o maree înaltă a
generozității omenești. (...) Dacă anii care urmează
– cel puţin cinci, după spusele oncologilor – îmi
confirmă vindecarea, voi ști c-o datorez numai și
numai prieteniei” (p. 216). Desigur că, pe lîngă
dovezile constante care îi întăresc credinţa în acest
adevărat cult al prieteniei, scriitoarea trăiește, deși
foarte rar, și mici epifanii menite a-i lumina și
urcușul suferinței, și calea îndelung așteptatei
înțelegeri. Pentru că, în realitate, „Boala,
umilințele, furia – tot atîtea trepte urcate cu mare
caznă, ducînd spre un adevăr mai adevărat. (...)
Suferința m-a învățat că există și altceva decît tru-
pul și satisfacțiile lui imediate (or fi acri
strugurii..?) În loc să-mi ferece porțile lumii, ea mi
le-a deschis. Dincolo de ultimul prag, îl presimt pe
Îngerul teribil, cu aripi imense, și îi sunt recunos-
cătoare suferinței că nu mă poartă către repaos, ci
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spre patimi...” (p. 128). 
Dar terapia de elecţie a acestei scriitoare minu-

nate, hărăzite de timpuriu marilor suferințe fizice
și psihice, rămîne tot scrisul. Mai mult decît un
simplu paliativ, impus de un context biologic
îngrozitor, care ar fi putut să o îngenuncheze defi-
nitiv, mai mult decît o strategie autoimpusă, aptă a
ţine cu adevărat sub control moartea, confesiunea
mediată scriptural are pentru Sorana Gurian sen-
suri nu numai estetice, ci și etice. Aș asemăna-o,
din această perspectivă, cu aceea scrisă de Arthur
W. Frank, sociologul canadian care, după cîteva
decenii, va traversa la rîndul lui infernul corporal,
numai pentru a-și transforma experienţele indivi-
duale într-o mărturie cu sens comunitar major.
Pentru că, la fel ca autorul minunatului volum inti-
tulat The Wounded Storyteller: Body, Illness, and
Ethics7, Sorana Gurian mi se pare nu numai un
corp uman fragil, ci și o povestitoare rănită. Adică
un ghid, un companion, un rostitor de adevăr și un
martor autentic.

Note:
1.  Cf. informațiilor oferite de Victor Durnea în debutul

consistentului articol pe care i-l dedică în Dicționarul gene-
ral al literaturii române, ediția a II-a revizuită, vol. 3 (D-
G), București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016,
pp. 1139-1142, pe care l-am folosit și eu pentru documen-
tare.

2.  După Susan Sontag, „Boala este partea întunecată a
vieții, o cetățenie mai împovărătoare. Fiecare nou născut
deține două cetățenii, una în împărăția celui sănătos, alta în
împărăția celui bolnav. Deși preferăm cu toţii folosirea doar
a pașaportului prielnic, mai devreme sau mai tîrziu fiecare
dintre noi este obligat, fie și numai pentru o clipă, să se
identifice el însuși cu cetățenii celuilalt spațiu” (Susan
Sontag, Boala ca metaforă. Sida și metaforele ei, traducere,
prefaţă și tabel cronologic de Aurel Sasu, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1995, p. 15).

3. Sorana Gurian, Povestea unei lupte, traducere din
limba franceză și note de Sorin Gherguţ, prefață de Bianca
Burţa-Cernat, Institutul Cultural Român, 2017.

4.  Emanuela Ilie, Confesiuni din(acolo de) infernul
corporal (I), în „Convorbiri literare”, nr 11, noiembrie
2019, Confesiuni din(acolo de) infernul corporal (II), în
„Convorbiri literare”, nr 12, decembrie 2019.

5.  V. Gheorghe Crăciun, Pactul somatografic, ediție
îngrijită şi prefață de Ion Bogdan Lefter, Editura Paralela
45, Pitești, 2009.

6.  În capitolul numit „Cancerul, dragostea mea”.
Variații pe tema trupului mutilat, din Emanuela Ilie,

Corpuri, exiluri, terapii, Cartea Românească Educațional,
Iași, 2020.

7.  După cum bine observă Bianca Burţa-Cernat în stu-
diul său prefațator, intitulat Un „angajament” existenţial.
Jurnalul unei „aventuri inumane” trăite „printre fiinţe foarte
umane”, „Povestea unei lupte este o carte inclasabilă: un
fragment de auto¬biografie vag ficționalizată – dar nicide-
cum «romanțată» sau «lite¬raturizată» –, transcriere a unei
experiențe limită, incizie «pe viu», fără anestezie, asupra
unei sensibilități exacerbate de confruntarea cu boala şi inte-
rogare – pe cît de pasionată, pe atît de cerebrală – a unui
«trup» care, poate (cu o formulare a lui Gheorghe Crăciun,
cinci decenii mai tîrziu…),«ştie mai mult». Este, de la un
punct încolo, jurnalul evoluției unei boli, compus din notații
din ce în ce mai succinte, mai precise, mai concentrate, pe
măsură ce ne apro¬piem de final. De finalul cărții, nu şi al
«luptei», ține să ne încre¬dințeze, în ultimele pagini, autoa-
rea – care nu se mai ascunde în spatele unor măşti (sau…
«ficțiuni teoretice») precum acelea ale «personajului» ori
«naratorului».” (în Povestea unei lupte, ed. cit., p. 6).

8.  Cf. definiţiilor pe care le dă Arthur W. Frank în des-
chiderea confesivă a celei de-a doua ediţii din cunoscutul
său  volum sintetic: „The wounded storyteller is anyone
who has suffered and lived to tell the tale. (…) This book
was my attempt to widen the circle, to amplify and connect
the voices that were telling tales about illness, so that all of
us could feel less alone. The wounded storyteller is a guide
and a companion, a truth teller, and a trickster. She or he is
a fragile human body and a witness to what endures.”
(Arthur W. Frank, The Wounded Storyteller: Body, Illness,
and Ethics, second edition, The University of Chicago
Press, 2013).

100100 CONVORBIRI  LITERARE



Păi stau morții pe la porți 
și nu știu că-s încă morți.

(Christian W. Schenk)

Christian W. Schenk. O personalitate complexă
și un nume care ar trebui mult mai mult cunoscute,
apreciate și respectate fie și numai datorită uriașei
opere de traducător, prin care literatura română
face un pas decisiv la întâlnirea cu cititorii de
limbă germană! O muncă tenace, desfășurată pe
parcursul câtorva decenii, neavând alt imbold și
altă răsplată decât iubirea pentru cultură, după cum
însuși mărturisește: nu sunt legat de sistemele de
guvernare, de critici ploconiți conducerii sau de
diferitele institute care în loc să promoveze cultura,
o jugulează. Că e din indiferență, prostie sau răuta-
te nu are importanță. Motivul meu este cultura și
nimic mai mult!

Depozitar al unei adevărate comori arhivistice,
același autor încredințează tiparului o parte din
corespondența purtată cu nume importante ale cul-
turii române1, dând la iveală un masiv op de
Scrisori. 1991-2002, apărut în anul 2019 la
Dionysos Verlag, Boppard, în Germania, țara în
care autorul s-a stabilit definitiv din anul 1976. 

Suntem, iată, martorii de departe ai unei
personalități tumultoase și incomode, dedicată
aproape în totalitate scrisului acaparator (las citito-
rilor curioși plăcerea de a descoperi alte și alte
laturi ale unei biografii exemplare, la câteva click-
uri distanță; însă nu pot să nu amintesc aici pagina
de Facebook Cenaclul Poetic Schenk, un spațiu
virtual care a adunat aproape o mie de membri, și
în care se distilează, de ani buni, poeme și opinii
critice), înzestrată atât cu hipersensibilitate și
rezistență, cât și cu vocația prieteniei autentice,
dezinteresate.

Suntem, în egală măsură, martorii de aproape ai

unor apariții editoriale de certă valoare, așa cum o
consider și pe cea care m-a provocat la lectură și
reflecții văratice. Intertextualitatea frenetică și
țesătura sofisticată a discursului poetic par cele
două coordonate majore ale acestui volum2. La
prima lectură, doar, deoarece, având ca temelie
tare și statornică dragostea pentru marile valori
culturale, implicarea în încercarea acroșării, cu
arme proprii, a problemelor sociale majore, autorul
dă la iveală o poezie a angajamentului, a eliberării
prin adevăr, a întrupării adevărului în Cuvânt și
cuvinte.

Neîmblânzit și neobosit, purtând la butonieră
penetranta dragoste pentru metaforă, anaforă şi
zeugmă, poetul hălăduiește printre blesteme,
visuri, dorințe, doruri/ Copilărești, nepovestite/ Și
neștiute nici de somn („Genetice imagini”), istorii
drămuite, dând seamă de o irepetabilă experiență
existențială a scrisului: În tragica oră a neputinței/
Rândurilor ce năvălesc peste mine,/ Cuvintele nu
mai au coloana vertebrală,/ Frazele nu mai sunt
cucernice liane,/ Nici paginile nu pot fi răsfoite.//
Tropotele dactilelor mi-au dărmat zidul/ Ridicat
piatră cu piatră/ Din fiecare răsuflare./ Sunt gol de
cuvinte,/ Suspendat în metaforele anilor ce vin/
Fără a mă număra și pe mine. („Colivia luntrei de
pe Styx”).

Lumea nu e altceva decât un mare sicriu, în
care umanitatea pierdută în suferință se prăbușește
fără putere. Nici măcar cuvintele nu mai au coloa-
na vertebrală. Singur visul mâinilor pe cruce
întrupează nădejdea într-o conștiință care poate
restaura totul, temeluită pe iubirea unui demiurg /
Ce mâna lui cu-a noastre vrea să-mbine.
(„Balans”).

Spațiul poetic se contractă și se dilată spasmo-
dic uneori între burg și sat, între aproape și departe,
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alteori între mistificare și cercetarea adevărului,
căutătorul alergând pieziș printr-o țară ca în
basme, străbătură de un drum tomnatic, până la un
ocean de valuri negre, în recuperarea nostalgică a
timpului în care lespezile vetrei erau încă fierbinți.

Încercările care ard conștiința poetică suprapun
evenimentele și epocile istorice pe care ne-am
obișnuit să le vedem în linearitatea lor, timpul se
răsucește în el însuși (timpul rămâne numai o
mișcare); nostalgic, trecutul, prezentul și viitorul
se suprapun firesc: Zilele zbor pe aripile unei
păsări negre,/ Umbra trecutului se-ntinde peste
lume/ Ștearsă pe-alocuri de atâta vreme,/
Cuprinsă-n pagini galbene, postume. („Testament
neîmplinit”).

Pendularea între suflete înrăite (Nici nu mai
cred în răsăritul oblic/ Al unei nașteri…) și
inocență (Un copil va salva lumea, e convingerea
autorului) dă la iveală o poetică a apropierii, în
care cuvântul, topos al revelației, își asumă rol de
mântuitor: Cu fiecare nouă rană,/ cu fiecare lovi-
tură/ mi se deschide înc-un ochi/ prin care învăț
poate să văd mai bine,/ prin care pot cuprinde-
ntreaga beznă/ ce se învăluie în jurul meu.// Cu fie-
care ochi ce se deschide/ văd multele dorințe care-
n flux/ mă copleșesc cu-a lor venire,/ dar văd și
cum se-ndepărtează în reflux.// Cu fiecare nouă
rană, cu fiecare lovitură/ o nouă filă dintr-o carte/
trece încet spre următoarea,/ iar cartea asta mi-e
grădină/ ce-o port oglindă-n buzunar. („Și cartea
mi-e grădină”).

Volumul întreg e o hartă esențială a unui refu-
giat, care, obosit de climatul existențial insecuri-
zant, suprasaturat de ofiliri, prăbușiri, distorsiuni,
de modernitatea care ucide încetul cu încetul
(Triburile noastre?! / Umbre poposite-n cercul /
amintirilor trecute, / aruncate-n temelia / unui
templu fără ctitor! – „Triburile noastre”), își caută
(și ne caută, totodată…) liman neînviforat prin
întoarcerea la vatră, la obârșii, la pământul mus-
tind de poezie, locuri încărcate energetic, acolo
unde străbunii barzi răscolesc fibrele ființei,
punând în mișcare clopote și furtuni, în sunetul
cărora e ascunsă sentința: acasă se moare mai
ușor.

Sufletul obosit se odihnește întru Poezie (Mă-
ndepărtez din mine spre Colhida / îngreuiat de

țărmul meu prea mic / și mă tot duc să mă găseas-
că crida / acolo unde alții n-au nimic. – „Cu mine
spre Colhida”), înconjurat de birja psalmilor,
punând cuvintelor botnițe de pauze, lucrând detalii
fastuoase, până când simte că Tot versul greu se-
ngălbenește, / Prins în căpăstru pe hârtie („Alt
Pegas”). 

Doar atunci când Poemul e gata, se scurge-n
răspunsuri/ de întrebări nespuse. („Urbe urbană”),
poetul, vizionar, se regăsește în focul răzvrătirii,
mânând caii sălbatici ai despărțirilor anunțate de
pendule, plasându-se, strategic, într-un capăt al
unei false autocompătimiri: O, sărman poet, dez-
noadă,/ Dacă poți, țesuturi sumbre („Res exten-
sa”). La celălalt capăt, pe caldarâmul sunetelor
rare, poetul pășește strigând în deșert (Hai,
frățioare, la cules de clipe!) ori înșirând rugăciuni
dimpreună cu pietrele, la care nu așteaptă vreun
răspuns: Vreau și eu să exist, Părinte,/ Să fiu o pia-
tră de hotar,/ Dar ziua-mi geme, noaptea minte,/
De viață nu mai am habar („Încerc să mă
ascund”).

Asistăm la o fenomenologie a trecerii, la o
defilare a timpului devorator (…lumea-s eu/ ocnaș
de mii de zile), a timpului când valurile trec pe
valuri, a timpului germinării (Frunzele își trec
păcatul/ din verde-n pergament de primăvară), a
timpului care îți însemnează ființa cu semnele
celor duși din veac (Neputincioși strămoșii-n șir/
Străbat genetica-i visare/ Venind cu pâine și cu
sare/ Umili din negrul cimitir. – „Pastel cu înger
căzut”), ce nu se vor uitați: Uitarea nu-i decât
părerea/ unui simbol de-a fi fost semn/ printre
pierduți. („Coloana vertebrală”). În mine tot trecu-
tul e ars într-o feștilă, constată autorul, asumându-
și înaintașii, socotiți ca niște rădăcini spectaculare:
Au amorțit tulpinile pe ramuri/ Și rădăcinile s-au
ridicat spre cer/ Ca mânioase răzvătite flamuri/
De poezie! Ce pot să mai cer? („Catren imperfect,
vouă!”).

Antinomic, între a sta și a trece, cei doi stâlpi
ai volumului, se țese o etică a revoltei, răstignită
între îngenunchere de bună-voie (…m-am supus/
Acelui Mare și nespus/ Divin oracol covârșit./
Renașterea e un sfârșit! – „Renaștere”) și liberta-
tea pragului cald de atâtea treceri. Revoltatul va fi
întruchipat de fiul veșnic risipitor, fără odihnă rătă-
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citor, neascultător, care nu găsește calea și căruia
tatăl nu i-a spus să se întoarcă. El se poticnește
mereu pe urme indistincte, pe căi întortocheate,
însă mereu se îmbracă în haina nădejdii (pe andro-
gine străzi se scurg speranțe), având în sân, în
locul blidului de linte, merindea pusă/ într-un
batic purtat cu tine-n lume. („Când ți-e străină
casa”).

Poetul, fiu risipitor al Cuvântului, al Mielului
pierdut în turma/ dintre Moarte și Nimic. („Vita
brevis”), își risipește epavele angoaselor în flamu-
rile unor cruciade pornite întru cucerirea paradisu-
lui pierdut: Compune un vers ca pe-o scrisoare/
Ce-o scrii iubitei prima dată./ Scrie, nebun, să
simți că doare / Cuvântul ce îi dai răsplată.// Scrie
de parcă mâine moartea/ Te va cuprinde-n hăul ei/
Cerându-ți din cuvinte partea/ Cea ultimă, cu
care-nchei.// Scrie trecutul și prezentul/ De parcă
n-ai mai fi-n curând,/ De parc-ai scrie testamentul/
Urmașilor ce stau la rând. („Ars poetica”).

Paradisul aparent acvatic (amfore răsturnate,
scoici, valuri, stânci) adăpostește cuvinte despica-
te, care diluează tonurile unui peisaj pictural apro-
piat de disoluție (culori retrase-n alb și cenușiu),
iar semnul ce străjuiește nu e altul decât Cuvântul:
doar un curcubeu. Raiul regăsit prin creație ia
câteodată forma unei catedrale, împodobită cu
lumina giulgiului, zidirea repetând, iar și iar, ges-
turi întemeietoare: El doarme-n pulberi de
imagini/ pe care le croim din nou după o haină/
din ruina primei biserici de lut ars. („Anonimul”).

Dibuind căile încâlcite ale acestui rai, poet
rămâne un solitar, aflat într-o relație de maximă
intensitate cu sinele-semincer (Înclină-te seminței
care poartă/ În miezul ei cuvântul de-nceput! –
„Înclină-te”) reflectat într-o multitudine de iposta-
ze (Doar umbra mea mai rătăcește-n mine –
„Umbra mea”). Identitatea eului, în raport cu
ceilalți, translează mereu între miez și coajă (Mă
dezbrac de viață noaptea/ ca s-adorm cât mai
copil.), acolo unde ritmuri închipuite cad în mreajă
de cuvinte.

Recunosc că am adăstat îndelung (după cuvân-
tul poetului: orele stăteau alene) asupra titlului
acestui op, închipuindu-mi, mai întâi, o scară cu
șaisprezece trepte, mereu ascensională. Apoi,
imaginația m-a condus în aria pătratelor magice de

rang patru, fie ca acel din gravura lui Dürrer, fie cel
de la Sagrada Familia, suma acestuia din urmă
fiind însăși vârsta christică… Și, desigur, nu sunt
deloc convinsă că am găsit cheia potrivită de lectu-
ră!

Volumul se impune atât prin varietatea prozo-
diilor pe care le regăsim în pagini adesea oximoro-
nice, cât și prin caracterul contrapunctic, dezvol-
tând o muzicalitate fantastică, amintind de ritmuri-
le interioare ale melopeilor grecești, de Blaga, de
Bacovia, și, desigur, de obsesia Eminescu: M-am
dus la Eminescu-n sat/ Ca un copil ce nu mai știe/
Ce este aia poezie,/ De parcă n-aș fi învățat.//
Plecat de-acasă-nfricoșat/ De greutatea-i genia-
lă,/ M-am dus la Eminescu-n sat/ Cu suflet gol și
minte goală.// Acolo el m-a învățat/ Că poezia-i
catedrală/ Și Dumnezeu, fără-ndoială,/ Dintre
cuvinte s-a-nălțat…// M-am dus la Eminescu-n sat.
(„La Eminescu”).

Christian W. Schenk respiră și tezaurizează
poezie, asemenea unui trovant care crește după
legi numai de el știute. Din când în când, dăruiește
cititorilor scrierile unui om care iubește ceea ce
face și care nu înalță în jurul său ziduri de scându-
ră, de foc, de gheare, ci tari cetăți de semne și sim-
boluri, de poezie autentică.

Note:
1. Corespondență purtată cu: Radu Beligan, Silviu

Stănculescu, Laurențiu Ulici, Dinu Ianculescu, Ștefan
Baciu, Eugen Simion, Ștefan Augustin Doinaș, Dumitru
Micu, Marin Mincu, Ovid. S. Crohmălniceanu, Aurel
Sasu, Marin Sorescu, Ana Blandiana, Cezar
Ivănescu, Mihai Ursachi, Adrian Marino, Alexandru
Lungu, Traian T. Coșovei, Mircea Zaciu, Gheorghe
Bulgăr, Emil Manu, Radu Cârneci, Ioana Diaconescu,
Mircea Petean, Ion Cristofor, Cassian Maria
Spiridon, Lucian Vasiliu, Gellu Dorian, Ștefan
Borbély, George Vulturescu, Gavril Matei Albastru, Lucian
Chișu, Magda Cârneci, Florin Vasiliu, Gabriela
Melinescu, Alexandru Cistelecan, Radu G. Țeposu, Iustin
Panța, Ioan Țepelea, Vasile Copilu Cheatră,  Joachim
Wittstock, Dan Tărchilă, Klaus Heitmann, Ion
Caraion, Eugen Ionesco, Nicholas Catanoy, Mircea Eliade.

2. Christian W. Schenk, POETICA SEDECIM, Editura
Limes, Florești, 2020.
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Orașul magic de la marginea unei păduri din Aleea
Zorilor (2017), itinerarul vagant-inițiatic din Și fericirea
era obligatorie (2019) și stilul profund poematic al ambe-
lor, tonul lor de prozo-poem, de litanie epică, se regăsește
și-n ultimul roman al lui Andrei Crăciun, Prietenul visă-
torilor și al învinșilor (Polirom, 2021) se mișcă, însă,
binocular, dezvoltând o structură originală ce revizitează
la dublu epoci, locuri și întâmplări. E vorba, pe de-o
parte, de biografia esențială a lui Panait Istrati, exprimată
în traseele ei principale, iar pe de alta, de o spovedanie
adresată creatorului lui Adrian Zografi. Avem, prin urma-
re, un fel de amintiri direcționate precis și liricizate până-
n pânzele albe (cu tropi, refrene, invocații, lentori epice și
formulări specifice), care întind o punte nu doar între
naratorul fictiv al lui Andrei Crăciun și cunoscutul scriitor
brăilean, ci și între tipologii, ritmuri și perioade istorice.

Romanul se deschide cu un remake necesar, cu o scur-
tă biografie „dintr-o răsuflare” a lui Panait Istrati, menită
să traseze punctul de plecare. Povestea acestui „martor
revoltat al timpului său” se încheie cu o trecere spre
substanța propriu-zisă a narațiunii, cu un avertisment
către cititor, reluat apoi simptomatic pe tot parcursul rela-
tării: „Țineți minte, țineți minte, vă spun, povestea aceas-
ta, fiindcă a doua oară nu o veți mai afla, nu așa”. Și într-
adevăr, „a doua oară” povestea devine un lung poem ego-
grafic ce reia concentric teme precedente ale autorului:
viața cenușie sub comunism, orașul dezvoltat odinioară în
jurul unei fabrici de armament, pădurea din preajmă, car-
tierele de blocuri muncitorești, cu personajele lor memo-
rabile, binecunoscuta Alee a Zorilor, anii de școală, lectu-
rile fondatoare, statul la cozi, pustiul zilelor sub dictatura
ceaușistă, presiunea dictaturii și a Securității, dezamăgiri-
le continue de după 1990, pierderea empatiei între
oameni, degringolada tinerilor recenți legați prea mult de
gadgeturi, ineficiența memoriei colective, minciuna
omniprezentă, primele iubiri, părinții, interminabila
dorință a omului de a distruge și de a ucide prin războaie.
Această călătorie introspectivă și retrospectivă, deopotri-
vă, e inserată biografiei lui Panait Istrati, forțând paralele
și analogii cu principalele momente ale vieții sale:
absența tatălui grec, grija singulară a mamei (o simplă
spălătoreasă), unchii (providențiali), copilăria la

Baldovinești și-n vechiul oraș de pe malul Dunării, vaga-
bondajul prin lume în căutarea unui rost (București,
Cairo, Alexandria, Beirut, Damasc, Nisa, Geneva,
Moscova, Napoli), prietenia cu Romain Rolland și Nikos
Kazantzakis, sărăcia, soțiile, scrisul, gazetăria la
socialiști, lepădarea de utopia comunistă după excursia în
URSS, suicidul nereușit, bolile, moartea. Naratorul revi-
zitează viața spectaculoasă a autorului Ciulinilor
Bărăganului din perspectiva unui prezent decăzut, cu
nostalgia pierderii iremediabile a lucidității, a sincerității,
a capacității de-a visa și de-a iubi oamenii suferinzi până
la capăt. 

Semănând cu o uriașă călătorie de documentare pen-
tru un eventual text revuistic (apar inclusiv vizitele în
locuri unde a fost altădată și ilustrul său înaintaș), această
redesenare pronunțat subiectivă a portretului istratian des-
chide, de fapt, o metodă inedită de a literaturiza propriile
experiențe, așezate în umbra unei singure obsesii – poste-
ritatea unui mare scriitor. „Pe strada Paleologu din
București, la numărul 3, e o casă, ultima ta adresă. Și
acolo a fost așezată o placă întru aducere aminte, e cea
mai frumoasă placă întru aducere aminte pe care am
văzut-o eu pe pământ și pe placa aceea scrie că tu,
Panaitaki, ai fost prietenul visătorilor și al învinșilor, iar
acestea sunt cele mai frumoase cuvinte care ți le puteau
spune și poate că și eu sunt un visător și un învins și mă
spovedesc ție, ca unui prieten. [...] Prieten al visătorilor și
al învinșilor, îți dormi somnul de veci într-un cimitir din
București în care nu e niciodată liniște, ca și cum toate
promisiunile de pace eternă ar fi fost trădate, și mama ta
e acolo, lângă tine, Panaitaki, pentru totdeauna
nedespărțiți, la mormânt ți-am lăsat o haină găurită de
glonț în timpul ultimei noastre revoluții, pe care am cum-
părat-o de la un bătrân care își vindea amintirile, când ne-
am întâlnit era aproape noapte, cum e întotdeauna când se
întâlnesc rușinea și remușcarea”.

Întins monolog adresat, romanul poetic al lui Adrian
Crăciun pune altfel pe tapet lumea trecută și prezentă a
tinerilor post-douămiiști. Vorbind cu Panait Istrati, auto-
rul vorbește cu sine și cu generația sa, căreia îi face o
nouă reverență. 
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De la prima auzire, Scrisoare pe o frunză de
măslin aduce cu un titlu estetizant; parțial estetizan-
te sunt și poemele alcătuitoare ale volumului publi-
cat de Florentin Palaghia în 2014 la Editura ieșeană
„Timpul”. Nu cu mult diferite sunt și alte apariții
ulterioare precum Cu nările acoperite de fluturi,
Dimpreună, ambele editate tot la „Timpul (2016,
2017) sau chiar Seul comme une parole (Editura
„Vinea, 2018). Ultimele două cărți au un regim mai
aparte, prima fiind un „duplex” proiectat împreună
cu Eduard Filip Palaghia, fiul lui Florentin, iar a
doua o transpunere în franceză, realizată de Miron
Kiropol, a poetului rezident la Paris de vreo treizeci
de ani. Florentin Palaghia este un poet versat și con-
secvent, care a debutat în 1981 la Editura „Litera”
(vol. Sintagme), ca abia la distanță de șapte ani,
situație obișnuită în fostul regim, să revină cu Prier,
la Editura „Cartea Românească”. Prolificitatea
bilingvă a lui Florentin Palaghia a debordat după
1989: Întoarcerea cailor (Editura „Deliana”, 1994),
Când vor trece sitarii (Editura „Eminescu”, 1997),
Metamorfoză lentă (Editura „Timpul”, 1999), Cutia
cu greieri și zece poeme în traducerea lui Miron
Kiropol (Editura „Timpul”, 2011), Mă grăbesc,
Doamne!, volum bilingv în traducerea lui Miron
Kiropol (Editura „Timpul”, 2013), urmate de cele-
lalte patru titluri deja menționate și de Viața e silue-
ta pe care o pierzi odată cu mama (Editura „Pinceps
Multimedia”, 2019), toate se regăsesc în fișa de
creație a lui Florentin Palaghia. 

Catalogat de Daniel Corbu drept poet neoexpre-
sionist, cel puțin după cartea din 2019, Florentin
Palaghia compare în celelalte volume postdecem-
briste drept neoclasic și neoromantic, atât ca manie-
ră cât și ca surse poetice. Nu este contradicția lui
Florentin Palaghia, ci este metamorfoza lui

Florentin Palaghia. Tendința estetizantă deja
remarcată se raliază la factura neoclasică a
multor poeme. Cristian Livescu scria undeva
de manierizare, „cum bine observa Nichita”.
Una peste alta, o poetică a existențialului,
când evidentă, când mai discretă, reverberea-
ză de la un capăt la altul. Scrisoare pe o frun-
ză de măslin are drept motto un scurt Prolog: 

„Se deschide și se închide/ într-un cerc
totul:/ nașterea, viața, moartea, norocul.//
Această carte,/ încoronată/ cu o Golgotă de
piatră”.

Tribulațiile, suferința, sacrificiul, martira-
jul te însoțesc în viață, așa cum îți este noro-
cul: o filosofie veche de când lumea... La
prima lectură, o poezie simplă, dar nu tocmai,
o pendulare între notație biografică și
meditație, între versul pieziș și sublimarea
emoției, între spontaneitate și elaborare, între
discreție și comuniune. În apărarea mea este o poe-
zie-invocație, disimulat nostalgică, în care „regii de
piatră”, „soldații țării”, „zeii de ceară”, „despoții
lumii/ și voievozi și domnitori de stană”, „câinii ce
latră”, sunt larii consolatori/ protectori ai înstrăina-
tului: „În apărarea mea zeii de piatră/ în apărarea
mea zeii de ceară/ în apărarea mea câinii ce latră/ în
apărarea mea, străin de țară...” Poetul este „victima
cuvântului”, acuzat, împovărat, străbătut de energia
lui siderală, numai și numai ca să dezlege misterul,
spre deosebire de Lucian Blaga, cel care nu strivea
„corola de minuni a lumii.” Să vorbim așadar, totuși
cu voce joasă, de o poezie a devoalării, a demistifi-
cării, a cunoașterii prin trăire și perpetuă căutare.
Cu ochii inimii ațintiți la zeii tutelari, cu o sinceri-
tate aproape frivolă, poetul cercetător se supune
unui travaliu existențial: 
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„Scriu litanii pe nisip,/ unde-i cerul meu din
chip/ unde-mi este Doamne gura –// scriu și scriu,
Sfânta Scriptură/ se lipește de figură./ Scriu și scriu
iar trece anu/ și în cer Mircea Ciobanu./ Latră caii și
Nichita/ mă izbește cu aripa”. (Scriu și scriu...). Cu
aceeași spontaneitate și ușurință ludică a versificării
poetul trece imediat la schițarea unui pastel
neconvențional, detașat de-a dreptul din cotidian:
„Aici cerul e viril/ și eu trec tiptil-tiptil/ din Villiers
până-n Deauville.// Totu-i șic, totu-i subtil,/ nu
găsești un bidonvil./ Când e ploaie nici un om/ nu-i
pe plajă, ceru-i crom,/ sunt plecați pe hipodrom.//
Mână caii la Paris/ ca să intre-n paradis”.
(Deauville). În câteva versuri tresaltă o pură gratui-
tate, poetul nerefuzând nici jocurile de cuvinte, nici
monorima, aparent facilă, dar sprințară. Ușurința
lesne sesizabilă a versificării, cadența săltăreață,
populară, elipsele prozodice, nu-i displac lui
Florentin Palaghia: „Învelit în flori de tei/ vreau să
fiu din nou holtei// rimă din al țării lut,/ mănăstire
peste Prut.” (Rugă domnească). Elemente de peisaj
citadin, subminate de faptul divers și de o umbră de
ironie se regăsesc și în Calea Victoriei (poem datat
„3 ian. 1987”): „Trece solitar un trecător,/ s-au spart
de hoți 3 (trei) tarabe,/ a venit tovarășul procuror/ să
le descopere goale.// Doi filozofi într-un sertar/
scriu despre 2 (două) portrete,/ pictorul a desenat un
far/ pe un perete”. 

Nichita Stănescu, într-un „scurt eseu admirativ,
o adevărată carte de vizită, poate chiar un pașaport
literar”, îl surprindea pe Florentin Palaghia în
imaginea unui „trubadur cu cravată”.1 Maestrul
Necuvintelor sublinia și plasticitatea versurilor,
predilecția pentru forme și culori: „Versul e păstos
ca în Băncilă dar discret aidoma perioadei albe a lui
Grigorescu”. De altminteri, poetul Florentin
Palaghia se dă singur de gol, spunând că este „obse-
sia unei imagini”, obsesie de care ar vrea să se vin-
dece... scriind. „În fața șevaletului,/ monah gândi-
tor,/ scriu din memorie istoria”. Istoria și timpul
sunt alte obsesii. „Timpul iese din găoace/ în hăuri”.
(În fața șevaletului). „Cerșetor al timpului”, poetul
se înfășoară în „petece de timp” și pune „timp peste
timp în contratimp”. Lupta cu timpul, numărătoarea
anilor „îngropând trecutul” sunt mizele unei căutări
și posibile reintrări „prin poarta unde m-am născut”
pentru ca „să-mi găsesc sfârșitul și-nceputul”. La

Poarta Timpului Pierdut, nu complet, nu iremedia-
bil, căutătorul „marelui duhovnic” ar vrea așadar să
se reîntoarcă la sine, mandatând timpul să-i ia în
pază libertatea. Drum anevoios și sinuos, „cu iluzii
și cu timp pierdut”, întru aflarea proustianului
temps retrouvé. Ca și romancierul francez, Florentin
Palaghia a găsit remediul prin obstinația scrisului,
în pofida pesimismului și a dezolantei descompu-
neri: „Eu scriu și scriu,/ păsări fără aripi sprijină
golul,/ păstăi de lumină putredă/ atârnă-n pustiu. //
Anii trec ca nisipul,/ eu scriu, scriu arhetipul/ și-s
încă viu”. (Eu scriu...). Prin À la recherche du temps
perdu, dar și prin trimiterea implicită la horațianul
fugit irreparabile tempus, clasicitatea poeziei lui
Florin Palaghia se verifică încă o dată.

Cu nările acoperite de fluturi conține poeme în
manieră impresionistă asociată cu lejeritatea unui
postmodernism nonșalant, în timp ce cotidianul este
proiectat în sensibilitatea profundă: „Oamenii trec
planturoși/ prin fața blocului și ninge./ Undeva,
aproape de infinit/ mă strâng lângă tine.//... //
Gonesc din neant/ istorii neterminate,/ la fereastra
unde aștepți îngerii/ trece o umbră pe jumătate”.
(Scriind printre gene). Poetul „scrie printre gene”,
așa cum pictorii impresioniști au avut ideea de a
privi lumina și de a vedea realitatea în manieră...
pointilistă. Altundeva răzbate o discretă clasicitate,
venită parcă dinspre Octavian Goga sau Adrian
Maniu, poetul deplorând înstrăinarea „în golul isto-
riei”, constrâns fiind de un timp advers: „Din cer
timpul zăbală/ mă strunește în spații străine.//
Ocolesc turlele aplecate,/ mă rog de ultima cinci-
me,/ mă revolt și strig și chem/ cealaltă existență
din mine// așteptând într-o țară/ pedeapsa capitală”.
(Pedeapsă printre străini). Retroproiecția delibera-
tă către clasicitate este explicitată prin poemul În
Naishapur, unde alăturarea cu Omar Khayyam (și
sugestii ale latinității, din alte poezii, de fapt) e
manifestă: „Anii desenează iluzii,/ sunt cu Omar
Khayyam,/ vinul pe care îl beau/ se lipește de cerul
buzei.// Tânăr și sfânt,/ suspendat între soare și
vânt,/ intru și ies pe cele șapte porți/ din cuvânt”.
Poetul, purtătorul unei misiuni sacrale, scormonește
în adâncurile semantice ale verbului: „Și nu în van
vă spuneam/ voi descoperi altfel pământul/ decât îl
știam atunci când/ l-am cunoscut la Naishapur/ pe
Omar Khayyam”. Pendulația între motive: timp-tre-
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cut-istorie-dezagregare, pe de o parte, și celest-
angelic-sfânt-durată, pe de altă parte, este o con-
stantă a poeziei lui Florentin Palaghia detectabilă în
volumele de la mijlocul deceniului anterior.
Tristețea ștergerii urmelor istorice într-un prezent
anonim este acutizată până la îndurerare în Cripte
părăsite: 

„Rătăciți pe câmpia română/ stau soldații din
primul război/ morți pe câmpul de luptă, eroi.//
Oase triste, grămezi aruncate/ fără nume în gropi de
pământ,/ de fanfare fiind adulate/ cu uitare și slavă
și vânt.// Timpul șterge eroii, copiii/ nu mai știu din
trecut ce-a rămas,/ morți-s morți, au rămas numai
viii/ și soldați fără glas, de pripas”.

Ființial dedicat, poetul oficiază scrierea ca act
sacerdotal și sacrificial totodată, ca pe o trezire din
obscuritatea somnolenței și o absorbire a spiritului
în carnalitate:

„La fel când mă închin țin mâna/ cu degetele
strânse și mă rog/ în staulul luminii ori în stâna/ în
care m-am născut un inorog.// Cu ochii-n lacrimi
mă arunc în gol/ și-ncerc să șterg cu degetele
rana...// Și-mi tremură sub pleoape anii scurși/ din
rănile din palme și din muguri...// Țin degetele
strânse și mă-nchin/ scriind țesutul cărnii ros de
gânduri/ cu fața înspre cer pe-un baladachin/ citind
ce-o să se-ntâmple printre rânduri”. (Ruga scrisu-
lui). Inorogul este, în gândirea esoterică, unul din
cele patru animale spirituale alături de tigru, dragon
și pasărea Phoenix. Vocația spiritualității instaurate
prin scrierea unei poezii revelatorii vine din vremuri
aurorale, fiind de esență aproape mistică. Forța, gra-
vitatea și profunzimea acestui poem sunt indenega-
bile.

Religiozitatea atâtor poezii se face constant
simțită îndeosebi prin rugăciuni, rugi febrile înălțate
din miezul unui suflet zbuciumat, dar vegheat de
îngeri. Dacă Ruga scrisului este o implorație izbuc-
nind din travaliul, din supliciile facerii poemelor,
Rugă Învierii din Dimpreună, volumul scris la două
mâini, sună ca o litanie a penitenței și a iertării. Ca
intensitate a conjurării divinității Rugă Învierii nu
este cu nimic mai prejos decât Ruga scrisului, doar
cererile celui care imploră sunt diferite. Fiorul
sfârșitului și al deșărtăciunii ce răzbate prin nume-
roase poezii din varii volume este parcă mai vibrant
aici decât oriunde:

„Tăvălit în spinii lumii alinare îți cer Doamne/ și
iertare îți cer Doamne, în genunchi, să m-ocrotești,/
rătăcit în a mea vârstă la sfârșitul unei toamne/ pe
câmpia nesfârșită a iubirii românești.// Și mă rog
doar Ție Doamne, dă trecutului o urmă,/ dă-le înge-
rilor aripi sidefate și cuminți,/ să mă zboare în
ținutul unde paște a Ta turmă/ rătăcită pe ponoare
presărate cu părinți.//... // Paznic sfintelor hotare să
fiu Doamne și mă iartă/ de-am greșit fără de rugă
clipei ce ai fericit,/ azi acoperă cu iarbă viața mea
așa deșartă/ să mă pot ruga în tihna nesfârșitului-
sfârșit”.

Nu se poate trece cu vederea nici amintirea
spațiului originar românesc, a trecutului și a istoriei,
alte recurențe în poemele lui Florentin Palaghia. Și
îngerii ocrotitori și blagosloviți se perindă prin poe-
zia lui, și nu puțin semnificativ, deși poate întâmplă-
tor, mi se pare faptul că în carte Rugă Învierii este
precedată de La întrecere cu îngerii. Poetul, singur
și vulnerabil, nu-și găsește identitatea decât printre
cuvinte și amintiri, obsesii de rang existențial:
„Bolnav și singur ca umbra,/ cu frică de moarte și
legănat de îngeri,/ m-am născut printre cuvinte./ În
biserica gândurilor am fost botezat/ ca să nu-mi
pierd identitatea de dinainte.” Alegând poezia ca
salvare, ca mântuire prin destin, Florentin Palaghia
s-a îndepărtat de mult de naufragiile spiritului din
lumea de acum, purtându-și cu îndârjire propria
cruce: „Mes bras prirent le sens de la croix,/ de ma
propre croix”. (Ma propre croix in Seul comme une
parole). Mișcarea pendulară a poeziei lui Florentin
Palaghia prin trecerea periodică de la o stare de pro-
funzime la altă stare de profunzime și înapoi îi asi-
gură varietatea și prospețimea, vitalitatea și farme-
cul. O tristă învrăjire a lumii...

1. A se vedea Daniel Corbu, Viziunile tragice ale unui
trubadur cu cravată, prefață la Florentin Palaghia, Cu nări-
le acoperite de fluturi, Editura „Timpul”, Iași, 2016.
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Orice antologie este, inevitabil, un autoportret.
Nu altfel stau lucrurile cu Ioan Pintea și a sa Față
către față, apărută la Editura Cartier, într-o colecție
dedicată poeziei contemporane. Prefațată generos
de Ion Pop, cartea reunește poeme din intervalul
1992-2019, cărora autorul le-a adăugat două texte
recente, menite a fixa coordonatele unei scriituri ce
are ca fir roșu căutarea. Deloc întâmplător, Pintea
strecoară, în deschidere, sugestia unei existențe
incomprehensibile, sub zodia absurdului, prin
imaginea proștilor care cară un frigider stricat, iar
în final, un avertisment privitor la relativismul
lumii în care trăim: „sunt câțiva care spun că e un
râu/ sunt câțiva care spun că e un fluviu/ emigranții
au spus ieri că e marea/ eu însumi zic: e vorba de
ocean/ ex chatedra (sic!)/ profesorul de rezistența
materialelor/ trimite emailuri/ și mesaje pe face-
book/ și susține că ne înșelăm cu toții/ e doar un
firicel de apă/ o mică instalație de irigații/ o pică-
tură de fapt/ care curge dintr-o țeavă ruginită/ din
fostul combinat siderurgic...”. Un avertisment care
ascunde o pledoarie pro domo, prin asocierea poe-
tului cu peștele sanitar: „bine bine/ dar e un râu
poluat/ bine bine/ dar e o mare infestată/ bine bine/
dar e un fluviu urât mirositor/ bine bine/ dar e un
ocean negru și impetuos/ bine bine/ dar e un firicel
de apă/ care vă distruge viețile/ zice din acvariu/
peștele sanitar”. E o aluzie la rolul mesianic al poe-
tului și la funcția cathartică a poeziei, o aluzie
similară cu cea pe care o exprima Ion Mureșan
într-un interviu mai vechi, unde susținea că poezia
secretă anticorpii de care o societate bolnavă are
nevoie.

Din încrederea în menirea poetului se desfac
liniile directoare ale acestei antologii. Relevantă
mi se pare, în primul rând, opțiunea pentru ochea-
nul întors, adică refuzul dispunerii cronologice a

textelor. E un refuz cu tâlc fiindcă propune o răs-
turnare de perspectivă, o coborâre spre începuturi-
le poetice ale lui Pintea. Citită invers, poezia sa
căpătă o încărcătură altfel greu sesizabilă, fiindcă
dezvăluie un autor care luptă să iasă din cadrele
procustiene ale poeziei religioase. E, dacă pot s-o
numesc așa, poezie cu teză, în sensul unei încercări
de a construi, cu material teologic, trăiri lirice și nu
dogme sau precepte morale. A scrie astfel e un
pariu riscant pentru că implică o poziționare peri-
ferică în raport cu temele și trendurile mainstrea-
mului. Avem de-a face cu o opțiune asumată, care
generează o tensiune difuză întrucât mai toate
paginile cărții sunt dominate de strădania autorului
de a găsi justul raport între credința nestrămutată
că poezia e calea spre transcendent și dezinteresul
cvasigeneralizat pentru un asemenea lirism desuet.

Casa Teslarului (2009) este volumul care i-a
adus lui Ioan Pintea consacrarea. Nu e însă și cel
mai valoros. Omogen ca tematică, el se dovedește
eterogen ca realizare, fiindcă trădează acea tensiu-
ne despre care vorbeam mai sus. Uneori ea este
bine drămuită, alteori dă naștere unor versuri care
suferă de retorism. Salvarea vine din disponibilita-
tea ludică și din lecția postmodernismului, pe care
Pintea și-a însușit-o conștiincios, recurgând la
(auto)ironie și intertext, ca în țâpuritura în care
leonard cohen și aretha franklin sunt puși laolaltă
cu bătrânii dieci mihail și gavril, care beau
dimineața câte un păhăruț de horincă. Inserțiile
livrești din o așa mare iubire sau intertextul emi-
nescian din cântec de înviere dinamizează un
volum cuminte, prea cuminte, cu puține evadări
din corsetul religios.

Faptul că din Melci aborigeni (2013) au fost
reținute doar două poeme spune multe. Cum la fel
de multe spune simbolistica melcului, dar și versul
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„împreună cu tine am săpat cele mai primejdioase
galerii”, metaforă a aceleiași căutări care definește
poezia lui Ioan Pintea.

Reprezentativ pentru disponibilitățile lirice ale
autorului se dovedește omul cu telescopul, un
amplu poem postmodern ce dovedește asimilarea
tradiției poetice și, în egală măsură, distanțarea de
ea, prin aerul biografic-rocambolesc pe care textul
îl dobândește prin autopersiflare. Omul cu contra-
basul, omul cu vioara, frații ivănescu, celălalt vasi-
liu, venedikt erofeev, mihai ursachi, tristan tzara și
costachi conachi devin personaje într-o farsă lirică
plasată într-un tecuci pe cât de real, pe atât de uto-
pic, plasat într-o provincie declanșatoare de energii
și de reverii. Aici îl găsim pe adevăratul Pintea.
Eliberat de presiunea canonului biblic, el
drămăluiește poemul cu nonșalanță, mixând dezin-
volt registrele spre a scoate un lirism de bună cali-
tate: „s-a sfârșit ca o poveste din cehov/ dimineața
ziarele din moldova au scris/ că pe drumul dintre
bârlad și vaslui/ s-a găsit o mașină abandonată gal-
benă ca un jilț aurit/ și pentru că nimeni nu a reven-
dicat-o/ a fost ridicată de societatea particulară de
ridicări auto «conachi&comp.»/ și parcată în
orașul iași/ tocmai în fața casei primarului vasile
pogor”.

Expresia concentrată a căutării este Mormântul
gol (1999), volum doldora de interogații și de fră-
mântări: „să-ți lucreze o mână singură prin tine/
cotrobăindu-te scormonindu-te zgâriindu-te/ cău-
tându-te/ de suflet/ și să nu-ți găsească decât ciotu-
rile altei mâini” Poetul e măcinat de neliniști
existențiale și de spaima morții, pe care o diluează
într-o speranță de sorginte neotestamentară.
Poetul-pescar și poetul-profet – acestea sunt ipos-
tazele definitorii pentru încercarea, de sorginte bla-
giană, de a înțelege marile mistere. Așa se explică
recurența verbului a vedea. Pintea vede și dă măr-
turie despre ceea ce vede, despre caznele credinței
și ale scrisului, fiindcă „îngerul acesta cu dinți/ ține
în gură scrâșnind cartea cea mică”.

Rădăcinile acestor incertitudini sunt de găsit în
Grădina lui Ion (1999) și mai ales în volumul de
debut, Frigul și frica (1992), dominat de un imagi-
nar apocaliptic, din care nu lipsesc fuga, ura, ghea-
ra, holbura, suferința, sângele și spaima. Scrisul lui
Ioan Pintea crește „din propriu-i reflux”, dând glas

ezitărilor și îndoielilor, pe care le așază sub semnul
unui motto ivănescian: „tot facem vorbe căci ges-
turi nu îndrăznim”. Abandonat, el așteaptă un
semn care să-i dezvăluie calea, așa cum se întâm-
plă în pescuirea minunată, expresie a nevoii de
certitudini: „patruzeci de nopți și patruzeci de zile/
a stat năvodul la uscat în deșert/ pentru ca tu/ arun-
cat între pâine și pești/ să poți vedea eficient”.
Odată produsă epifania, poetul face un gest semni-
ficativ: „după ce au trecut ciorile/ m-am retras în
atelierul de confecționat colivii/ și de-acolo printr-
o fereastră întredeschisă/ am privit trist zile în șir
zborul lor/ legănat legănat legănat”. Conștient că
„suntem un popor de zilieri pe plantații străine”, el
refuză zbaterile inutile, refugiindu-se în scris.

În tot, antologia Față către față confirmă profi-
lul unui creator tributar formației sale religioase
din care scoate efecte lirice inegale, plasate sub
semnul luptei cu îngerul. Sunt de găsit aici doi
Pintea, care șed față către față, într-o înfruntare
simbolică: unul canonic și retoric, celălalt, laic și
sprințar. Iar selecția textelor incluse în această
carte conturează imaginea unui truditor care rein-
terpretează tradiția teologică și poetică în versuri
ce dau glas căutării răspunsurilor la marile între-
bări existențiale.
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Sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolu-
lui XX impuneau, în poezia italiană, un termen rămas
şi astăzi cu slabe ecouri în spaţiul românesc, şi anume
il crepuscolarismo, derivând din titlul pe care criticul
Giuseppe Antonio Borgese îl dădea articolului său
publicat, în 1910, în revista La Stampa pentru a
denumi, printr-o sintagmă precisă, lirica unor autori
greu de înseriat pe-atunci, precum Marino Moretti
sau Carlo Chiaves. Poesia crepuscolare este în fapt
certificatul de naştere al mişcării în interiorul căreia
gravitează numele sonore din aşa-numitul grup
roman avându-l drept vârf de lance pe Guido
Gozzano, căruia i se alătură Tito Marrone, Sergio
Corazzini şi, pentru o scurtă perioadă, Aldo
Palazzeschi, unii dintre ei aduşi şi în spaţiul literelor
româneşti graţie traducerilor lui Marin Mincu.
Metafora folosită de criticul italian indică, după toate
datele de care dispunem, pentru prima dată o catego-
rie literară care în fond se distinge nuanţat atât de ten-
dinţele avangardiste, cât şi de cele expresioniste ce
domină peisajul modernismului poetic european: o
categorie care corespunde unei stări de fapt genuine,
de tip fin de siècle, ai cărei poeţi sunt „blestemaţi” să
exhibe noul spleen, împrumutând din melancolia şi
trăirile limită ale simboliştilor, dar şi din extazul
suprarealist, totul sub semnul unor vremuri care apun
şi deschid, implicit, calea noului ev. 

O mişcare asemănătoare întrucâtva la nivelul
temelor şi al registrelor stilistice or al eliberării poe-
melor din chinga prozodică tipică epigonismului
mediocru s-a putut cristaliza, deşi a rămas la nivelul
unei minorităţi aproape bagatelizate de istoria şi cri-
tica literară, sub nucleul patronat de Garabet
Ibrăileanu la revista Viaţa românească, între anii
1911, când criticul ieşean îl aduce în provincie pe
George Topîrceanu, propunându-i să devină secretar
de redacţie aici, şi 1919-1924, acesta din urmă mar-

când apariţia, respectând opţiunile integratoare ale
poetului, a volumului Strofe alese. Balade vesele şi
triste.

Acesta cuprinde texte care aparţin unor vârste de
creaţie diferite şi care mărturisesc, prin urmare, obse-
sii tematice variate, dar într-un chip stilistic relativ
unitar. Volumul instituie, tindem să credem, punţi de
legătură, la o distanţă nu foarte mare în timp, ci sufi-
cientă spre a lăsa loc asimilărilor creatoare, cu lirica
poeţilor crepusculari italieni şi, prin extensie, cu ceea
ce am putea numi crepuscularism în genere. Poetul
Baldelor vesele şi triste, cu tot escapismul său în lite-
ratură, unde se refugiază din faţa cotidianului adum-
brit de tristeţi provinciale, subsumează atât un imagi-
nar în esenţă decadent (pentru a transfera, în actuali-
tatea limbajului, o anumită nostalgie care-l roade faţă
de timpul abia trecut, dar şi o doză de paseistă neîn-
credere în prezentul violent, al industializării forţate,
căci avangardiste în poezie), cât şi forme de expresie
hibridă. Apropierea faţă de acest curent care stă, după
expresia lui Marin Mincu din Antologia poeţilor ita-
lieni, ,,cu un picior într-un secol şi cu unul în celălalt”
se petrece, la Topîrceanu, şi prin amestecul discursu-
rilor şi cochetează parodic, cu toate tipurile de litera-
tură pe care poetul le îndrăgeşte: căci el parodiază
magistral, chiar şi atunci când încearcă să fie riguros
şi să se ia în serios, toate tipurile de discurs liric pe
care le îndrăgeşte, de la formele baladeşti ale literatu-
rii populare, trecută prin filtrul cultismelor rafinate,
simboliste şi macedonskiene, până la capodopere
eminesciene consacrate şi, în fine, până la Divina
Comedie coborâtă în infernul criticilor de provincie... 

Totuşi, gândirea metaforică şi mai totdeauna para-
frastică a lui George Topîrceanu este pusă la lucru
într-un chip cu totul diferit, neobişnuit am zice. Căci
(pentru a parafraza câteva din titlurile ce se succed în
broşura cu coperte modeste, peste care titlul în relief
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se aşază parcă desenat cu peniţa înmuiată în secolul
al XIX-lea) în toate baladele sale, care sunt tot atâtea
porţi de pătrundere în nocturna fiinţă abisală, se citeş-
te în primul rând o bogăţie de trăiri opuse asumării
realului, apoi o întoarcere asumată la temele roman-
tismului, chiar dacă pe alocuri luat în răspăr, dar şi la
decorativul şi peisajgistica de factură simbolistă. 

Putem, într-adevăr, decela, din universul acestor
pagini, întocmai bogăţia lăuntricului crepuscular
aparţinându-i omului care, din modestia şi singurăta-
tea odăilor sale înghesuite, îşi scrutează cu interes
faptele interioare nu pentru a se redescoperi, ci pentru
a-şi pregăti, cum scria Lucian Blaga, „marea trecere”.
Întoarcerea la formele prozodice dificile transmite cu
precădere un sentiment al finitudinii, iar nu al finali-
tăţii (pe care o consideră irealizabilă), Topîrceanu
este şi el un soi de sceptic mântuit ca Guido Gozzano
sau Corrado Govoni. Notele simboliste se îmbină abil
în lirica lui cu posibilitatea deschiderii către un supra-
realism neaşteptat; poemele antamează reverii ale
sinelui, asociind interioritatea trăirii propriului declin
cu prezenţa anotimpurilor carcerale, toamna sau
iarna. Citim, de pildă, în poemul Noapte de iarnă: ,,
Iarna!... Iarna tristă-mbracă/ Streşinile somnoroase,/
Pune văl de promoroacă/ Peste pomi şi peste case./
Scoate-o lume ca din basme/ În lumini de felinare –/
Umple noaptea de fantasme/ Neclintite şi bizare./ Din
ogeagulde cărbune/ Face albă colonadă/ Şi pe / trun-
chiuri negre pune/ Capiteluri de zăpadă,/ Iar prin
crengile cochete/ Flori de marmură anină, –/ / O ghir-
landă de buchete/ Care tremură-n lumină./ Reci
podoabe-n ramuri goale/ Plouă fără să le scuturi,/ Ici,
risipă de petale,/ Colo, roi uşor de fluturi...”. În acest
peisaj, omul se face din ce în ce mai mic şi începe să
se asemene cu ipostazele testamentare din poezia lui
Villon, în vreme ce nostalgia poetului pentru timpul
din urmă e tot mai evidentă: ,, Visător şi lung priveş-
te/ Casele de peste drum:/ Poartă mică... pomi în floa-
re.../ O fereastră luminată.../ Streşini albe de ninsoa-
re.../ Toate-i par ca altădată!”.

În alte părţi, închiderea în sine este provocată, ca
în poemele bacoviene, de notele muzicale ale melan-
colicei toamne, care deşteaptă porniri autodistructive
şi conturează o experienţă poetică inedită, desprinsă
de liniile mari ale consacratei tematici interbelice, aşa
cum se întâmplă într-o nouă Noapte de toamnă: „
Dormi, iubire dulce!.../ Numai eu întârziu, singur pe
cărare,/ Farmecul acestei clipe călătoare.../ Gândurile
mele vin să te deştepte,/ Din pridvorul tainic să

cobori pe trepte./ Să cobori în toamna limpede şi
rece/ Şi, visând cu mine clipa care trece,/ Să-mi spo-
reşti tristeţea ceasului târziu/ Când, străin de tine, sufletu-
mi pustiu/ Va porni zădarnic, rătăcind pe drum,/ Să sărute
urma paşilor de-acum”. 

Ca şi la crepuscularii italieni, care-şi scriu poeme-
le în contra curentului, polemizând cu lirica estetă şi
vitalismul puternic încărcat de senzualitate al lui
Gabriele D’Annunzio, Topîrceanu îşi conştientizează
îndepărtarea de ceea ce s-ar putea numi, raportat la
concepţiile timpului, o poezie cu tradiţie măcar în
receptarea imediată, dacă nu pe termen lung.
Ambiţiei de a-şi găsi propria voce şi de a o singulari-
za numai timpul i-a fost potrivnic. Căci textele sale,
la fel ca eul care le-a devenit prizonier şi mărturisitor,
descriu şi se susţin prin anatomia aspectelor banale,
rutiniere, prin cuprinderea, în capsula unor structuri
frastice de care-ţi aduci aminte cu uşurinţă, a vieţii
majorităţii, a vieţii oraşului mare şi a Lumii care apar
în acest volum şi care nu pot fi căutate altundeva
decât în spaţiul pitoresc sau maladiv, în orice caz des-
tinat contrariilor, al marelui oraş. Care, după indicii
săi permanenţi, teii, lenea, lenile (interesantă ambiţia
pluralului!) şi răspântiile, nu poate fi altul decât Iaşul.
Iaşul crepuscular, adus mai apropae de cititorul tim-
purilor noastre, prin scrierea baladelor în tonalităţi
elegiace sau sprinţare.

Versuri precum cele citate mai sus pot fi lesne
înseriate în linia unei poetici a urbanului pe care o
cultiva, odinioară, printre alţii şi Corrado Govoni: o
poezie dinamică, aflată în perpetuă mişcare, aseme-
nea roţilor de tren pe care adeseori şi cu efect le invo-
că poetul ferrarez, unul dintre reprezentanţii de
seamă ai crepuscularismului italian. Autodidact,
acesta îşi publica prima carte în 1903 la Florenţa,
dând apoi, cu o ritmicitate demnă de invidiat,
Armonia in grigio et in silenzio, apoi Fuochi d’artifi-
zio (1905) şi Gli aborti (1907), volume în care „pro-
zaicitatea căutată şi ironia intimistă” atestă un fapt,
reţinut şi la noi de traducătorul său în limba română,
Marin Mincu, care îl apropie de poetul român: „cre-
puscularismul lui Govoni ar deriva dintr-o poetică a
sufletului”, de care creatorul nu se dezice nici în aşa-
zisa etapă futuristă debutând în 1915 (cum nu o face
nici autorul român), etapă în care „noi sunt doar dina-
micitatea versului liber şi vitalitatea caleidoscopică a
imageriei”. 

Înrudirea dintre lirica lui Topîrceanu şi marea
lume a poeziei italiene se probează uşor, dacă e să
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invocăm aici, unul dintre cele mai cunoscute şi apre-
ciate poeme ale autorului ferrarez, şi anume
Lucrurile ce alcătuiesc duminica. Acela ne livra din
start, pus sub semnul punctuaţiei sumare şi al frazei
eliptice, un tablou (sau, în spiritul vremurilor surprin-
se acolo, mai degrabă o fotografie) în care rimele,
absente, sunt compensate de tot atâtea instantanee,
desprinse din depozitarul unui retroproiector şi pre-
gătite pentru aviditatea cititorului de a descoperi
noul, ascunzişurile junglei urbane, din care fac parte:
„Soarele-n praguri./ Faţa de masă cea nouă./
Oglinzile în camere./ Florile în glastre”. Din metro-
pola fatidică încă nu a dispărut chiar orice urmă de
umanitate sau de frumuseţe, fiindcă aici coexistă
vagabondul ce face să plângă armonica şi strigătul
hornarului, pomana-mpărţită, zăpada, canalul înghe-
ţat şi, nu în ultimul rând, sunetul clopotelor (s.n.), dar
un sunet care anunţă că viaţa şi moartea îşi dau mâna
şi duc mai departe tradiţiile perimate către evul
industrializat, care adăposteşte deopotrivă „Femeile
îmbrăcate în negru./ Cele împărtăşite./ Sunetul alb şi
negru al pianului./ Surorile albe bandajate ca nişte
răni./ Preoţii negri. (…) Plimbările îndrăgostiţilor./
Plimbările bolnavilor”. Este o poezie care se scrie
mai degrabă cu privirea decât cu pixul şi care te atra-
ge în jocul ei, invitându-te la o liniştită, resemnată,
vârstnică aproape contemplaţie, din care te trezesc
doar copiii ce se joacă pe stradă cu cercul şi cojile de
aur ale portocalelor pe trotuar (s.n.).

În cazul poetului italian, ca şi în cazul celui român,
elemente specifice parnasianismului invadează acest
modernism in nuce, de vreme ce întreaga lume citadi-
nă pe care Govoni o eternizează atât de exact în rân-
durile sale e dominată nu de omenesc, cum ne-am
aştepta în cazul unei lirici îndatorate citadinului, dim-
potrivă, se alcătuieşte ca un conglomerat abstract în
care intră, deopotrivă, ultimul fulger, topoganul de sti-
clă al curcubeului, briza, ghirlandele de iederă, o
balerină de parfum, un liliac de noapte (s.n.) şi în care
se intră „pe o şină de tren în fugă/ spre un oraş cenu-
şiu/ cu case peticite/ sub vechile umbrele/ stricate ale
acoperişurilor”. Iar atunci când omenescul este şi el
invitat să participe la fiesta mundană, acesta ia aproa-
pe întotdeauna formă feminină, farmecă şi seduce prin
trupeşe, trufaşe iluminări în obscuritatea rutinieră a
fiecărei zile, ca în poemul Împotriva curentului ca
păstrăvii blonzi ce înfăţişează o ghiduşă urmărire a
muzelor care, la rândul lor, îl vor urmări pe meditati-
vul poet: „Împotriva curentului ca păstrăvii blonzi/

tăiau mulţimea citadină/ două puştance de-o frumuse-
ţe obraznică./ Curioase îşi lipeau mutrişoarele/ izme-
nite cu pudră, ici de-un acvariu/ de lux cu valuri dor-
mind în vraf/ de stofe pentru ţipari şi languste/ ici
acolo de-o vitrină scânteind de ciorapi,/ canafuri de
ciulini roşii pentru conduri/ de Cenuşăreasă, sclipici şi
argint/ pentru carneţele de bal. Cotiră/ deodată şi una
se-aplecă ascunsă/ de neliniştita-i tovarăşă să-şi prin-
dă la loc/ jartiera la jumătatea coapsei goale./ Le
absorbi curentul citadin./ Revăd mereu strada ilumi-
nată/ de-acea fulgerare a cărnii feminine/ în marmora
ploii de septembrie”.

Topîrceanu propune o poezie a oraşului mare şi
fremetând de viaţă, uneori pulsatil, alteori ostil, uneori
antimetafizic şi alteori exploziv, dispersându-se în
peripatetice contemplări ale lumii şi ale personajelor
ei bizar colorate. Ca şi la Govoni, în strofele dedicate
urbanului, cu a lui colorată şi adesea mizeră lume de
sărmani, muzicalitatea reiese tocmai din suprimarea
eului. Un fapt similar fusese remarcat de Marin Mincu
prin trimitere la aceiaşi crepusculari despre care am
vorbit până acum. Un procedeu antiretoric, motiv
pentru care „discursul poate capta infinit mai adânc
viaţa obiectelor, adică poate provoca acele noi con-
exiuni prin care realul este obligat să producă sens; de
la solilocviul personal (şi adesea intimist), se trece la
descrierea impersonală a spaţiului interior/ exterior şi
se constituie concomitent dâra narativă a discursului
poetic”. Poezia capătă, în Strofe alese. Balade vesele
şi triste şi un chip... prozaic... Autorul român căută şi
el un vers care să evadeze din constrângerile metricii
tradiţionale şi să ambiguizeze voit discursul, jucându-
se constant cu rima, ritmul şi chiar semnele de punc-
tuaţie. Putem totuşi vorbi despre un crepuscularism
soft, dublat de escapsimul în livresc întrucât, sub
aspect prozodic, Topîrceanu nu exclude în totalitate
formele aulice, clasice. Interesul pentru sincretismul
formelor este o constantă a scriiturii sale, demonstra-
bilă în poeme prin alternanţa versurilor scurte şi lungi,
prin grija pentru rima internă şi cezura marcând întot-
deauna apariţia noii idei poetice. La finalul poemelor,
bufonul nu mai râde însă, se deghizează în shakespea-
rianul teatrum mundi din căsuţa sa cu greu dobândită
din dealul Copoului, îşi ia rămas-bun de la o anume
cucoană, numai de el şi de monografii lui ştiută, îţi ia,
mai apoi geamantanul şi iese din scenă, împărtăşindu-
ne, din tristeţea lui provincială, un strop de imaginaţie
cât să ne ajute să supravieţuim în timpuri ostile faţă de
Poezia cu majusculă!
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Faptul că un regizor de teatru se apucă să
scrie literatură nu este singular nici în cultura
română nici în cea universală. 

În urmă cu peste 10 ani Alexander Hausvater
mi-a propus editarea a trei piese de teatru
Decameronul (teatru), Editura Tracus Arte, 2008,
Tovarășul pionier (teatru), Editura Tracus Arte,
2008  Chopin. Ultima Mazurka (teatru), Editura
Tracus Arte, 2008

Scenarii dramatice ce au stat la baza unor
spectacole realizate de el. După ele au urmat și
altele, dramatizări după Adam și Eva a lui
Rebreanu de pildă. Am fi nedrepți dacă am limita
producția editorială a lui Alexander Hausvater la
sintagma scenarii dramatice. Ele sunt, prin
construcție, replică, discurs, veritabile piese de
teatru al căror număr de aur, adică raportul
fecund dintre dramatic și teatral, este împlinit.

Despre Hausvater, opinia unanim acceptată în
rândul oamenilor de teatru și nu numai, este cea
de nonconformist. M-am întrebat adesea ce
înseamnă acest termen în legătura cu arta, în
general, și cu arta teatrului . în particular, în
condițiile în care, prin arta sa, fiecare artist este
sau ar trebui să fie , stigmatizat astfel.  În DEX
termenul este definit astfel nonconformism sn
[At: DEX / Pl: (rar; irn) ~e / E: fr nonconformis-
me] Tendință de a nu accepta moravurile, menta-
litatea, tradițiile unui anumit mediu Si: neconfor-
mism. Alexander Hausvater nu are această
tendință. El acceptă ideea că moravurile,
mentalitățile, tradițiile există, nu le neagă, dar
încearcă și reușește, prin arta sa, să le devoaleze
mecanismele șubrede, vetuste sau bolnăvicioase.
El propune o igienă mentală și sentimentală într-

o societate contemporană ale cărei trăsături par,
dar nu sunt, transformate radical. 

Cine i-a văzut spectacolele lui Hausvater,
începând cu cele din anii 90, când a revenit în
România, din Canada, își dă seama că nu i se
potrivește această etichetă. Pentru că ar include
cel puțin câteva date care sunt antinomice și
anume – neliniște, inovație, libertate, adică nu
neapărat virtuți ci legi nescrise ale artei. La
aceasta se adaugă o presantă și nerăbdătoare stare
de căutare, nu a formei noi, ci a conținutului cel
mai vechi, uitat și pierdut în text. Este, dacă vreți,
și o foarte bună cunoaștere a domeniului dar și o
dorință de egalizare și depășire a marilor
experiențe teatrale ale secolului XX. Alexander
știe să surprindă spectatorul fără a face acest
lucru gratuit. El știe și să surprindă și să revitali-
zeze actorul cu care lucrează. 

Am avut prilejul să asist la nașterea unui spec-
tacol, în 2009, Odiseea Vâsoțki, la Teatrul
Național de Operetă Ion Dacian. Un spectacol
regizat de el este un laborator în care experimen-
tele nu sunt nefinalizate, sunt necesare în relația
regizor-actor-spectator și chiar dacă uneori ni se
pare că asistăm la o bogăție  de tehnici și proce-
dee utilizate, inclusiv parateatru, în fond, în sub-
sidiar, care e fondul, descoperim ritualul.
Văzându-i spectacolele și dacă dorim o categori-
sire procustiană îl putem plasa, ca regizor, în
descendența lui Grotowski. Ar fi puțin însă pen-
tru că arderea este aproape alchimică – și a natu-
rii dar și a spiritului.

Nu m-a mirat prea tare o nouă ispravă scriito-
ricească Ce dacă..., Editura Integral, apărută în
2017, o carte de amintiri din copilăria lui
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Hausvater. Dincolo de valențele literare certe ale
acestui volum de memorii, el este și o confesiune
și, surprinzător, o proză a devenirii prin selectivi-
tatea memoriei. Este vorba de un jurnal-poveste,
pentru că, dincolo de amănuntele documentare,
ne aflăm în spațiul imaginației, în cere memoria
selectivă are rostul de a crea fundalul pe care se
imprimă pilde. Istoriile, istorisirile de aici au
coerență în șirul lor doar după ce le parcurgi cău-
tându-le sensul. Cuprinsul este o ghicitoare și
dacă alegi oricare istorie te captivează  prin căl-
dură. Dacă însă o citești de la început călătoria
este inițiatică și pentru tine așa cum este și pentru
autorul ei. 

Perioada pandemiei i-a oferit lui Hausvater
posibilitatea de a scrie și surprinzător ne oferă
patru romane: Penumbra, Dor Călător, Aici,
RADIO EROS și Ludi. Prin ele regizorul poate fi
considerat un prozator contemporan matur și
complet. Pentru început vă provoc să citiți
Penumbra. Greu de încadrat și la care o abordare
taxonomică nu are rezultate, așa cum este și
opera sa de regizor. Sunt două povești de dragos-
te sau una, este vorba despre revoluția maghiară
din 1956 sau despre Eclipsa din 1999, este un
roman document, un roman realist, biografic,
social, psihologic?   Toate acestea există în aceas-
tă proză surprinzătoare a lui Alexander
Hausvater.   

El și ea se întâlnesc în România anilor 1956,
în timpul revoluției maghiare, sub supravegerea
securității și în condițiile social-economice și
politice a deceniului cinci , se despart, își refac
viețile  în alte spații geografice, alături de alți par-
teneri, au copii și povestea de dragoste rămâne să
fie descoperită de urmași. Aceștia, el și ea,  se
întâlnesc și refac în 1999, odată cu eclipsa, o
relație de dragoste sub supravegherea și partici-
parea autorului, cel care a ales, în final, nu să
relateze întâmplările, să caute informații, cum
face pe parcursul romanului, ci să stea de vorbă
cu personajele, să le asculte gândurile și confe-
siunile. Unde duce această eroare a autorului? La
propria  anulare. Este aici o filozofie și un joc. O
filozofie adâncă a existenței, a faptului că desti-

nul poate fi influențat sau dictat de situații exte-
rioare individului, precum regimul politic.

Dar este și un joc al creatorului de destine și
din acest punct ne întoarcem nu la prozatorul
Hausvater ci la regizor. Punerea în scenă, mobili-
tatea planurilor, tehnica și știința utilizării lumi-
nii, rolul povestitorului prezent ca personaj invi-
zibil ce se devoalează și participă la final, final pe
care nu-l aflăm, sunt modalități teatrale.
Dramaticul este și el prezent pe tot parcursul pro-
zei, prin dialog, monolog, chiar didahii uneori.

De ce se numește romanul Penumbra? Nu
pentru semiobscuritate ci mai ales pentru că
penumbra este un spațiu intermediar, o zonă a
intervalului în care imaginația e liberă, regulile
sunt nescrise și inutile . În această zonă relația
autor – cititor – personaje este interschimbabilă.
Fiecare poate trăi în locul celuilalt.  Și chiar dacă
autorul declară în final ” Nu mai știu cine e cine.
Cine e om și cine nu. Nu mai știu ce e fapt și ce e
ficțiune. Mi-am pus șapca și am trântit zgomotos
ușa după mine. Nu mai e nevoie de autori” nu
putem să-l urmăm. Emoția pe care o trăiește este
și a cititorului. Și de acesta avem nevoie pentru
că ne aflăm în fața unei proze pe care o citești  cu
sufletul la gură, atribut al literaturii de mare cali-
tate.
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I. CEAIURI ȘI POVEȘTI. TABLOURI
Cu volumul Gramote, Gellu Dorian ne invită

într-o ceainărie cum nu s-a mai văzut, îmbiindu-ne
cu licori care au ca ingrediente povești cum nu s-au
mai citit. Sau nu s-au mai citit în așa țesătură: împle-
tire de of ancestral, de of metafizic, de of citadin,
lumesc, manevrate într-o lucrătură migălos arcuită
peste/ prin/ cu povestea fantastă personală. Se
împletesc și se arcuiesc într-un nemaivăzut ritual al
ceaiului imagini de poveste, tablouri în care apar
secvențe de taiga și de iglu peste care, în tonuri deli-
cate, se aștern voalurile odiseii personale, ca fumul
unui șaman de pe alte tărâmuri incantând fantastic.
Autorul ne avertizează că „Gramota trebuie citită cu
atenție”, căci „e scrisă acum/ o mie de ani pe pielea
unui mesteacăn”, și că „dacă o stropești din greșeală
cu o lacrimă sau cu un praf/ de strănut, ar putea să
înmugurească/ și să simți taigaua cum urlă/ ca un
tren într-un tunel prin sângele tău” („Gramota”, p.
14, cap. I, „Inițieri”), ca într-un ritual șaman care
face trecerea în lumi altfel inaccesibile simțurilor.

Expoziția cu 104 tablouri (fiecare text este
numerotat la final) dispuse în XII cânturi – secvențe,
cu tot cu „Epilog”, e a unui pictopoet care ne plimbă
în timpuri din alte timpuri, reinventându-se, căutând
„leacuri de îndulcit viața”, într-un excurs mito-poe-
tic prin vârstele omenirii. 

II. REPETITIO
Purtător de povești din timpuri neîncepute, călă-

toare în saga sângelui, prin vârstele trupului, alchi-
mic, poetul știe: „Nu te vindeci cu nimic din ceea ce
simți că te vindecă/ de o boală pe care ți-o închipui
sau îi faci/ cuib în sângele tău și chemi în ajutor pe
cel pe care/ demult l-ai izgonit din tine” („Panaceu”,
p. 15, cap. I): o repetitio christi filtrată în sânge, res-
pirând prin toate cămășile de zestre din neam. De

aceea autorul și caută, prin pictopoeme, flori de leac,
de vindecare de amintirile purtate, moștenire de la
începutul lumii, din foarte devremele omenirii, căci
acum „aici este foarte, foarte târziu,/ încât mă simt
pe la începutul lumii, când/ nici eu nu existam, nici
locul acesta nu exista, nici/ măcar începutul lumii nu
exista” („Locul”, p. 17, cap. I). Poemele – flori de
leac sunt, de fapt, tatuaje prin care poetul mixează,
simbolic, hărți de suflet pe care nu oricine le poate
descifra: „Decojită de pe ramura subțire ca o antenă
de melc, pielea/ tatuată vorbește mut doar pe
înțelesul celui ce știe/ că în spatele ei geme un trup/
în care se vor clădi toate fericirile și tristețile despre/
care nu va vorbi nimeni, așa cum despre tot felul de
nimicuri/ vorbesc toți și asta pare că ar fi viața,/
uscată, într-un sac prin care degetele vraciului/ vor
căuta îngăduința celui căruia nimeni nu i-a văzut
fața/ dar toți i-au aflat gândurile/ și nu toți i le-au
înțeles” („Palimpseste nedescifrate”, p. 22, cap. II).
E ca un schimb de cămăși, ca o oglindire: poetul –
demiurg, poetul oglindit în demiurg, demiurgul
oglindit în poet. „Pergament fin, pielea ta se face
praf peste/ scrisul pe care nimeni nu l-a așezat
acolo,/ dar se vede acum literă cu literă/ în ceaiul pe
care-l bei în fiecare zi/ într-un loc pe care nu tu l-ai
ales, dar îl vezi/ zilnic ca pe un orizont care se tot
apropie (…)” („Pergament”, p. 49, cap. IV, „Boli și
vise”).

III. POVEȘTI – TATUAJE LA CEAI
Poemele – povești –tatuaj pot fi scrise pe pietre,

pe pielea mestecenilor, pe pergament, luate din
sânge cu un penson netrucat, traducând pe ele
poveștile sângelui. Putem citi povești pe orice, dacă
știm să citim dincolo de textul vizibil, oferit ochiu-
lui: „Pielea leprosului povestește despre sufletul/
unui om fericit, doar ochelarii sub care stau ochii,/
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două veverițe în scorburi,/ citesc și tac până la capăt,
lampioane în mâna unui/ paznic de far de la margi-
nea lumii (…)”, („Ochii ca două veverițe”, p. 23,
cap. II, „Palimpseste nedescifrate”).

Leacurile trebuie căutate cu migală, așa cum
culegătorii de plante, citind în semnele nevăzute ale
naturii, ale cerului, în împletirea anotimpurilor, știu
ritualurile și le desfășoară după tipic: „Nu te poți
lecui din senin, acolo privești și/ din spatele cerului
vin sunete care încă/ n-au fost alterate de o muzică
ieșită din boxe surde,/ ca într-un club în care peste
răni se așază/ alte răni care nu se vor vindeca nicio-
dată (…)”(„Din ceaiul tău”, p. 40, cap. III, „Ceaiul
de fiecare zi”). Boala (ancestrală, metafizică) e o
altă ființă „care nu și-a găsit loc în altă parte sau/
dacă a stat un timp în altă ființă, unde i-a fost/ un
timp bine, înseamnă că acolo s-a terminat/ ceea ce o
făcuse să se așeze acolo și/ iat-o acum iarăși întoarsă
la tine ca un fiu risipitor (…)”(„O altă ființă”, p. 33,
cap. III). Dacă vrei să te vindeci, „fă rost/ de trei sute
treizeci și trei de petale/ de trei frați pătați și așază-
le peste cei/ trei sute treizeci de ochi ai tăi închiși de/
șase sute șaizeci și șase de pleoape/ care pot topi sub
ele răul pe care-l porți în trupul/ tău ca o ispită de
care nu te-ai putut lepăda/ la botez (…)” („Boala de
care vrei să scapi”, cap. III, p. 50).

IV. PARADISURI ARTIFICIALE LA CEAI
Ceaiul – de leac, de poveste, de urât – face trece-

rea spre paradisuri artificiale: „Cineva stă ascuns în
aerul din fața mea, cel/ din spatele meu îi face semn
și aerul se învolburează printre/ frunzele de mentă
sub care răcoarea se așază/ în clorofila din care vom
bea ceaiul pe care cel din față/ mi-l toarnă în cană și
aerul devine invizibil (…)” („La un ceai cu celălalt”,
p. 41, cap. III). Sau: „Fie și această iluzie aruncată
sub frunte ca un/ făraș de cenușă peste zăpada încin-
să care va/ înflori când rana se va închide și sub ea
sângele/ se va face buchet de flori pe care ochii/ în
care ai întârziat se vor deschide ca o fereastră/ pe
care arunci chinul unei ierni pe care ai așteptat-o/ să
treacă (…), „Iluzie”, p. 47, cap. III).

V. ZARURI AMARE. 
DE PARTEA CEALALTĂ
…a poveștii e o altă poveste și o altă poveste, o

sumă de povești care cresc precum inelele care cresc
rotit pe copac, marcându-i vârstele: „Ești de partea

cealaltă a vieții, trăiești și crezi că/ de aici înainte te
poți lăsa în voia sorții, rana/ pe care o tot pipăi este
chiar ieșirea din pielea ta (…)” („De partea cealal-
tă”, cap. IV, „Boli și vise”, p. 54).

Pielea, sângele, inima sunt filtrele prin care
poveștile din tatuaj se lasă dezvelite, dacă nimeresc
sub ochi meșteri la citit dedesubturile, într-o
înlănțuire miraculoasă, de leac, a substantivelor,
adjectivelor, verbelor, defilându-pe pe sub ferestrele
ochilor tatuaje descifrate. 

Leacurile de îndulcit viața, pe care poetul le
mixează în urzeli sofisticate, sunt amare: „nu e zi
lăsată de la Dumnezeu/ să nu am de-a face cu dure-
rea,/ leacuri am și mi le iau din greu/ ca săracul din
nimic averea” („Zaruri”, cap. VII, „Descântece”, p.
84), iar „(…) zilele se țin/ ca ciulinii galbeni peste
iarnă,/ cineva începe-acum să cearnă/ peste miere
tone de venin,// care mi se pare dulce ca pelinul
(…)” („Ciulini galbeni peste iarnă”, cap. VII, p. 85).

VI. EPILOG
La Gellu Dorian cuvintele nu se joacă, sunt alese

cu grija alchimistului care știe exact ce are de pus în
creuzet dar, ca și el, nu știe pe ce rezultate finale
mizează: cititorul este cel care, prin actul lecturii,
pune viață și sens în pânzele – povești – tatuaj pe
care autorul ni le desfășoară, ca pe niște pergamente
de soi, sub ochi. Tonurile sunt grave, filtrele nu lasă
nici un fir de nisip de izbeliște, fiecare adjectiv este
pus lângă substantivul potrivit, ca o tușă bine arcuită
pe pânza tabloului. Zbaterea alchimică a poveștilor
învelite în pânzele autorului concentrează verdicte
finale: „Nici un leac nu te mai vindecă atunci când/
prin sângele tău aleargă împiedicate o mie de femei/
după un milion de bărbați pe catalige de salcie înflo-
rită (…)” („Și așa mai departe”, „Epilog”, p. 141).

Volumul „Gramote” este masca frumos împodo-
bită a unui șaman transplatat direct pe tărâmuri mol-
dave dintr-un timp fără timp arcuit peste curcubeiele
din sânge, filtrând povești de pe tatuaje cu parfum
de ceai de leac moștenite din departele omenirii. 

* Gellu Dorian, Gramote, leacuri de îndulcit viața,

Editura Junimea, Iași, 2020.
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Într-o scrisoare expediată din Berlinul autoe-
xilului său, cu numai patru luni înainte de moar-
te, gândul lui Caragiale se îndrepta spre limba
română pe care o vedea ca pe cea mai de preţ
comoară a acestui popor: „Trăiască frumoasa şi
cumintea limbă română. Fie-n veci păstrată cu
sfinţenie această scumpă Carte-de-boierie a
unui neam călit la focul atâtor încercări de pier-
zare”. Este aici nu numai un elogiu adus limbii
în care şi-a scris nemuritoarea operă, ci şi –
având în vedere din partea cui vine – un testa-
ment tulburător, de tipul celui văcărescian, pe
care însă tejghetarii noştri de ieri şi de azi, de la
cei din fruntea ţării până la cohortele de aşa zişi
jurnalişti, de moderatori şi VIP-uri de carton,
ignoranţi, semidocţi, snobi sau pur şi simplu
proşti – adică incapabili de a gândi şi a exprima
ceva cât de cât logic – nu-l cunosc sau îl calcă în
picioare. Nu o dată, Nenea Iancu îi ceruse ironic
lui Caracudi român, gazetar cu apucături ameri-
căneşti încă de pe atunci, să încerce să se pună în
acord cu gramatica. Nu era deloc optimist că se
va întâmpla vreodată o asemenea minune. Şi nu
s-a înşelat. Geniile sunt întotdeauna vizionare!
Ei bine, într-o epocă de cruntă degradare a limbii
române, când „spectrul unei noi limbi de lemn,
cu întorsături negustorești, ne pândește pe toți”,
cum constată criticul, istoricul literar și editorul
Ioan Adam, care în aceste zile a împlinit 75 de
ani, cartea sa „Povestea vorbelor” (parafrază a
sintagmei antonpannești), captivantă poveste ce
este „și una a lumii românești pe care o spun
ele”, ne înviorează spiritul. Istoricul, în primul
rând cel al literaturii, şi filologul fin  are în vede-

re date și elemente din diverse domenii:
antropologie, psihologie socială, paremio-
logie, mitologie, sociologie, imagologie,
lingvistică comparată, semiotică, etimolo-
gie, istoria mentalităţilor. Fiecare „poves-
te” se încheie cu o „morală” sau, mai sim-
plu spus, cu o trimitere în actualitatea ime-
diată, de obicei ironică ori numai mâhnită,
întotdeauna relevantă, niciodată forţată.
Într-o lume a divorţului între text şi con-
text pe care îl deplângea Constantin Noica
(«Trăim într-o lume a contextului fără
text»), „Povestea vorbelor” este una dintre
acele cărţi care ne oferă și textul trebuitor.

Iată câteva dintre „vorbele” repovestite de
Ioan Adam: „A-şi arăta arama, a-şi da arama pe
faţă”; „A-şi găsi bacăul”; „A căra apă cu ciurul”;
„A vorbi în dodii”; „A se strânge funia la par”;
„A-i veni (cuiva) de hac”; „A înghiţi hapul”;
„A(-şi) lua lumea în cap”; „A bate bărbunca”;
„Crăciunul sătul şi Paştele fudul”; „Cunoscut ca
un cal (bou) breaz”; „A făgădui marea cu sarea”;
„La Paştele cailor”; „A nimerit orbul Brăila”;
„Nitam-nisam”; „A lua cu japca, a lua cu
hapca”; „A lua cu otuzbirul”; „Nici în clin, nici
în mânecă”; „A-şi ieşi din sărite”; „A spune
verde în faţă”; „A trage pe sfoară”; „A-şi aprinde
paie în cap”; „A umbla cu iordane”; „Vodă da şi
Hâncu ba”; „A fi (a ajunge) la aman”; „A umbla
cu fofârlica”; „A căuta nod în papură”.

Cele mai numeroase și adeseori savuroase
atestări și ilustrări Ioan Adam le extrage din ope-
rele scriitorilor, începând cu bătrânii cronicari,
mai ales cei moldoveni şi continuând cu marii
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clasici, inclusiv cei postbelici. (Nu i-am întâlnit
în cartea lui Ioan Adam – care este, în fond, şi o
suită de eseuri/studii comparatiste, de vreme ce,
între altele, autorul stabileşte filiaţii şi analogii –
pe vajnicii noştri postmoderni. Până la un punct
mi de pare firesc). De pildă, apropo de expresia
„a lua cu otuzbirul”, lui Ioan Adam atenţia îi este
atrasă de melodrama cu care debuta, în 1835,
Costache Negruzzi – „Triizeci de ani sau Viaţa
unui jucători de cărţi”, o modestă traducere a
unei scrieri franţuzeşti, ea însăşi modestă, sem-
nată de trei autori cvasinecunoscuţi. Apoi, în
aceeaşi idee a jocului de noroc, istoricul literar
face referire la romanul lui Nicolae Filimon –
„Ciocoii vechi şi noi” (1863) şi la nuvela „Kir
Ianulea” a lui Caragiale, din care reproduce
acest tablou patriarhal de pe la începuturile seco-
lului al XIX-lea: „Totodată, Acriviţa mai căzuse
şi la darul foiţelor: casa plină de jucători, masă
lângă masă – otusbir, ghiordum, ba şi stos – dul-
ceţuri, zumaricale, vinuri, cafele şi vutci, şi ciu-
buce peste ciubuce, ziua până seara, şi noaptea
până la ziuă”. Ioan Adam se îndoieşte că expre-
sia „A lua cu otuzbirul”, a cărei poveste o deapă-
nă, putea să-şi aibă sorgintea în practica aminti-
tului joc de cărţi, cu atât mai mult cu cât câştigă-
torul nu-şi însuşea câştigul prin violenţă, iar
„formulele derivate din etimonul turcesc au
pătruns până şi în limbajul unor oameni din stra-
turile inferioare ale societăţii care nu aveau averi
de irosit la masa de joc”. Investigaţia continuă
prin apelul la studii istorice – „Tudor
Vladimirescu şi revoluţia din 1821” de Andrei
Oţetea, de pildă – şi la mărturii privind eveni-
mente importante, tragice, precum cele legate de
acţiunile Eteriei, mişcare care şi-a avut leagănul
în Moldova şi unde insurgenţii în contra turcilor
„se prefăcuseră în cete de hoţi, prădând drumu-
rile şi moşiile”. Prădăciunile şi masacrele lor au
provocat intervenţia turcilor lui Salih Paşa care
au atacat la Stânca, Sculeni şi Secul.
Nemaifăcând distincţia între vinovaţi şi cei fără
vină, turcii au trecut prin foc şi sabie tot ce au
întâlnit, tabloul terifiant al epocii fiind descris şi
de Alecu Beldiman în „Tragodia sau mai bine a

zice Jalnica Moldovii întâmplare”, apărută în
1861, după câteva decenii de la petrecerea eve-
nimentelor. A urmat o jefuire de mari proporţii a
Moldovei şi Ţării Româneşti. Când citeşti cifre-
le consemnate de Ioan Adam, care dau dimen-
siunile crimelor şi jafurilor de atunci, „se sparie
gândul”, cum ar fi zis cronicarul. Autorul îşi
încheie admirabila naraţiune bazată, la fiecare
pas, pe document, pe mărturie astfel: „Turcii au
părăsit Principatele abia în septembrie 1822.
Excesele lor, ale ienicerilor îndeosebi, au lăsat
amintiri de neşters în memoria populară. «Cu
otuzbirul» şi «a lua cu otuzbirul» sunt vestigii
lingvistice ale unei teribile tragedii...”. Un
cuvânt şi o expresie, păstrate de memoria colec-
tivă şi folosite în limbajul curent, care nu doar
evocă o istorie zbuciumată, ci capătă și o nouă
expresivitate în prezentul nostru, când „a lua cu
otuzbirul” a devenit – nu-i aşa? – un mod de
viaţă, ba chiar un principiu etic. 

Cele mai multe dintre expresiile pe care le
datorăm memoriei colective a vorbitorilor de
limbă română nu doar evocă o întreagă istorie –
nu o dată zbuciumată, tragică – ci se încarcă și
de noi sensuri în prezentul nostru şi capătă o
nouă expresivitate în contact cu realitatea actua-
lă. Ca de exemplu: „A lua cu japca, a lua cu
hapca”. E drept, astăzi, ceea ce defineşte atât de
sugestiv amintita expresie se ascunde sub o deli-
cată şi sonoră formulă latinească (că doar de la
Râm ne tragem!): restitutio in integrum. Dar
până a ajunge la asemenea „rafinării”, cum ar
zice un celebru personaj al lui Caragiale, poves-
tea lui „a lua cu japca”, în spaţiul românesc, este
mai lungă şi plină de delicii semantice.
Problema e tratată de Ioan Adam sub „aspectul
lingvistico-filologic”. Japca este un cuvânt
vechi. Istoricul literar îl descoperă şi în
„Poveştile unchiaşului sfătos. Basme păgîneşti
întocmite de Petre Ispirescu”, apărute în 1879 şi
prefaţate de Alexandru Odobescu: „Să nu poată
lua cineva cu japca din aceste merişoare”. Aflăm
din cercetarea lui Ioan Adam că „Mai demult, în
timpuri de insecuritate şi abuzuri administrative,
asemănătoare în bună parte cu cele actuale, exis-
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tau şi cuvinte derivate precum jăpcan, jăpcuş,
jăpcănitor (prin care se făceau referiri la jefui-
tori), jăpcăneală (pentru care azi avem la înde-
mână sinonimele jăcmăneală, jăcmănie şi jec-
măneală, provenite din etimonul maghiar zsak-
many) şi, fireşte, jăpcănit, termen indicând până
prin secolul al XIX-lea victima”. Victimă care
era, mai ales, ţăranul român. Japca, cuvânt
„păgânesc”, este, stabileşte Ioan Adam, de origi-
ne bulgărească, zabka însemnând în limba bul-
gară: laţ, cursă, adică „un fel de lasou cu care se
imobilizau de la distanţă adversarii ori caii aces-
tora”. Obiceiul a fost adus în Europa de triburile
protobulgare, venite din zona Volgăi, în secolul
al VII-lea. Cu zabka se prindeau vite, cai, hoţii
cerând apoi în schimbul acestora „grase răscum-
părări”. Tot de origine bulgară este hapka din
expresia – binecunoscută şi ea – „a lua cu
hapca”. În bulgară hapka înseamnă bucată,
îmbucătură. Pe scurt, „a lua cu japca” şi „a lua
cu hapca” definesc hoţia, raptul. I se ia cuiva un
bun, pe nedrept, cu de-a sila. De pildă, depose-
darea ţăranilor de pământ – vezi Alecsandri,
Creangă, din care citează autorul – ori, în zilele
noastre, de preferinţă deposedarea statului, a
comunităţilor locale de imense averi, multe care
nu au aparţinut niciodată celor în proprietatea
cărora au intrat acum fraudulos. Indivizi care
nici nu au călcat vreodată pe aici, nici nu ştiu
bine unde se află România, prinţi mai mult sau
mai puţin legitimi, invocând ascendenţi care le-
ar fi lăsat moşteniri de sute de mii de hectare de
pădure, clădiri ce adăposteau până mai ieri insti-
tuţii de cultură (un exemplu: Muzeul Teatrului
din Iaşi, fostă casă a familiei Alecsandri, singu-
rul muzeu cu acest profil din România), şcoli,
aşezăminte spitaliceşti, parcuri dendrologice etc
au dobândit averi uriaşe. Dar să ne întoarcem la
„povestea vorbelor” şi să ne oprim asupra unei
alte zicale, o superbă metaforă mereu proaspătă:
„A-şi arăta arama, a-şi da arama pe faţă”. Istoria
ei, urmărită cu acribie de Ioan Adam, ar începe,
din punctul de vedere al atestării deopotrivă lite-
rare şi literale, odată cu „Povestea Vorbii” a lui

Anton Pann. Acest mare clasic al nostru care ne-
a lăsat o cronică a „năravurilor rele” – lenea,
hoţia, minciuna, nerozia ş.a – are şi două capito-
le consacrate „năravului” beţiei unde întâlnim şi
expresia amintită. Recitim împreună cu Ioan
Adam: „Vinul, ţuica cui îi place n-are cu ce să
se-mbrace./ Beţivul când trece pe punte închide
ochii să nu vază apa./ Arama omului la beţie se
arată./ Hoţu-nvaţă la hoţie şi beţivul la beţie./ Să
bei pân’ ţ-o ieşi părul pân căciulă şi cămaşa pân
izmene./ Dar/ Cine să ia după muscă ajunge la
bălegar./ Că/ Cine bea pân’ la-mbătare nume bun
în lume n-are”. Originea expresiei este de „natu-
ră monetară”. E vorba de banii care „aveau un
miez de aramă sau de bronz, acoperit cu un strat
de aur sau de argint; circulând din mână în
mână, poleiala acestor rondele dispărea şi astfel
aliajul nepreţios... se da în vileag”. La noi, la
români, fenomenul a fost favorizat, amplificat
de împrejurări istorice specifice, care nu au per-
mis baterea constantă, sistematică de monedă
proprie. „Les faux monnayeurs”, ca să preiau şi
eu, precum Ioan Adam, faimoasa sintagmă-titlu
a lui Andre 

Gide, între care chiar domnitorii, emiteau
adeseori asemenea monede calpe. Un exemplu:
„În 1662, ultimul domn moldav care bate mone-
tă (aşa îl ortografiază autorul – s.mea) proprie,
Eustratie Dabija, voievodul cu înclinaţii potato-
rice evocat de Eminescu, falsifică şilingii emişi
pentru oraşele baltice Riga şi Elbing, provocând
o gravă şi lungă criză economico-financiară în
Polonia”.

În Principatele Române a apărut paraua de
argint, introdusă în 1687, de Soliman al II-lea.
Era „monedă divizionară de mică valoare pe
care o ştim din expresii ca „A nu avea (nici o)
para chioară” sau „Nu face nici o para chioară”.
În lucrarea „Influenţa orientală asupra limbei şi
culturei române”, - una dintre sursele lui Ioan
Adam – Lazăr Şăineanu informează că leul
vechi era împărţit în 40 de parale. Sistemul
monetar al turcului avea să se bulverseze , şi el,
destul de repede, după obiceiul locului, încât în
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vremea lui Caragea circulau, conform unei pre-
cizări a lui Nicolae Filimon, pe care scriitorul o
face într-o notă de subsol de la sfârşitul capito-
lului X al romanului „Ciocoii vechi şi noi”, vreo
13-14 monede de diferite valori. Încât, concluzia
lui Ioan Adam este cum nu se poate mai îndrep-
tăţită: „N-a fost deloc uşoară viaţa românilor
până la introducerea monedei naţionale, leul.
Nu-i vorbă că nici după aceea...”. Ne-am ales
însă cu un câştig – lingvistic, dar mai ales moral
– incomparabil mai însemnat decât cel bănesc.
Şi anume cu o expresie de o mare forţă de suge-
stie care sancţionează „fondul ascuns şi rău al
firii”, într-un spaţiu, numit şi carpato-danubia-
no-pontic, unde, e drept, prisosesc isteţimea,
umorul, imaginaţia debordantă, dar au cam lipsit
şi lipsesc caracterele. Valoarea acestei construc-
ţii filologice a fost definitiv legitimată, inclusiv
de condeiul românesc cel mai înzestrat:
Eminescu. Să-l lăsăm pe el să vorbească şi în
numele nostru, al celor de azi şi dintotdeauna:
„Când vedem că toţi aceia care vorbe mari arun-
că / Numai banul îl vânează şi câştigul fără
muncă, / Azi, când fraza lustruită nu ne poate
înşela, / Astăzi alţii sunt de vină , domnii mei, nu
este-aşa? / Prea v-aţi arătat arama, sfâşiind
această ţară, / Prea făcurăţi neamul nostru de
ruşine şi ocară, / Prea v-aţi bătut joc de limbă, de
străbuni şi obicei, / Ca să nu s-arate-odată ce
sunteţi – nişte mişei!”. Citat de Ioan Adam în
acest context, fragmentul de poem-pamflet emi-
nescian ne tulbură profund prin actualitatea sa
frapantă. Să ne mai mirăm de opintelile „mititei-
lor” şi „mişeilor” care au ca ţintă dărâmarea
mitului Eminescu?!

În fine, zăbovesc o clipă asupra poveştii
cunoscutei şi des folositei: „A(-şi) lua lumea-n
cap”. Ioan Adam este interesat şi în acest caz de
când şi cum a apărut ea. Cercetătorul depistează
într-un articol apărut în revista „Vatra”, în 1895,
ceea ce scria George Coşbuc. Poetul credea că
„îndrăzneaţa metaforă – nu e un product al fan-
taziei ci al realităţii”, mai mult este „esenţa unei
tragedii sfâşietoare din trecutul istoric al nos-
tru”. Se pare că originea zicalei ar putea fi tot un

fapt de istorie, produs „în secolele al XVI-lea şi
al XVII-lea, când voievozii n-au mai avut nevo-
ie de ţărani liberi pentru a le susţine efortul mili-
tar. Bizuit pe pâlcul său de călăreţi, cutare ori
cutare boier («pământean» sau «naturalizat») lua
cu japca pământul ţăranilor şi muta cu anasâna
brazda de hotar”. Din păcate, ca întotdeauna, la
noi, nu jefuitorul, ci jefuitul trebuia să demons-
treze că ceea ce i-a fost luat îi aparţine: „Din
sfoara de moşie în litigiu, răzeşul păgubit şi
neamurile sale luau câte o brazdă de pământ şi
parcurgeau cu ea în cap, hotarele cu pricina,
jurându-se amarnic” că pământul de pe cap era
al lor, era lumea lor. Ioan Adam conchide:
„...Cât de eficiente s-au dovedit aceste blesteme
şi cât de puţini voievozi au avut suflet s-a văzut
în timp: tot mai mulţi ţărani şi-au luat lumea-n
cap. Şi-au pierdut pământul, aşa cum cei de azi
îşi pierd ţara (şi autorul menţionează câteva cifre
oficiale privindu-i pe cei care au plecat pe alte
meleaguri sau au renunţat pur şi simplu la cetă-
ţenia română – n.mea), dar s-au ales cu o meta-
foră enormă, unică în lume ca măsură supremă a
disperării”. Tot e ceva!

Ce spectaculoase şi fascinante pot fi filolo-
gia, lingvistica, etimologia, paremiologia şi alte-
le, cu care cei ce am studiat Literele ne-am luptat
din greu şi poate uneori silnic la vremea când ele
erau doar nişte discipline de examen, o dată
intrate sub condeiul unui scriitor! Depănând cu
știință, cu talent și cu o remarcabilă imaginație a
ideilor „povestea vorbelor”, Ioan Adam a scris,
în fond, un mic tratat sui generis de recompune-
re a unui suflet colectiv ce dăinuie în patria lim-
bii şi literaturii române. Un suflet din ce în ce
mai vlăguit.
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Monica Stoica debutează la douăzeci şi nouă
de ani cu cartea Visează electric, la Editura
Charmides, în 2019. Se înscrie în modalitatea
„poeziei vorbărețe”, după cum a clasificat un ast-
fel de discurs poetic Al. Cistelecan. Asta nu o face
respingătoare, cum ar părea că impune o astfel de
poezie, care acoperă grafic toată oglinda paginii,
ci, prin maniera adoptată, devine atractivă de la
poem la poem. Prin poemul motto, de după pagi-
nile de gardă, un „text pe serigrafie”, MyLove We
Won’t/ Dragostea mra noi nu vom, de Niki de
Saint Phalle, poeta îşi asumă un portret care o
defineşte mult mai bine decît ar fi făcut-o un
cuvînt înainte semnat de un congener, aşa cum se
văd pe mai toate copertele carţilor debutanţilor de
ultimă serie: „Dragostea mea, noi nu ne vom mai
ţine de mână niciodată, nu ne vom săruta şi nu
vom mai dormi în acelaşi pat, nu vom mai scrie
scrisori de dragoste, nu vom mai înota în
Atlantida, nu vom avea copiii pe care i-am visat,
nu vom trăi în aceeaşi casă, nu vom mai asculta
Monteverdi, nu vom mai face baie împreună, nu
vom mai merge în călătoriile pe care le-am plă-
nuit. Niciodată nu vom mai lua cina în faţa televi-
zorului. Niciodată nu vom mai bea Bloody Mary
în care se scufundă măsline verzi. Nu voi mai
primi flori de la tine. Azi-noapte am avut un vis.
Am visat că eram o floare şi tu erai un şarpe. Eu
eram a ta şi tu erai al meu”. Un angajament, ca un
reţetar de existenţă după un paradoxal vis, în care
iluzia de a fi împreună se destramă odată cu trezi-
rea. Primele două poeme – Fetele, Băieţii – fac
cam acelaşi lucru; portretizează. Sunt tuşe cu
multe degradeuri verbale, de la sintagme ca „noi
proslăvim iraţionalul şi criza” (fetele) la „părul
nostru miroase a magnolii şi mosc” (băieții), care
aşază cheile de lectură ale cărţii. Ca în Cîntec de

dragoste să descoperim şi alte nuanţe, ca
atunci cînd trezirea din vis te aruncă într-o
realitate pe care nu o poţi ascunde: „atunci
mi-am zis că trebuie să revin la realitate./
două săptămâni îmi băgasem în creier You
Tube,/ pdf-uri, intuiţii şi imagini fetişizate,
muzică pop./ voiam să scap de demonul
analizei, să visez/ ca o fată de la ţară cu
codiţe simetrice/ în câmpul de popuşoi.
Treceam de la o imagine la alta ca să uit,/ de
la Lorin Fortuna la măştile mortuare Punu./
buzele lor groase, zâmbetul de pe altă plane-
tă,/ ochii închişi şi atunci mi-am găsit un
skill, o putere./ să mă uit la piramide pe net şi să-
mi imaginez/ cum aş fi construit o piramidă pentru
tine,/ să fi fost o regină cu privirea în praf şi o hla-
midă/ de la Alexander McQueen, mi-aş fi târât
paşii/ sun bolta fără nori şi filmată de paparazzi,/
aş fi ajuns din nou, în fiecare noapte la tine,/ fără
niciun ban în buzunar, cu multe poveşti/ despre cei
întâlniţi pe drum:/ şamani şi şamaniţe,/ tineri care
înghit ayahuasca,/ drogaţii din Bronx,/ profeţii din
Rio de Janeiro.// tu m-ai fi ascultat fără niciun
cuvânt/ şi ai fi râs în căsuţa de la margine lumii”
(p. 11). Un cîntec de dragoste, desigur, atipic, spus
într-un nor de plictiseală, la marginea unei zile, în
perspectiva unui drum la care te vei trezi cunos-
cînd oameni pe care-i vei uita sau îi vei aduna în
chipul iubitului de la marginea lumii. Genul acesta
de text se poate înscrie în „baladele” de nouă mito-
logie urbană, prin care se pierd lucrurile esenţiale
şi se reţin nimicurile, care vor fragmenta timpul
viitor într-un trecut lipsit de memorie. Astfel por-
tretele ce ies din visele poetei, deşi nu e nimic oni-
ric aici, ci mai curînd realităţi la jumătate, ca
atunci cînd te trezeşti din vis şi continui să-ţi
povesteşti derularea visului ce, în fond, nu e decît
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realitatea în care te scalzi, sunt schiţe ale unor dis-
torsiuni ale lumii din interiorul celui ce se izolează
într-o astfel de existenţă. În timp ce Gagiu este un
poem ce pare a fi mai aproape de o realitate de
migrator „pe străzi,/ doar ziua şi noaptea/ înlăn-
ţuindu-se” (p.14), poem ce se înscrie în aceeaşi
linie de baladesc apăsat de o imensă plictiseală de
viaţă. Şi totuşi aceste stări care fac textul nu plic-
tisesc şi cititorul, poeta ştiind să înnoade provocări
bine angrenate în logica poemului.

Cartea nu este construită pe o arhitectură ce ar
fi putut crea spaţii de respiraţie, ci este o sumă de
texte dense, ce compun un sumar de peste o sută
de pagini. Se poate citi la întîmplare sau de la un
capăt la altul, fără se cîştigi sau să pierzi. Există
totuşi un fel de filosofie, care face aluzie la o anu-
mită „reîncarnare”, prin trei vieţi, cu un ins x care
„tinde către infinit”, sau cu o viaţă care „este un
videogame, un erou cu câteva vieţi” şi pînă la
urmă „o femeie în vârstă care te-ar fi întreţinut/ ţi-
ar fi dat mărinimoasă trăistuţe cu bani/ şi tu ai fi
văzut zi de zi macii/ pe marginea căţii ferate” (p.
16). Pînă la urmă salvarea din haos vine de la o
gură de aer (p.18). Dar sunt şi poeme întregi de o
frumuseţe aparte, mai scurte şi de care te lipeşti cu
speranţa că vei descoperi şi altele: „mireasma de
iasomie era intactă în camera mea/ plângeam şi se
ţineau lanţ ore năuce/ noi suntem umanoizii care
locuiesc în aceste breşe de timp/ fundalul muzical
e fix cum trebe, e doo-wop plâmgăreţ./ cu un salt
în timp, un salt în spaţiu,/ ne chiorâm pe fereastra
unui motel din America, anii ’60,/ când tocmai se
strică tonomatul.// muştele invadează sala goală
de dans/ şi glastrele cu iasomie din ferestre./ se
aşează (sic!) pe lemnul proaspăt spălat al podelei.
(oh, baby, baby, p. 25) Sau: „mi-ai reproşat că ţi-
ai spart buza pentru mine,/ că demonul chel care
ţi-a plesnit o să devină/ personaj în coşmarurile
tale cu inşi psihopompi./ eu între timp mă gân-
deam că văzusem o emisiune/ pe Discovery în
care filmau nişte funduleţe de elefanţi,/ dar nu ţi-
am povestit, ce sens ar fi avut./ voiam să te fac să
râzi, înainte să vină poliţia. Am auzit sirena şi ne-
am liniştit” (când aşteptam poliţia lângă rosetti, p.
28). Astfel de texte sunt ca zilele tăiate în marmură
şi cristal, cum este şi poemul de la pagina 31 ce

conţine o astfel de imagine.
Poemul ce încheie cartea cu un The End, Cer

negru deasupra Bucureştiului totul se derulează
ca într-un film care se încheie după o îndelungă
vizionare; secvenţele se derulează de la pagină la
pagină construind un continuu degradeu de la vis
la coşmar la realitatea care, în fond, este întreg
aluatul în care poeta amestecă imagini compuse
din diverse limbaje ce fac discursul poetic logic,
chiar dacă pe alocuri, din cauza lungimilor, obosi-
tor. Imaginaţia poetei este bogată, firească într-un
astfel de demers poetic: „stelele şi-au pus pânze de
pirat pe ochi./ vigilente, urmăresc desfăşurarea
istoriei./ timpul rulează tot înainte, ca roata de
oltcit/ cu şoferul tase la volan, nenea face drumul/
din comuna miroşi spre bucureşti/ din anii ’90
până azi”. Şi de aici se trece la alt nivel: „cosmo-
sul va lua cu asalt o regiune terestră”, ceea ce o
face pe poetă să creadă că totul va trece „cum
odată-au pierit dagherotipul şi miţa biciclista”.
Apare, deci, firescul: „distrucţia a început la nivel
politic extern./ Vladimir Putin a ordonat o ploaie
de fotoni pişcători/ CIA o răzmeriţă socială,
Dumnezeu o lovitură de stat”. Nimic nu-i scapă
poetei, încît poate exclama liniştită „ne-am dus
dracului, tătăiţă” şi asta se aude din gura „simpa-
ticilor boşorogi”, în timp ce tinerii o dau pe engle-
zeşte: we are totally fucked. În rest „forfotă lumi-
noasă, chermeze, conversaţii,/ chiloţei, mileurile,
bibelourile în formă de peşte” etc., etc., toate
„azvârlie de la ferestre în loc de confetti”. În timp
ce poeta îl aude pe „nebunul oraşului cum poves-
teşte: de navele sub forma păpădiilor care descind
pe lacul morii/ de păturile care levitează deasupra
tuturor somonoroşilor/ de gagicile aflate în impon-
derabilitate la periferie/ deasupra Daciilor parcate
perfect şi a şaormeriilor./ de icoana făcătoare de
minuni care plânge isteric” (p. 108). 

Per total un tablou al unei lumi şi vieţi pe care
le putem vedea şi noi zi de zi, în timp ce poeta
Monica Stoica le descrie într-o carte ce-ar fi putut
avea o soartă mai bună.
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Moto: Roagă-te lui Dumnezeu prin viața ta.
N. Iorga

Fie ca gândul de mai sus, exprimat în volu-
mul de Cugetări, tipărit în urmă cu 110 ani, de
cel mai de seamă istoric, literat, cărturar și savant
român de la Cantemir încoace, să ne călăuzească
în anul în care România marchează 150 de ani de
la nașterea acestui titan al culturii românești.
Nicolae Iorga a fost considerat încă din timpul
vieții drept Dascăl al Neamului Românesc,
îndemnându-i – cu slove de aur – pe contempo-
ranii și pe urmașii săi la a c ț i u n e. A propăvă-
duit: Nu scrie și n u  f ă  n i m i c de care să-ți
poată fi rușine însuți. În condițiile tulburi de azi,
departe de a ne fi limpezit gândirea, când eveni-
mentele și p r e f a c e r i l e trag mai degrabă în
jos societatea românească, aceasta are o nevoie
stringentă, mai mare de cât oricând, de un ase-
menea patriot, de o minte atât de luminată. De
aici și evocarea și prezentarea noastră la 150 de
ani de la nașterea marelui gânditor prin prezenta-
rea unora din cugetările de factură tolstoiană ale
învățatului nepereche de la Vălenii de Munte.

O nouă lectură a maximelor și aforismelor
istoricului ne arată că întocmai ca viața pe care a
trăit-o la cea mai înaltă tensiune, acestea nu
numai că își păstrează actualitatea dar au devenit
lecții de mare profunzime intelectuală, morală și
culturală lăsate moștenire de înfăptuitorul unei
opere u n i c e în cultura românească și universa-
lă, creație neîntrecută până azi în lume. Am în
vedere cele peste 1.000 de cărți și cca 20.000 de
studii, articole și recenzii publicate timp de o
jumătate de secol. E vorba de o întreagă bibliote-
că, scrisă în câteva limbi, pe care savantul a

lăsat-o moștenire posterității. Din scrierile
sale atât de diversificate, nu exclud ca în
viitor să se găsească exegetul, literatul care
să extragă numeroase volume de g â n d u
r i n e m u r i t o a r e ale cărturarului
român, precum cele prezentate mai sus ori
care vor urma tipărite de-a lungul
activității sale de excepție. Dar pentru
aceasta, va fi nevoie de o altă viață de om,
la fel de prodigioasă și plină de dăruire ca
a marelui cărturar. Mai ales că în cei 80 de
ani scurși de la trecerea sa în veșnicie un
asemenea demers n-a fost făcut, probabil și
datorită faptului că încă nu s-a născut
înfăptuitorul unui asemenea proiect. Pentru
istorie și pentru contemporani am ales
câteva din zicerile sale, cugetări care nu se
află în volumul de Cugetări, dar care merită din
plin să fie cunoscute și înțelese de „europeniștii”
noștri de toate etniile, plătiți atât de mănos de
contribuabilul român, și care aparțin necunoscu-
tului încă Iorga: „Suntem un stat de necesitate
europeană – a spus Nicolae Iorga. Răzimată pe
cetatea carpatică şi veghind asupra Gurilor
Dunării, străjuind aici în numele şi interesul
întregii Europe din spatele ei, ba încă şi mai
departe, se cheamă că România noastră trăieşte şi
vorbeşte aici nu numai pentru dânsa singură.
Statul nostru este deci în atenţia estului şi vestu-
lui, nordului şi sudului deopotrivă şi în tot tim-
pul”; „Statul român deţine, cum s-a spus, o pozi-
ţiune cheie, iar atenţia aceasta a altuia pentru tine
poate fi grijă şi simpatie, poate fi ocrotire, dar
poate fi şi apetit sau primejdie. Un stat cu o astfel
de situaţie în care te urmează în tot locul vântu-
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rile valurile, dator este cel dintâi să cunoască
această situaţie, să-şi dea permanent seama de
toate, bune şi rele, câte se ascund într-însa”.
„Toţi membrii acestui stat şi în primul rând pătu-
ra lui conducătoare trebuie să-şi aibă gândul
mereu aţintit la ele”; „Boala cea mai gravă, care
macină societatea românească, este lipsa caracte-
relor”; „Independenţa nu este un dar pe care ni-l
face Europa, ci o recunoaştere a drepturilor stră-
bune ale românilor, în conformitate cu sacrificii-
le lor”; „În vecii vecilor, cât va mai dăinui sufla-
rea românească pe acest pământ, să nu-i ierte
Dumnezeu pe netrebnicii şi făcătorii de rele”.

Trecând la volumul de Cugetări /327 p./,
publicate de noi în format anastatic, amintesc că
începuturile scrierilor aforistice ale istoricului,
oratorului, bărbatului de stat, savantului și scrii-
torului român, cuprinse în selecția de față, sunt
gândurile din volumul apărut în urmă cu o sută
zece ani, în 1911, ieșit sub teascurile tipografiei
sale de la Vălenii de Munte. Nicolae Iorga împli-
nea atunci 30 de ani, cunoscuseră multe țări
europene și cultura acestora, studiaseră în Franța
și în Germania, unde și-a luat doctoratul cu
învățați de seamă ai acelor timpuri de a căror
prietenie s-a bucurat toată viața.[1]
Impresionantă rămâne până în zilele noastre
perenitatea maximelor și afirmațiilor tânărului
autor. Gânditorul român a considerat totdeauna
cugetarea drept – o latură de adevăr care scânte-
ie. Nu întâmplător a plecat în escursul său de la
universal, deseori de la Scrierile biblice, pentru a
ajunge la realități cotidiene, la îndemnuri concre-
te, cari încă ne pot călăuzi, pe fiecare în parte și
mai ales pe cei din fruntea obștei. Opusul de față
conține idiomuri, esențialități, chintesențe verba-
le unice, proaspete la acea vreme, dar și azi,
peste un secol de la apariție, prin faptul că încă
mai simțim în ele parfumul unic al sfârșitului de
secol XIX și început de secol XX, denumit prin
extindere și fin de siècle. Culegerea precede
apariția pe firmamentul culturii românești a unor
artiști precum Arghezi, Blaga sau Brâncuși, iar în
politica internă a unui I.I.C. Brătianu sau I.G.
Duca, iar în cea externă a lui Take Ionescu ori

Nicolae Titulescu.
Amintim că prin scrierea de față Nicolae

Iorga a dat o nouă dimensiune aforisticii
românești, urmată fiind la scurt timp de opusul
blagian: – Pietre pentru templul meu – tipărit
imediat după Marea Unire, și care s-a bucurat de
o receptare mult mai largă. Dând Cezarului ce
este al Cezarului, trebuie spus că primatul în pro-
movarea gândirii aforistice la români o are
Nicolae Iorga.[2] Maximele sale ne duc cu gân-
dul la paremiologia românească în ansamblul ei,
dar și la marii cronicari Grigore Ureche și Miron
Costin. De ce nu, la părintele literaturii
românești, la Dosoftei și la Cantemir, domnitorul
iluminist, sfetnicul lui Petru cel Mare, membru
în timpul vieții al Academiei de la Berlin. Nu
întâmplător lui Iorga i s-a spus un Voltaire al
românilor. Găsim în cugetările sale ecouri din
creația lui Anton Pan și mai ales ale Eminescului.
O lucrare comparativă pe această temă ne
lipsește. În gândurile lui Iorga domină relativita-
tea și simplitatea: „Viața nu e bună, nici rea, e
cea ce este.” Cât de drept constată neîntrecutul
cugetător că fericirea prea multă nu strică, ci
veștejește. Idiomul – cuvânt veștejit din această
expresie ne aduce mai aproape de simțământul
uman, de adevărul pe care îl întâlnim în plină
stradă în fiecare toamnă. Constatăm și azi că s-au
perpetuat de-a lungul timpului o seamă de
societăți în care: pentru cei mulți Dreptatea era o
temniță, iar pentru câțiva un templu. Îl
citim/recitim pe Nicolae Iorga pentru a afla de la
acest pisc al gândirii umane, cât se poate de clar,
într-o singură frază, realități ale DNA-ului de
azi, care – după cum știm – s-a transformat într-
o instituție pusă pe fabricat de cele mai multe ori
nedreptăți nu dreptăți pentru a fi pe placul unor
lideri inculți și mincinoși. De aceea, nu întâmplă-
tor, referirile la scrierile biblice abundă în aforis-
tica istoricului semănătorist. Vrei să fi fericit?
„Ia-ți patul tău și umblă!” și, punându-și întreba-
rea: dacă „Proprietatea e un furt”? Răspunde
pozitiv – însă referindu-se la proprietatea nespor-
nică, la proprietățile însușite de prinți de mucava,
speculându-se „găselnițe” avocățești ale multor



indivizi puși pe căpătuială, ajunși să dezmembre-
ze o țară. Și nu doar scrierile biblice îl inspiră pe
cugetător, ci în primul rând realitățile de zi cu zi,
cotidianul omniprezent de sub ochii noștri: „Sînt
oameni cari au nevoie de dușmani – politicieni
am spune noi azi –, cari pentru ura lor se consu-
mă astfel — când nu găsesc dușmani, ei îi creea-
ză”. Precum în comediile lui Caragiale, scrise cu
mai bine de o sută de ani în urmă, într-o cheie și
mai scânteietoare receptăm cugetările sale, de
parcă ar fi scrise azi.

Nicolae Iorga, cel din 1911, devine pentru
anul 2021 un clarvăzător, tranșant afirmând:
„Societățile au nevoie de guvernare, nu de
guvern”. /sublinierea mea: N.M/. Îl găsim pe
autorul Istoriei Românilor cu ochii ațintiți în
patru nu doar spre Palatul Victoria, ci și sus pe
deal, la Cotroceni. „Sunt oameni, cari se hrănesc
numai din jignirea altora. Și ei sug sînge.” Iorga
definește a fi obrăznicie situația de a cere de la
alții mai mult decât ți se cuvine. Nu cumva aces-
te gânduri incendiare l-a pus pe gânditor la
index? Și culmea, îl mai ține țintuit acolo! Pentru
că, nu-i așa: „Înțelepciunea nu se împrumută cu
carul, ci se câștigă cu bobul”. De aceea, definiția
pe care o dă Iorga geniului i se potrivește azi de
minune lui însuși: „Geniu e numele pe care
oamenii de talent îl dau talentului lor”. N. Iorga
face partea din tagma celor cari își cruță
inteligența și n’o aprinde decât la zile mari în
odăile de gală, conștient că: Cine ți-a făcut o
nedreptate, nu rămâne cu o datorie față de tine, ci
cu o pierdere față de el însuși. Iar, mai departe,
câtă generozitate întâlnim în zicerea: „Ai drept
să dai, n’ai drept să ceri”. Să se refere la unii care
au azi nu știu câte case sau câte zeci de mii de
hectare, munți împăduriți etc. etc.? Rezultă clar
că, la fel ca Eminescu, Iorga n-a scris doar pentru
vremurile sale, ci pentru urmașii urmașilor săi.
Dreptatea e chipul prin care se înfățișează în
viața oamenilor l e g e a prin cari lumile/ omeni-
rea/ se țin în ființă. Din același registru alte gân-
duri luminoase, drepte: Sunt popoare superioare
legilor lor și altele, inferioare. Cele d’intâi le
calcă cu pietate, celelalte cu nerușinare; Unele

legi sunt obiceiuri scrise, altele un program pen-
tru a câștiga obiceiuri noi.

Publicistica și aforismele neîntrecutului
savant sunt un îndemn la muncă, la muncă
neobosită și cinstită. Ca megieș al Vălenilor de
Munte, încă din copilărie îmi amintesc zicerea
sa: Când chemi la muncă, să te văd cu sapa în
mână, cugetare pe care o spuneau părinți, rostită
și de învățătorul meu, Ion Diniță, pe care o regă-
sim în volum. N-am fost surprins, când în pagi-
nile opusului am citit aforismele: Lenea e fiica
nedreptății; De ce odihna înainte de moarte, când
te așteaptă cea de după moarte? Sau – „Să nu fie
moartea între două vieți ca noaptea între două
zile”. Într-un limbaj în genere baroc pentru citi-
torul contemporan, ca un veritabil iluminist Iorga
a reînviat paradoxul, genul literar pe care îl va
ridica pe noi trepte, pentru a exprima și mai clar
adevăruri perene. „Cei ce ucid dușmanul fac
aceasta pentru că nu pot ucide dușmănia în el”:
„Fug oamenii de cine sunt desprinși să fugă, nu
de cine-i poate bate”; „Cei ce merg toată viața lor
în trăsura altora pentru a-și cruța picioarele, tre-
buie să și plătească pentru aceasta”; „Nu întoarce
totdeauna vorba înapoi, fiindcă se poate să te
lovești tu însuți pe tine” etc. Spunând: „Porcul
capătă laude numai pe farfurie” – Iorga apelează
la proverbul românesc neaoș, fără să renunțe la
sintagme pline de sensibilitate de genul: Pe morți
nu-i căutați la morminte, ci în inima voastră.
Grăiește aceasta panegiristul nepereche al litera-
turii române, la fel ca și în aforismul: „Trăind,
gândește-te la moarte, muncind, nu te gândi la
viață”, ori „Gândul morții să-ți slujească în orice
clipă pentru a înțelege prețul vieții”.

Istoricul universal Nicolae Iorga constată –
aviz Bruxelles-ului de azi – că: „Sunt popoare
superioare legilor lor și altele, inferioare. Cele
d’intâi le calcă cu nerușinare, celelalte cu pietate”.

Trecând la stilistica din aforistica sa, așa cum
menționam la început, Iorga îi urmează pe
Tolstoi, dar și pe Diderot și Swift, subliniind că
pentru marele creator rus, scriitorul din Carpați,
ca și Regina Elisabeta /Carmen Sylva/ avut o
aprehensiune aparte.[3] Îndemnând la bună
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creștere, la compătimire sau milostenie, despre
care azi mai vorbește numai Papa Francisc, Iorga
constată că: Pâinea care te satură mai bine e aceia
pe care ai dăruit-o. Iar „La sfârșitul fiecărei zile,
socotește, nu ceia ce alții au făcut față de tine, ci
ceea ce ai făcut tu față de dânșii”. Cu viciile
umane profesorul Iorga este nemilos: Toate tare-
le acestea sunt înfierate de el, în primul rând
lăcomia și prostia: Prostul ambițios trebuie să fie
rău, căci prostia singură nu dă notorietate. Și, îi
avertizează pe cei avizi de putere: Faima se
ruginește dacă nu o cureți prin muncă în fiecare
zi. Îi avertizează, totodată, pe cei care caută glo-
ria cu orice preț, și câți veleitari de asemenea fac-
tură nu sunt pe lume: „Poți zbura pe aripile altu-
ia, dar nu cu ele”.

Marele orator, parlamentarul Iorga constată
că „Există o disciplină a convingerilor, una a fri-
cei și una a lăcomiei”; și „Nu e elocvent cine e
totdeauna elocvent”, pentru că „Accentele eloc-
vente vin numai din inimă”. Nu e lipsit de umor
cugetătorul în aserțiunea: „Câinele, ca poet, să
‘nchină lunii urlând”. El transformă cu ușurință
parabolele biblice în aforisme: „Vițelul cel gras a
fost tăiat cînd s’a întors fiul pierdut. Erau doi
vinovați: fiul pentru că fugise de-acasă și vițelul
pentru că era gras”. În afara antinomiei, omoni-
miei, polemistul folosește extrem de meșteșugit
paradoxul, prin care dă forță neașteptată ironiei.
Iată un gând despre poezie și poeți, nu e vorba de
poeți bucătari. „Poesia? Uneori un cântăreț și o
liră de cele mai multe ori o liră fără cântăreț. Se
întâmplă să fie și un cântăreț fără liră”. În legătu-
ră cu criticii, verbul istoricului este mai acid
decât cel pe care l-am întâlnit la Stanislaw Jerzy
Lec: Criticul e adesea strigoiul unui poet care n’a
putut trăi. La fel de nemilos este enciclopedistul
Nicolae Iorga cu polemiștii vremurilor sale, dar
și cu cei de azi, care se autodenumesc a n a l i ș
t i: Polemistul convins e un soldat, polemistul
plătit un călău, polemistul diletant un pervers.

Viitorul prim ministru, dar și ministru al
educației, dascălul N. Iorga constata, în 1911, că
„Nenorocirea vremii e că din viață lipsește școala
vieții și că din școală lipsește viața școlii”. Oare

numai atunci, nu cumva mai abitir azi? Când în
fotoliul lui Spiru Haret sau al său au fost întronați
semidocți notorii. Îmbătați de putere mulți politi-
cieni nu realizează că „Revoluția e păretele ce se
dărâmă asupra celor ce l-au clădit rău”.

Sunt prea multe și arzătoare cugetările gândi-
torului Nicolae Iorga, din postura de „contempo-
ran al nostru”. Închei, amintind spusele sale cu
privire la rolul și menirea Bărbaților de Stat. Iată-
i, pe aceștia în penița cugetătorului, pe cei pe
care îi cunoaștem de-o viață: „Bărbat de Stat, –
spune Iorga – e unul care nu spune ce știe, până
ce, la urmă, nu știe ce spune”. Dar poporul? „Un
popor care sufere e un popor care n’a găsit încă
în el puterea ce respinge suferința”. Poporul
român a respins-o cu mari jertfe în 1989. Ajută-
ne, Doamne, ca răzvrătirea de atunci să nu se mai
repete! N. Iorga se autodefinește în zicerea:
Cugetător înseamnă acela care cugetă lucruri
noi; înțelept acela care cugetă lucruri cuminți.

Citind scrierile și cugetările sale nu poți să nu
fii de acord cu cronicarul, care în plin Evul
Mediu spunea: Nasc și în România oameni!
Printre acești m e t e o r i ț i se numără și cel de
la Vălenii de Munte, Nicolae Iorga. S-a născut în
urmă cu 150 de ani. E veșnic în Panteonul cultu-
rii românești prin scrierile sale, actual prin
premonițiile din cugetările lui patriotice.

Note:
[1] N, Iorga – Orizonturile mele – O VIAȚĂ DE OM –

așa cum a fost, ediție Valeriu și Sanda Râpeanu, Editura
Minerva, București 1984

[2] Mai bine de un secol /110 ani/ Cugetările lui Iorga
au mai fost tipărite doar o singură dată, de renumitul cărtu-
rar, Barbu Theodorescu, distinsul său biograf, aceasta prin
anii 70 ai secolului trecut/anul tipăririi nu figurează/, la
Editura Tineretului. Nu știu ce cultură își permite un trata-
ment asemănător cu un florilegiu de asemenea factură.

[3] La moartea marelui scriitor rus, Nicolae Iorga a
scris /15 iulie 1907/ că a fost unul dintre „cei mai mari
oameni ai timpurilor de față”, care „prin sufletul său de
credință și bunătate, cum nu mai este altul nicăieri în tim-
purile noastre”./cf. N. Iorga, Oameni cari au fost, ediție
Valeriu și Sanda Râpeanu, București, 2009, p. 149; cf.
Nicolae Mareș, Corespondența inedită dintre Lev
Nicolaevici Tolstoi și Regina Elisabeta a României, în Artă
și literatură – Eseuri, Editura Funației România de Mâine,
București 2019, pp. 100-105
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Personalitate notorie a mediului universitar și
cultural ieșean, profesorul Ștefan Cuciureanu a
fost un romanist reputat și un mare îndrăgostit de
cultura și literatura italiană. 

Fundamentul pregătirii sale clasice se așază
între anii 1922-1929, când era elev al Liceului
„Eudoxiu Hurmuzachi”, cunoscutul Obergymna-
sium din Rădăuți, unde a avut profesori eminenți
la limbile latină și franceză, printre ei numărându-
se „enciclopedul” S. Weinstein și Emanoil
Isopescu, directorul liceului. Capacitățile sale
intelectuale de excepție, dovedite încă în anii
școlii primare, determină pe dascălul său, în lipsa
posibilităților financiare ale familiei, să îl trimită
la gimnaziu pe banii săi, și cu ocazia examenului
de bacalaureat, susținut la Suceava de absolvenții
din patru licee, în iulie 1929, s-a clasat pe primul
loc. 

În perioada cât a fost elev al liceului, unde,
după propria remarcă, „se făcea o serioasă
educație clasicistă”, a meditat copii din familii
rădăuțene înstărite, reușind să strângă bani să-și
poată ajuta părinții.

În același an s-a înscris la Facultatea de Litere
și Filosofie a Universității din Cernăuți, unde a
studiat, odată cu limbile clasice, franceza și italia-
na. Printre profesorii care i-au pus baze solide
orientării filologice specialistului de mai târziu, se
regăsesc Leca Morariu, la literatura română, Alexe
Procopovici, la lingvistică generală, Dumitru
Marmeliuc, la indoeuropeană, Radu Sbierea, la
limba latină, Ilie Bacinschi, la franceza veche,
profesorul Rousseau la franceza modernă și
Edgardo Giorgi Alberti la limba și literatura italia-
nă. 

Dizertația cu care și-a susținut licența, în anul
1933, a avut ca subiect Poemele epice franceze

medievale. A obținut diploma de licență, cu preci-
zarea „cu distincție” și calificativul magna cum
laude, în specialitățile filologia modernă, limba și
literatura franceză, limba și literatura italiană, și
pedagogie, secundar. 

Ajuns profesor suplinitor la Școala Comercială
Superioară de băieți din Satu-Mare, între anii
1934-1936, stăpânind bine tainele limbii lui Dante
și cu entuziasmul tinereții, avea să scoată o revis-
tă, în limba italiană, intitulată „Avviamento”,
având ca subtitlu „Periodico instruttivo ad uso
delle scuole commerciali”. 

În anul 1936, Ștefan Cuciureanu, care era un
bun cunoscător al limbii latine şi vorbitor fluent de
italiană şi franceză, a fost nominalizat de
Universitatea din Cernăuți pentru o bursă de studii
în Italia, la Accademia di Romania, fosta Şcoală
Română din Roma1, al cărei membru a fost în
perioada 1936-1938. 

Cu această ocazie, numele său se așază într-o
galerie de prestigiu care cuprinde pe foștii membri
ai școlii, deveniți academicieni, specialiști
apreciați în plan național și internațional.
Menționăm aici pe academicienii Constantin
Balmuș, Ștefan Bezdechi, Constantin Daicoviciu,
Alexandru Marcu, Gheorghe Ștefan, George
Călinescu, Ștefan Pascu, Emil Condurachi,
Grigore Ionescu, Dionisie M. Pippidi, ori membrii
de onoare ai Academiei Române Ion Barnea,
Mihai Berza, Ștefan Pașca, Haralambie Mihăescu;
pe universitarii, oameni de vastă cultură și înaltă
specializare în domeniile lor de activitate, I.I.
Russu, Dumitru Ciurea, Nicolae Lascu, Mihail
Macrea, Virgil Vătășianu, Francisc Pall, Radu
Vulpe, Gr. Avakian, Al. Busuioceanu, Aurel
Decei, Leon Diculescu, Al. Doboși, Hortensia și
Vladimir Dumitrescu, Ecaterina Dunăreanu-
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Vulpe, Radu Vulpe, Gr. Florescu, Nicolae Lascu,
Paul Nicorescu, Leon Țopa, Gheorghe Caragață,
Petre Ciureanu, Ion Guția; pe arhitecții Richard
Bordenache, Valentin Iorga (fiul lui Nicolae
Iorga), Nicolae Cucu, Ion Anton Popescu, pictorii
Dimitrie Sevastianov, Nicolae Stoica și Eugen
Drăguțescu, sculptorii Zoe Băicoianu, Cristea
Grosu, Ion Lucian Murnu, Ion Grigore Popovici -
discipolul lui Paciurea asasinat în Bucureşti, în
noaptea de 2 spre 3 august 1946 -, și alte
personalități ale vieții spirituale românești.

În perioada cât a studiat la Roma, Ștefan
Cuciureanu a mai avut printre colegi pe istoricii și
arheologii Dinu Antonescu, Emil Coliu, Gheorghe
Vinulescu, Mariana Vlasiu Lupaș și filologul
Alexandru Indrea.

La Şcoala Română din Roma, lui Ştefan
Cuciureanu i-au premers și alţi bucovineni.
Primul, Claudiu Isopescu, care a fost bursier în
perioada 1923-1925, şi care, începând cu anul
1925, a lucrat ca lector la Facultatea de Litere a
Universităţii din Roma, unde, în anul 1936, ajunge
la gradul de profesor. Despre Claudiu Isopescu,
Luigi Tonelli sintetiza: „Pentru producția sa
științifică, pentru activitatea didactică fructuoasă,
depusă la Universitatea din Roma, cât și aceea de
răspânditor al literaturii și spiritualității românești
în Italia, Claudiu Isopescu merită o atenție specia-
lă”. 

Al doilea bucovinean a fost Nicolae Grămadă,
care venea la Roma după specializările făcute la
Viena, Leipzig și Paris. 

Lista continuă cu Constantin Zoppa, pe care
Ion Bianu îl găsea, în 1929, lucrând la studiul
Cultul zeiței Nemesis în Imperiul Roman,
Constantin Gheorghian și Felicia Brăteanu. Cel
de-al șaptelea membru al școlii a fost Traian
Cantemir, remarcat ca filolog, dialectolog, istoric
literar, critic, folclorist, fiind urmat de către Traian
Chelariu, poliglot (vorbea nouă limbi străine) și
encicloped, care s-a afirmat ca poet, prozator, dra-
maturg, critic literar, filosof. În aceeaşi perioadă
cu Traian Chelariu, a fost membră a școlii Lucia
Saghin.

În ordine, a venit Petru Iroaie, ajuns profesor la
Facultatea de Litere a Universităţii din Palermo,

recunoscut dialectolog care s-a ocupat de graiul
istro-român.

Următorul bucovinean care i-a premers lui
Ștefan Cuciureanu a fost Teodor Onciulescu.
Acesta a devenit profesor la Istituto Universitario
di Napoli, unde a inițiat cursuri de limbă și litera-
tură română, înființând, în anul 1937, primul
Lectorat de limba română la o instituție de
învățământ superior din Italia. A colaborat la pres-
tigioase publicații italiene – „Folklore” (Napoli),
„Romanza” (Torino), „Annali dellʼIstituto
Universitario Orientale” (Napoli), „Ephemeris
Dacoromana” (Annuario della Scuola Romena di
Roma). 

În anul şcolar 1936/1937, a avut coleg, la
Roma, pe Leon Țopa, cunoscutul sociolog de mai
târziu.

O mențiune specială se impune cu privire la
alte trei nume: Alexandru Marcu, Haralambie
Mihăescu și matematicianul Ion Creangă, tustrei
de origine bucovineană, dar trimiși ca bursieri ai
acestei prestigioase de către universitățile unde
aceștia au terminat studiile.

La 23 aprilie 1938 i s-a aprobat înscrierea în
anul IV al Facultății de Litere de la Regia
Università degli Studi di Roma, unde a avut ca
profesori, printre alţii, pe Giulio Bertoni la grama-
tica istorică a limbilor romanice, pe Michael
Simon la limba şi literatura franceză, pe Mario
Chini la limba provensală şi pe Broch y Llopp la
limba spaniolă. Despre îndrumătorul său de docto-
rat, profesorul şi marele filoromân Giulio Bertoni,
a publicat un studiu foarte interesant în
„Convorbiri literare”, cu ocazia morţii acestuia,
survenită la 28 mai 1942 - Un prieten al românis-
mului: Giulio Bertoni.

La Accademia di România din Roma a audiat
prelegeri ale lui G. Lugli despre monumente anti-
ce, A. Bartoli despre monumentele din Forul
Roman și Palatin, apoi conferințele ținute de pro-
fesorii P. Ducati, Biagio Pace, Jérome Carcopino,
Einar Gyerstad și de Ignaz Philipp Dengel –
istoric şi director al Institutului Austriac din capi-
tala Italiei, Alberto Maria Ghisalberti – profesor
de istoria Risorgimento-ului la Universităţile din
Roma, M. Berza – secretarul Şcolii, Francesco
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Orestano -  profesor de Filosofie morală la
Universităţile din Roma şi Palermo, scriitorul
Pietro Paolo Trompeo - profesor de limba şi liter-
atura franceză la Universitatea din Roma, şi bizan-
tinistul Ottorino Bertolini - profesor de Istoria
evului mediu la Universitatea din Roma.

La Universitatea Roma, Ștefan Cuciureanu și-
a susținut doctoratul cu teza Pier Emilio Bosi e la
letteratura romena, în fața unei comisii alcătuită
din 11 profesori și prezidată de Giulio Bertoni,
directorul Institutului „Vincenzo Crescini”. Din
comisie a făcut parte și Claudiu Isopescu.

Teza este bazată pe materiale inedite referitoa-
re la opera de ilustrare în Italia a literaturii româ-
ne. Trecând în revistă pe marii filoromâni italieni
- pe Marc Antonio Canini, primul traducător din
Eminescu în italiană, pe care N. Iorga îl considera
ca fiind „unul dintre cei mai bizari reprezentanți ai
risorgimento-lui italian în străinătate”; Giovenale
Vegezzo Ruscalla, traducătorul Horii Unirii a lui
V. Alecsandri, cinci strofe din aceasta fiind publi-
cate, în 1866, în revista „Familia” lui Iosif Vulcan;
Angelo de Gubernatis, cel care a fost primul care
l-a introdus pe Eminescu într-un dicționar,
Dictionnaire international des écrivains du jour
(Florența, 1888), - Ștefan Cuciureanu îl consideră
pe Pier Emilio Bosi „unul dintre cei mai
importanți admiratori pe care România i-a avut
vreodată în afara granițelor sale”.

Cât a stat în Italia, a fost primit, împreună cu
Petre Ciureanu, în audienţă de către Benedetto
Croce, în locuinţa sa din Napoli. Circulă şi astăzi
legenda conform căreia, în momentul în care s-au
făcut prezentările, Croce i-ar fi spus că nu cunoaş-
te decât un român, pe N. Iorga, iar Cuciureanu i-ar
fi răspuns: „Acum îl cunoaşteţi pe al doilea”, fapt
ce a plăcut amfitrionului, care i-a dăruit una dintre
cărţile sale cu autograf, la care profesorul nostru
ţinea foarte mult. Discuţia a fost destul de agreabi-
lă, Benedetto Croce apreciind patosul cu care
tânărul Cuciureanu vorbea despre Pier Emilio
Bosi, pe care celebrul critic îl considera un „inge-
nuo”, şi despre viitoarea sa teză de doctorat.

În planul de învățământ al Accademia di
Romania au fost introduse „ilustrările de săpături
arheologice și monumente”, urmate de conferințe

de mai mică întindere. Au fost vizitate, în cadrul
acestui program, în anul academic 1935-36, obiec-
tive de interes pentru istoricii antichităţii precum
Forul Roman, Palatinul, Forurile Imperiale,
Columna Traiană, Domus Aurea, Bazilica de la
Porta Maggiore, Hipogeul Aureliilor, Casa Sf.
Ioan şi Paul, Tabularium-ul. Au fost de asemenea
întreprinse vizite, dublate de lecţii ale directorului
Panaitescu, consilierului ştiinţific Giuseppe Lugli
şi secretarului Virgil Vătăşianu, la muzee şi galerii
precum Antiquarium-ul Comunal, Muzeul
Termelor lui Diocleţian, Muzeele Capitoline,
Muzeul de la Villa Giulia, Muzeul Barracco,
Muzeele Vaticane, Muzeul Lateranense, Bazilica
şi catacombele Sf. Sebastian. 

Din luna decembrie 1936 şi până în mai 1937
au fost făcute nu mai puţin de 30 de „ilustrări de
monumente” şi muzee, fiecare şedinţă durând de
la două la trei ore şi fiind condusă de profesorii
Giuseppe Lugli, A. Bartoli, A. Maiuri, E. Iosi, A.
Colini, potrivit specializării fiecăruia. La aceste
ultime „ilustrări”, tânărul Cuciureanu a fost
prezent.

Seria de conferinţe organizată în luna martie
1937 a avut ca tematică istoria vechii arte creştine,
fiind completată de comunicări pe teme de artă
românească, precum şi de o conferinţă a lui
Alexandru Marcu propusă în contextul
comemorării centenarului lui Leopardi.

În completarea acestor „ilustrări de monu-
mente”, a fost prevăzută anual și o excursie de stu-
dii, organizată întotdeauna primăvara, ocazie cu
care bursierii Școlii se familiarizau cu șantierele
arheologice și vizitarea muzeelor. Ștefan
Cuciureanu a participat, în luna aprilie 1937,
la  una dintre ce le  mai  interesante  și
instructive excursi i cu caracter ştiinţific,
cu o durată de 11 zile, după un program presta-
bilit, fiind vizitate Taormina şi Siracusa (în
Sicilia), Insula Malta; Tripoli, Leptis Magna şi
Sabratha (în Libia), apoi Palermo şi Napoli, mem-
brii Şcolii dobândind cu această ocazie o imagine
de ansamblu asupra activităţii şcolii arheologice
italiene, a rezultatelor sale cele mai relevante în
acei ani, axate mai ales pe studiile asupra ruinelor
monumentale scoase la lumină în al doilea dece-
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niu interbelic şi care datau din
epoca imperială, cercetarea aces-
tei perioade fiind stimulată con-
sistent de regimul mussolinian –
conform raportului de activitate
anuală.

O importantă manifestare prin
care Accademia di Romania de la
Roma îşi făcea cunoscute rezulta-
tele activităţii secţiunii artistice o
constituiau expoziţiile de artă,
beneficiind de prezenţa masivă a
reprezentanţilor mediului acade-
mic şi artistic roman, alături de
directorii şi membrii celorlalte
Şcoli din capitala Italiei, de cro-
nici special dedicate în ziarele
italiene cele mai citite ale timpu-
lui precum „Il Messaggero”, „Il Piccolo”, „La
Tribuna” sau „Il Giornale dʼItalia”, iar în anumiţi
ani chiar de participarea regelui Vittorio Emanuele
al III-lea la festivităţile inaugurale. 

Întâlnirea bursierilor Școlii cu regele Vittorio
Emanuele al III-lea a fost un moment emoționant,
pe care Profesorul Cuciureanu îl evoca uneori, în
șoaptă, spre a nu deranja „urechile securiștilor”.

La numai un an de la sosirea la Roma, după ce
profesorul Claudiu Isopescu i-a pus la dispoziție
un dosar cu corespondența George G.
Cantacuzino, care fusese primul secretar al
Agenției diplomatice a României la Roma, pe
baza acesteia, a prezentat la „XXV Congresso del
Regio Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano, Roma, 12-15.X.1937”, comunicarea
Giorgio Cantacuzino e l’Agenzia diplomatica
romena di Roma (1873–1880), subiect care îl va
preocupa şi îl va trata, publicând, după întoarcerea
în ţară, un interesant epistolar, Correspondance de
Georges G. Cantacuzène, ancien premier secré-
taire de l’Agence diplomatique de Roumanie à
Rome, ocazie cu care avea să intre în contact cu
Nicolae Iorga.

Întors în țară, în perioada 1938-1945 a
funcționat ca profesor suplinitor, predând limba
italiană, în București, la liceele „Gh. Șincai”, „Titu
Maiorescu”, „Matei Basarab” și „Petru Rareș”. În

paralel, mai vechiul său prie-
ten, bucovineanul I.E.
Torouțiu l-a chemat în
redacția revistei „Convorbiri
literare” , unde, între 1 iunie
1939 și 1944, a fost corector
și redactor. Torouțiu preluase
conducerea Convorbirilor la
20 februarie 1939 și a avut în
colectivul de redacție pe
Alexandru Ionescu și Teodor
Al. Munteanu. Printre redac-
tori, Cuciureanu apare înscris
pe revistă începând cu nr.
7/1941 până la ultima ei
apariție, nr. 2/1944, când s-a
stins în tumultul învolburat al
războiului.

La 1 iulie 1945, la recomandarea profesorului
Vicenzo de Ruvo de la lectoratul italian, a fost
încadrat asistent de limba italiană la Universitatea
din Iași, apoi, în 1946, prin concurs, cu media
maximă 20, a obținut postul de lector, suplinind
catedra de filologie romanică, devenită vacantă în
urma plecării la București a profesorului Iorgu
Iordan și ținând un curs de istorie a limbilor roma-
nice, unul de franceză veche precum și un seminar
de texte de latină veche și din limbile romanice. 

Ca asistent și ca lector, a predat limba italiană,
istoria și geografia Italiei, literatura italiană, supli-
nind, în lipsa lor temporară, pe profesorii
Ruggiero Palmieri, I. Careri, Luigi Grillo, Vicenzo
de Ruvo, Francesco d’Alessandro; a ținut exame-
ne, printre care și examenul de istoria literaturii
spaniole (cursul profesorului Ruggiero Palmieri),
iar ca suplinitor al catedrei de filologie romanică
și apoi ca titular al disciplinei, a predat cursurile
de: limbă latină populară, istoria comparată a lim-
bilor romanice și gramatica comparată a limbilor
romanice. În cadrul Catedrei de limba și literatura
franceză, până la desființarea ei, a predat cursul de
istoria limbii franceze de la origini până în secolul
al XVIII-lea, inclusiv. 

Din păcate, orientarea politică a învățământului
superior românesc, sub îndrumarea consilierilor
sovietici, a determinat desființarea specialităților

130130 CONVORBIRI  LITERARE



pe care le preda Ștefan Cuciureanu, acesta fiind
nevoit să plece din învățământul superior și să-și
câștige existența ca profesor de matematică la o
școală primară, din comuna Prisăcani, pe malul
Prutului, în județul Iași, unde a funcționat între 1
noiembrie 1952 până la 31 ianuarie 1953. După
câteva luni, la 1 aprilie 1953, cu concursul profeso-
rului Gavril Istrate, a fost numit cercetător
științific, în cadrul colectivului de filologie al filia-
lei din Iași a Academiei R.P.R.

În anul 1954 fiind reînființată filologia
romanică, a fost însărcinat cu predarea cursului de
romanistică, iar din anul 1957 și a cursului practic
de limbă italiană. 

Aria preocupărilor științifice și literare ale pro-
fesorului Ștefan Cuciureanu cuprinde domenii din
cele mai variate: în primul rând se situează proble-
matica legată de romanistică și de filologie
românească în general, apoi o serie de studii și
articole privind raporturile inter-culturale,
contribuția unor oameni de cultură italieni la
cunoașterea literaturii românești în spațiul italian
sau chiar în cel provensal. 

S-a aplecat cu acribie asupra creației emines-
ciene. A început, în 1939, prin a face o amănunțită
prezentare a prezenței poetului nostru în spațiul
cultural italian, plecând de la introducerea lui de
către filoromânul Angelo De Gubernatis în al său
Dictionnaire international des écrivains du jour,
cu precizarea că apariția volumului său de poezii a
pus pe Eminescu „au rang des premiers poètes de
son pays”, continuând apoi cu analiza din Primele
traduceri italiene din Eminescu, Eminescu în
limba italiană, Eminescu în ultima versiune italia-
nă, Eminescu și Pascoli, Eminescu în Italia.

Ștefan Cuciureanu nu a ezitat să se pronunțe și
în probleme controversate ale creației eminescie-
ne. Versul enigmă din finalul cunoscutei poeme
Floare albastră a preocupat pe mulți dintre edito-
ri, profesori, lingviști sau exegeții operei emine-
sciene, care „au încins o horă savantă în jurul ver-
sului ultim al al strofei finale, de fapt în jurul
cuvântului cu care începe” și care s-au împărțit în
două tabere: una susținând pe Totuși este trist în
lume (așa cum a apărut la 1 aprilie 1873 în
„Convorbiri literare”, în edițiile Șaraga din 1894,

Titu Maiorescu ori Ion Scurtu, până în 1912), iar
alta adoptând forma Totul este trist în lume
(reprezentată de Garabet Ibrăileanu, Mihail
Dragomirescu și, iarăși, Ion Scurtu, după anul
1912). Într-un fel sau altul s-au exprimat și G.
Călinescu, Perpessicius, Mihail Dragomirescu,
Iorgu Iordan, Mihai Carp, Ion Coteanu și
G.C. Niculescu. Ștefan Cuciureanu a publi-
cat două articole, primul, în 1960, Versul –
enigmă din „Floare albastră”, și, al doilea, în
1964, Din problemele textelor eminesciene. 1.
Floare albastră. Argumentaţia lui Cuciureanu se
face şi pe baza logicii poetice a textului poemei.

Nu puține sunt portretele și prezentările unor
mari creatori ai culturii universale precum:
Aristofan, Horațiu, Dante Alighieri, Leonardo da
Vinci, Miguel de Cervantes y Saavedra ori
Gabrielle D’Anunzzio, Alfredo Panzzini,
Giovanni Papini, Benvenuto Cellini, la care a
adăugat pe talentatul traducător al Iliadei și
Odiseei, George Murnu și cunoscutul profesor
ieșean Teofil Simenschy. S-a aplecat cu mare
atenție asupra Divinei comedii în versiunea lui
George Coșbuc.

În domeniul romanisticii este de remarcat stu-
diul Termenii romanici pentru gestul figa, publicat
în 1947, care constituie un veritabil model în ceea
ce privește minuțiozitatea cercetării unui subiect
de această natură. Plecând de la Divina commedia
a lui Dante, Ștefan Cuciureanu urmărește
semnificația gestului și originea cuvântului figa
prin toată cultura europeană, ajungând în spațiul
românesc și făcând, în final, trimitere chiar în
arealul bucovinean natal. În aceeași gamă trebuie
amintite articolele: Construcțiile ipotetice în dia-
lectele italiene meridionale și Indovinello verone-
se „se pareba boves”.

Un număr foarte mare de articole și studii se
referă la penetrarea neologismului economic în
limba română, aplecându-se, cu mare atenție, asu-
pra latinismului și italienismului care au marcat
evoluția limbii române în secolul al XIX-lea.
Amintim aici titluri precum: Limba traducerilor
lui A.N. Pîcleanu, Un exemplar al Lexiconului de
la Buda adnotat de I.C. Magni, Italienisme la
Petru Maior, Italienisme la I.D. Negulici, Analogii
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cu italiana la T. Cipariu, Gramatica latină a lui T.
Cipariu, Fonti teoretiche e pratica italianizante di
Petru Maior, Observații asupra limbii și stilului
Pravilei comerțiale și nu în ultimul rând Din isto-
ricul terminologiei românești privitoare la pictură.

Avea o extraordinară sensibilitate la stil, de
referință fiind, poate, studiul Cartea în vers a
poporului, publicat în 1942.

Indimenticabile au rămas, pentru cei care l-au
ascultat, înregistrările transmise în eter de către
postul Radio Iași, unde se mai păstrează în fonote-
ca de aur, doar cinci: Literatura prerenașterii.
Dante Alighieri; Ovidiu, despre străvechiul
pământ românesc, Eminescu în conștiința latină,
din nou despre Dante Alighieri și, ultima,
Constelația lirei. Pagini din poezia italiană con-
temporană în tălmăcirea sa, emisiune realizată
împreună cu actrița Domnița Mărculescu. 

O activitate mai puțin cunoscută a profesorului
Ștefan Cuciureanu a constituit-o cea de critic de
artă plastică. A publicat interesante cronici despre
unele expoziții, încă din perioada „Convorbirilor
literare”.

Scrierile profesorului Ștefan Cuciureanu se
găsesc răspândite, atât la Roma, în „Romana”
(Ordinamento dell’insegnamento elementare e
medio romeno), cât și într-o multitudine de reviste
literare ori publicații de strictă specialitate pre-
cum: „Convorbiri literare”, „Iașul literar”,
„Ateneu”, „Cronica”, „Cuget clar (Noul
Semănător)”, „Universul literar”, „Revista
Societății Științifico-Literare «Tinerimea
Română»”, „Studii și cercetări științifice” (Iași),
„Analele științifice ale Universității Al. I. Cuza
din Iași”, „Limba română”, „Anuarul de filologie”
(Iași), sau în prefețe la diferite cărți și în volume
omagiale.

Amintim aici și creația originală, cristalizată
în plachetele de versuri Poem dacic și Vouă și mie
duhovnicie (1939), ambele semnalate prompt de
către presa bucureșteană, precum și sonetele
Ovidiu, Dante apărute în antologia Poezie ieșeană
contemporană, publicată de Ion Popescu, creație
ce vădește elan poetic și vigoare expresivă.

Dotat cu evidente înclinații literare, cu o
deosebită sensibilitate poetică profesorul Ştefan

Cuciureanu a adăugat cercetării obiective o serie
de realizări literare traducând admirabil, în aceeași
măsură, hexametrii lui Ovidiu din Haleuticele,
Cântarea creaturilor de San Francisco, ori din
Horațiu, apoi poezii de Leopardi, G. Pascoli. Dar,
poate, una dintre reușitele cele mai mari, în calita-
te de traducător, o constituie transpunerea în
română a lucrării Tractatus de computis et scriptu-
ris, adică Tratatul de contabilitate în partidă
dublă, a lui Luca Paciolo, publicat la Veneția, în
anul 1494, text de o dificultate deosebită. Lucrarea
a fost semnată împreună cu universitarul Dumitru
Rusu de la Facultatea de Științe Economice, lui
Ștefan Cuciureanu aparținând în exclusivitate tra-
ducerea, studiul introductiv și nota asupra ediției.

Profesorul Ștefan Cuciureanu a avut mari
calități pedagogice, o bogată experiență și s-a
bucurat de multă simpatie în rândul studenților,
cursurile și seminariile sale fiind foarte apreciate.
De un deosebit interes erau seminariile de „socia-
lizare”, făcute ca urmare a recomandării
Ministerului prin anii ’60 ai secolului trecut. În
cadrul acestei activități, profesorul Ștefan
Cuciureanu ținea astfel de seminarii cu studenții
săi prin Parcul Copou sau al Expoziției, fie la câte
o cofetărie sau chiar la o... bere, având adesea ca
asistent pe... însuși Bachus. Această modalitate de
lucru, se pare, a dus la obiceiul de a lipsi uneori de
la îndatoririle profesiei, fiind căutat pentru exame-
ne de către studenți pe malul Ciricului sau chiar al
Prutului, căci era un înverșunat pescar cu undița. 

Personalitate emblematică în lumea universita-
rilor, Ștefan Cuciureanu a fost o figură aparte în
peisajul spiritual ieșean din epoca pe care a străbă-
tut-o, copleșind prin vasta cultură pe care o poseda. 

Note:
Școala Română din Roma a fost înființată odată cu cea

de la Paris, la propunerea lui N. Iorga, prin Legea
4285/1920. La 24 decembrie 1921, prin decret regal, au
fost numiți ca directori ai noilor instituții Vasile Pârvan, la
Roma, și N. Iorga, la Paris. Școala Română din Roma a
început să funcționeze la 1 noiembrie 1922, într-un spațiu
închiriat. Piatra fundamentală a actualului sediu, construit
pe baza proiectului realizat de către arhitectul Petru
Antonescu, a fost pusă la 27 ianuarie 1928, în prezența lui
Nicolae Titulescu. Inaugurarea impozantului edificiu s-a
făcut în ianuarie 1933.
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A scrie, astăzi, despre ampla concentrare
românească de la Putna din 1871 pare un act sui-
cidar. Să repeți informațiile bogate din cuprinză-
toarea broșură a lui Teodor Balan, de la 1932,
Serbarea de la Putna – 1871? Să reiei și să
comentezi din nou, după atâția și atâția alții,
informațiile „de la fața locului”, dar viciate de tre-
cerea timpului scurs între fapte și consemnarea
acestora (ca să nu mai vorbim și de delăsarea
memoriei) și, ca atare, conținând destule date dis-
cutabile, ale lui Ioan Slavici și Teodor V.
Stefanelli? Să te entuziasmezi naționalist la
exclamația lui Ciprian Porumbescu: „Am cântat
Daciei întregi”? Iată lucruri pe care le lăsăm în
grija altora, care mai au și sarcina oficială de a
comemora un eveniment ieșit din comun, dar pe
care, probabil (posibil), nici nu-l simt aproape de
suflet. Și totuși... parcă simțim o chemare de a nu
trece indolenți pe lângă o exemplară manifestare
a spiritului generației tinere de acum 150 de ani –
pivot și exemplu/model pentru urmași (și aceștia,
cu preponderență, tot tineri).

În paginile de final, rezumative și concluzive,
ale  opului său – pe care le găsiți reproduse și în
corpul acestui număr de revistă – T. Balan trimite
peste timp caracteristicile esențiale ale „fenome-
nului” Putna 1871, după ce în prealabil ne făcuse
istoricul detaliat – pe baza mărturiilor existente
până la nivelul redactării lucrării sale – 1932.
Fără a relua firul evenimentelor, vom puncta doar
unele aspecte care nu au darul de a da peste cap
ceea ce deja este știut, ci doar de a accentua unele
chestiuni de amănunt (să-i zicem), peste care
comentatorii au trecut cu firească detașare, cum
ar fi, de exemplu, atmosfera ieșeană din preajma
evenimentului.

Fără a face nici pe departe vreo
comparație cu efortul exemplar depus de
Comitetul studențesc de la Putna (trebuie
menționate aici măcar numele lui Ioan
Slavici, Mihai Eminescu, Pamfil Dan și
Vasile Morariu), comunitatea ieșeană a fost
în primele rânduri ale mișcării de sprijinire
a serbării preconizate. Să începem doar cu
aprobarea de către consiliul comunal a
sumei de 1.000 fr. (480 florini), ceea ce
înseamnă peste 10% din totalul de 4157 fl.
raportat de Comitet la 6/18 sept. 1871 (și
publicat în presa românească) ca fiind deja
intrat în „casa” organizatorilor. Acest foarte
important suport (să notăm că Bucureștiul,
Bârladul, Botoșanii au oferit doar jumătate
din suma ieșeană, urmate de Fălticeni,
Bacău, Piatra Neamț, Roman, comitetele
permanente ale județelor Suceava, Neamț –
semnificative sumele obținute prin colecte-
le organizate de ziarul „Românul”, 1043 fl.,
și „Curierul de Iassi”, 337 fl.) a fost urmat de o
intensă propagandă făcută în sânul populației
pentru participarea sufletească și fizică la celebra-
rea marelui eveniment, intitulat „sărbătoare
națională a românilor”.

Ioan Scipione Bădescu, redactorul gazetei
ieșene, mărturisind cu regret neparticiparea sa la
Putna, are grijă să ne țină la curent cu mersul eve-
nimentelor, începând chiar cu masivul grup care a
făcut deplasarea la Mănăstire, în frunte cu prima-
rul Christodulo Cerchez, consilierul Dim. Gusti,
Episcopii Filaret Scriban și Iosif Bobulescu,
Arhimandritul Ironim Buțureanu și Arhidiaconul
Mitropoliei Nectarie Apostoliu din partea
Mitropoliei, apoi directorul Panaiteanu și câțiva
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elevi de la Școala de belle arte, peste 20 de
studenți ca reprezentanți ai Universității1.

În destul de amănunțita relatare de la fața
locului a trimisului „Curierului de Iassi”, din 23
aug. 1871, p. 1-3, care nu se deconspiră (să fie
George Radu Melidon, care semnează și poezia
La mormântul lui Ștefan cel Mare, cu ocazia ser-
bării de la Putna?), ni se devoalează și prezența
la serbare a lui „Mih. Cogălniceanu, Sbierea, D.
Lupașcu, Hociung, D. Văsescu, Cananau, Docan,
V. Adrian, Bosie, Mihaileanu, Ionescu,
Costinescu și alții mulți ale căror nume nu le mai
ținem minte”, după cum mai aflăm și că „s-au
împărțit și puține medalii, numai acele făcute de
d-nul Cogălniceanu, nefiind încă gata cele
comandate de Comitet”, iar „Provinciile române
au fost foarte slab reprezentate, ceea ce e destul
de dureros. Singura Moldova a fost reprezentată
în mod demn”, fapt confirmat și de reporterul
bucureștean, atunci când pomenește de „numero-
sul public, de domni și doamne – mai ales din
Bucovina și Moldova”.

Gazeta ieșeană își propusese să publice într-o
broșură toate discursurile pronunțate la Putna,
despre care corespondentul ei scria: „Cele mai
mari emoțiuni au produs discursurile înfocate și
adânc simțite ale d-lor Silași, prefect la semina-
riul gr. cat. din Viena, Sbiera, redactorul Foaiei
Societății pentru cultura poporului român din
Bucovina2, Mureșanu, reprezentant din
Transilvania, și Procopeanu, preot din Dorna. Nu
mai puțin au fost aplaudate toasturile d-lor
Costinescu, Stănescu, reprezentant din Arad3, a
preasfinției sale episcopului Filaret Scriban ș-a
venerabilului egumen al mănăstirii,
Ciupercovici” (la acestea G.Dem. Teodorescu
adaugă: „prânz la care se rădicară nouă toaste,
dintre care al d-lui Gr.G. Tocilescu, din partea
societății Românismul”). Din păcate, n-am găsit
în gazetă reproduse decât cuvintele pronunțate de
I. Slavici, Gr. Silași și B. Costinescu, iar albumul
proiectat se pare că n-a mai apărut, deși i se făcea
reclamă: „Flamura femeilor române moldovene,
făcută prin subscripțiunile Curierului de Iași, a
fost purtată în tot timpul procesiunii de cătră o
frumoasă jună țărancă, decorată cu cocardă

națională, cu numele Cirina, din satul Putna, al
cărei portret cu steagul în mâna va fi trecut în
albumul serbării, ce va apare de curând de sub
presa litografică”.

Referirea la „atmosfera ieșeană” nu poate
omite diferitele acțiuni întreprinse în avanpremie-
ra evenimentului sau chiar concomitent cu acesta,
consemnate cu grijă de redactorul „Curierului de
Iassi”. Astfel, în data de vineri 13 august, „pe la
orele 5 după amiazi, s-au pornit de la Primărie
trei flamure, aceea a femeilor române moldovene,
a elevilor de belle arte și a urbei Vaslui, în frunte
cu muzica Primăriei și urmate de d. primar, d-nii
consilieri Gusti, Papazopulo și Antoniadi, dim-
preună cu un frumos număr de cetățeni.
Conductul a înaintat, crescând, până la biserica
Sf. Nicolai cel domnesc, zidită de Ștefan cel
Mare, unde s-a celebrat sfințirea flamurelor de
cătră P. S. Sa Arhiereul Suhopan, care prin un dis-
curs scurt dar călduros, ținând în mână flamura
femeilor române, a accentuat însemnătatea gravă
a serbării de la Putna, îndemnând pe cetățeni a lua
parte la acea serbare în număr cât mai mare,
având a se glorifica acolo memoria celui mai
mare român și a se face unirea în cugete și simțiri
a tuturor românilor. [...] După aceasta flamurele
fiind scoase afară, mulțimea le-a condus, tot în
sunetul muzicii și urmate de consilieri și de un
număr frumos de trăsuri, mai ales cu dame, până
la gara de Iași, unde, după depunerea flamurelor,
muzica a cântat mai multe piese, până când
mulțimea începu a se împrăștia încet, ducând cu
sine o dulce suvenire de la această serbare”4.

Două zile mai târziu, sincronizându-se cu
Putna, la ora 10 dimineața, ieșenii asistă la servi-
ciul divin celebrat de în aceeași biserică de
„Arhiereul Suhopan, dimpreună cu corul vocal al
societății filarmonice române, în amintirea glo-
riosului Domn al Moldovei Ștefan cel Mare.
După terminarea ceremoniei divine, un frumos
conduct se înșiră de-a lungul stradei mari, cu
orhestra comunei în frunte, după care urmă por-
tretul lui Ștefan cel Mare, purtat de doi cetățeni
între două flamure urmate de cătră un public
numeros, până în grădina Primăriei. Aici oprindu-
se conductul, d-nul Holban (fostul deputat) și d-
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nul Gheorghian au ținut câte un discurs despre
însemnătatea zilei, făcând istoricul epocei lui
Ștefan cel Mare și binecuvântând memoria
mărețului erou și bărbat de Stat al trecutului nos-
tru. După aceasta a urmat un mic banchet în bufe-
tul grădinii, la care s-au rădicat mai multe toaste
potrivite, iar la sfârșit unul în onoarea d-lui Ștefan
Vasilian, care prin neobositele sale activități dez-
voltate în interesul aranjamentului serbării, a
meritat toată recunoștința publicului. S-a împărțit
apoi vin și mâncare unui număr însemnat de
oameni din clasa inferioară a societății, după care
publicul s-a împrăștiat, ducând cu sine un senti-
ment de pietate și mândrie națională de la această
serbare”5.

Serbarea a lăsat urme, așa încât Ioan Pop
Florentin, profitând de prezentarea, în cadrul unui
FOILETON, a tabloului „Mormântul lui Ștefan
cel Mare” de P. Verussi, dă frâu liber unor senti-
mente înălțătoare (chiar dacă marcate de patos și
„exagerațiuni”):

În această zi au încetat românii a fi numai
români, frați de aceeași naționalitate, elemente de
aceeași limbă, de același neam. În această zi s-au
reîntâlnit fiii răspândiți și despărțiți ai vechei
națiuni române, s-au unit inimile românești în
solemnă îmbrățișare, ș-au jurat credință recipro-
că, solidară, și astfel s-au reîmpletit firele de viață
ale unei familii mai strânse; din „elementele
naționale” a renăscut o Națiune română universa-
lă. – Cel puțin s-a pus fundamentul, și cu stăruința
inimoasă a tuturora se va face unirea noastră
națională tot mai strânsă. Trebuie să se bucure de
aceasta oricare român, pentru că e o dulce mângâ-
iere, o profundă fericire a se simți fiul unei
Mame-Națiuni, a avea Patrie! Vai de acela care
nu se numără într-o Națiune, care zice: „Ce să
caut eu la niște manifestații Naționale? Eu sunt
cosmopolit”. Vai de acela care nu are de patrie
decât lumea, decât larga, pustia lume! Unul ca
acela, în zile grele, va pieri părăsit și respins de
toți fiii națiunilor. Nici o nenorocire nu e așa de
grozavă cum e starea aceluia care trebuie să zică
despre sine: „Eu nu am patrie”.

Românii, din fericire, au patrie, au scump tre-
cut, și pot avea speranță în un frumos viitor –
dacă vor conlucra cu toții cu sinceritate. Și ce ne
poate însufleți mai mult spre aceasta decât aduce-
rea aminte de fericirea unui prețios trecut?
Românii și-au adus aminte, la Serbarea de la
Putna, de o epocă strălucită a strămoșilor noștri,
și cultul lor s-a cristalizat în venerațiunea
Mormântului lui Ștefan cel Mare.6

Mărturisim păcatul de a subscrie la destule din
cele visate de scriitorul junimist, și nu numai de
dânsul, chiar dacă realitatea de astăzi nu ne prea
dă ghes pe drumul optimismului. Ba dimpotrivă!

Note:
1. Trei dintre aceștia făceau parte și din Comitetul de

organizare, după cum ne dă lista completă G.Dem
Teodorescu în amplele relatări de la fața locului, publicate
în ziarul „Românul” de la București, reluate și de „Gazeta
Transilvaniei” din Brașov: „Membrii comitetului din partea
universității din Viena: dd. Slavici, M. Eminescu,
Gribovschi, Pamfilie Dan, Cocinschi, V. Morariu, Sterie
Ciurcu și Luția. Membrii din partea universității din
București: I.A. Brătescu, G.Dem. Teodorescu, Gr.G.
Tocilescu. Membrii din partea universității din Iași: dd.
Resu, Irimescu și Maroneanu. Din Berlin: d. A.D. Xenopol.
Cu toți, cincisprezece la număr”.

2. Informația aceasta era cam depășită, odată ce „Foaia
Societății...” își încetase apariția în 1869, dar poate că mai
existau speranțe de revenire pe piață.

3. Despre acesta „Federațiunea” din Pesta ne dă amă-
nunte: „advocat si deputat dietal Mircea B. Stanescu, dele-
gat al Reuniunii politice-nationale a tuturor românilor din
Arad si comitat”, însoțit de studentul Elia Bozganu și de
„una flamura natiunale frumosa” din partea „domnisiorelor
romane din Arad”, conduși fiind cu toții cu mare alai până
la gară.

4. „Curierul de Iassi”, An. IV, nr. 90, 15 aug. 1871, p.
2.

5. „Curierul de Iassi”, An. IV, nr. 91, 20 aug. 1871, p. 2
– pâinea și vinul au fost ofranda lui Ioan Panaitiu, epitropul
bisericii Vovidenia, și a lui Ioan Climente, epitropul biseri-
cii Sf. Haralambie, ne informează aceeași gazetă.

6.„Curierul de Iassi”, An. IV, nr. 118, 29 oct. 1871, p.
1-2.
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Tratatul de pace de la Paris (30 martie 1856) a
consemnat înfrângerea Rusiei în războiul
Crimeii. Înlăturarea protectoratului țarului asupra
Moldovei și Valahiei (datând din 1829) a însem-
nat deschiderea unei complicate dezbateri asupra
viitorului celor două Principate. Problema unirii
lor, deschisă prin chiar textul tratatului, a ocupat
prim-planul dezbaterii publice de la Iași și
București pentru următorii ani.

Tot prin tratatul de la Paris a fost inaugurat
așa-numitul regim de garanție colectivă. Franța,
Anglia, Austria, Rusia, Prusia și Sardinia urmau
să decidă, alături de suzeranul otoman, viitorul
statut al Principatelor, în urma sugestiilor făcute
de reprezentanții acestora, întruniți în „Adunări
Ad-hoc” convocate în cele două capitale. În acest
context, politica externă a puterilor garante (și
îndeosebi poziționarea lor față de „problema
românească”), modelul lor politic și legăturile
istorice dintre ele și Principate au constituit, în
următorii ani, un subiect important al dezbaterii
politice din cele două țări.

Cazul Rusiei este, poate, cel mai complicat.
Chestiunea unirii fusese adusă în discuția publică
de însăși înfrângerea sa în războiul de-abia
sfârșit. Relația puterii din răsărit cu principalii
corifei ai „partidei naționale” fusese mai mult
decât tensionată, îndeosebi în cazul Valahiei,
unde liderii revoluției de la 1848 plătiseră cu un
lung exil (încă neîncheiat, în 1856, pentru cei mai
mulți dintre ei) revolta temerară împotriva pro-
tectoratului rusesc. Chiar înainte de încheierea
revoluției, Regulamentul Organic – „legea funda-
mentală” a principatului, elaborată sub suprave-
gherea Rusiei și garantată de ea – fusese ars într-
o grandilocventă ceremonie publică. Pe de altă

parte însă, din motive pragmatice, Rusia s-a
situat, în anii 1856-1859, pe poziții favorabile
unirii Principatelor. Nu era, de altfel, o temă nouă
a politicii imperiale, care mai avansase, în trecut,
ideea formării unui stat românesc la nord de
Dunăre (care avea, desigur, să fie un fidel satelit
al Imperiului Rus). Chiar textul detestatelor (de
unii dintre „patrioți”) Regulamente Organice pre-
vedeau viitoarea unificare a Principatelor1.

Principalele direcții urmate de publiciștii mol-
doveni și valahi ai epocii în legătură cu „proble-
ma rusă” au fost explicarea atitudinii Imperiului
față de unire, interacțiunile sale istorice cu
Principatele și evaluarea Regulamentului
Organic2. O poziție mai dificilă au avut
unioniștii, obligați să justifice poziționarea lor,
fie ea și de circumstanță, în aceeași tabără cu
„adversarul istoric”. Inedita alianță le-a oferit,
desigur, separatiștilor o „armă de atac” pe care nu
au ezitat să o folosească în polemicile epocii.

Unionismul rusesc a intrat mai întâi în atenția
publicistului separatist moldovean Nicolae
Istrati. În cunoscutul său pamflet, intitulat Despre
cvestia zilei în Moldova3, Istrati a încercat să pre-
zinte unirea ca pe un corolar al cuceririi rusești.
Simpla susținere a Imperiului pentru această idee
făcea ca ea să devină suspectă. Propunerea de
unire nu era decât o mască a intenției de „preda-
re” a Principatelor către marea putere vecină,
care nu ar fi ezitat să le înglobeze de îndată ce
noul stat ar fi devenit independent față de
Imperiul Otoman. Argumentelor lui Istrati le-a
răspuns, în ziarul unionist „Steaua Dunării” din
30 iunie/12 iulie 1856, publicistul Iancu Negură.
Sprijinul rusesc pentru unire avea la bază, preciza
gazetarul unionist, simple rațiuni diplomatice și
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rămânea, oricum, unul doar formal: „Rusia admi-
te diplomaticește Unirea, pentru că nu se poate
deszice în fața lumii, și pentru că calea indirectă
este deschisă spre a o combate”. Vechii
simpatizanți români ai Rusiei se aflau acum în
tabăra separatistă; în ceea ce privea paragrafele
din Regulamentele Organice privitoare la unire,
ele rămăseseră doar „povești” fără consecințe
practice.

Problema raportării Rusiei la unire a fost
abordată și în documentele destinate publicului
occidental. Astfel a fost memoriul din octombrie
1856, adresat ambasadorilor puterilor străine la
Constantinopol, de către generalul Gheorghe
Magheru, fost revoluționar valah de la 1848.
Generalul explica inserarea dezideratului unirii în
textul Regulamentelor Organice prin dorința
Imperiului Rus de a „flata instinctele naționale”
ale românilor. În ceea ce privea unionismul de
dată mai recentă al puternicilor de la Sankt
Petersburg, Magheru atrăgea atenția – ca un ecou
al articolului sus-citat al lui Negură – că „dacă
Rusia vorbește pentru Unire, creaturile dovedite
ale Rusiei acționează astăzi împotriva Unirii”.

În sfârșit, într-un răspuns polemic la un arti-
col al ziarului londonez „Globe”, publicat la
11/23 februarie 1857, un alt participant la
revoluția din 1848, I. C. Brătianu încerca să con-
vingă publicul britanic că acceptarea de către
Rusia a ideii unioniste era o simplă „stratagemă
diplomatică” având, în esență, un scop separatist.
Simpla prezență a Imperiului printre susținătorii
unirii „dădea mai multă forță argumentelor
adversarilor proiectului și îi făcea să ezite pe
susținătorii săi”. Mai mult, situarea de moment a
puterii răsăritene îi aducea importante beneficii
de imagine în regiune. În noua sa calitate de
„apărătoare a naționalității românilor”, ea putea
recupera „afecțiunea pierdută, în dauna puterilor
care se pronunță contra românilor, în favoarea
turcilor” (aluzie transparentă la Anglia). Rusia
era, în același timp, o prea bună cunoscătoare a
„problemei românești” și își stabilise cu prea
multă claritate obiectivele în Principate pentru a
și le schimba cu atâta repeziciune. Poziția contra-

ră unirii pe care o adoptase la 1848 fusese, astfel,
cu siguranță, menținută. În sfârșit, departe de a fi
„slavi și adoratori ai țarului”, românii erau „un
popor latin, a cărui cea mai mare neliniște este
invazia din partea Rusiei, și a cărui cea mai mare
speranță este bazată pe interesul pe care îl are
Occidentul de a o apăra și de a o întări”. Lunga
pledoarie a lui Brătianu avea, desigur, scopul de
a aduce la sentimente mai bune ministerul de
Externe de la Londra și opinia publică a
Regatului. Într-adevăr, politica britanică era, pen-
tru moment, mai mult decât retincentă în ceea ce
privea proiectul unirii, privit ca o nouă etapă a
dezmembrării Imperiului Otoman și ca o oportu-
nitate pentru Rusia, rivala ireductibilă a marii
puteri insulare.

Lipsa de afinități între „cauza națională”
română și interesele rusești a fost argumentată și
prin considerații de natură istorică. În broșura La
Roumanie après le traité de Paris du 30 mars
1856, viitorul ministru Vasile Boerescu recapitula
permanentele încercări de aservire a Principatelor
de către Rusia (începând cu a doua jumătate a
secolului XVIII), care duseseră, în cele din urmă,
la „alterarea” a însuși „principiului autonomiei”
lor. Într-o broșură apărută în 1857, Constantin
Hurmuzachi și Ioan Maiorescu mergeau și mai
departe. Încercând să răspundă argumentelor
potrivit cărora identitatea confesională dintre ruși
și români i-ar fi predispus la afinități de natură
politică, autorii afirmau existența unei „antipatii”
istorice între cele două popoare, argumentând-o
prin numeroase exemple. Doar politica antiunio-
nistă a Imperiului Otoman, și nu afinități inexis-
tente i-ar fi putut face pe români să adopte o linie
politică rusofilă. În fine, Hurmuzachi și
Maiorescu oscilau între disocierea totală între
Rusia și proiectul unirii, susținând că „nu e nică-
ieri vreo urmă de uniunea Principatelor propusă
de Rusia” și acceptarea faptului că Imperiul îl
putuse susține ca pe un act preliminar anexării
celor două țări: „(...) poate că Rusia ar fi adoptat-
o [ideea unirii] dacă Principatele ar fi dat tronul
vreunul principe rus, ca cu încetul noul stat să se
încorporeze cu Rusia”. Poziția unioniștilor deve-
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nea mai nuanțată doar atunci când ei erau obligați
să justifice trecute „derapaje”. Astfel este cazul
unui articol al lui Kogălniceanu, publicat în apri-
lie 1855, cu puțin timp înaintea deschiderii „ofi-
ciale” a chestiunii românești, prin care autorul își
justifica pozițiile rusofile de tinerețe prin caracte-
rul presupus benign al politicii rusești față de
Principate, la începutul protectoratului inaugurat
în 1829. Din garant al autonomiei, Imperiul ajun-
sese însă, în 1848, să „nege naționalitatea” româ-
nilor4.

Mai complicată – în sensul unui clivaj vizibil
între autori în funcție de opiniile lor politice –
este perspectiva publicisticii românești din epocă
asupra Regulamentelor Organice. Pentru I.C.
Brătianu, promulgarea celor două legiuiri căpăta
proporțiile unei veritabile catastrofe, ale unei
întoarceri la detestatul regim fanariot: „Până a nu
deșerta dar țările, ea [Rusia] vru să le pu(i)e pe
calea dreaptă, pe care fanarioții le condusese cu
fericire un secol întreg. Aceasta fu misia regula-
mentului organic ce ne fu dat la 1832”, consem-
na, ironic, Brătianu într-un articol din august
1858. Textul celor două legiuiri era socotit con-
fuz, iar punerea lor în practică – defectuoasă: în
aceste condiții, abrogarea lor nu putea fi decât
salutată de publicist.

O perspectivă diferită asupra Regulamentelor
Organice a avut Nicolae Istrati. Publicistul mol-
dovean pleda pentru menținerea lor, cu câteva
modificări: instituirea votului cenzitar (în locul
celui revervat doar boierilor), stabilirea
responsabilității miniștrilor și a altor funcționari
în fața Camerei Deputaților ori generalizarea
„sarcinilor statului” (de care boierii fuseseră,
până atunci, parțial scutiți). Pentru a se feri de
acuzația de „rusofilie”, Istrati nega, pur și simplu,
rolul Imperiului în elaborarea Regulamentului
Organic. El ar fi avut o proveniență strict internă,
fiind o sinteză a practicilor, tradițiilor și „privile-
giilor” moldovenești, care primise doar
„garanția” Rusiei.

Atitudinea publiciștilor politici din Moldova
și Valahia față de Imperiul Rus în preajma unirii
Principatelor a fost apoape cu totul ostilă.

Nemulțumirile trezite de protectorat, succesivele
ocupații militare ale Moldovei și Valahiei de către
trupele țarului și, pentru unii autori, înăbușirea
revoluției din 1848 au fost motive suficiente de
delimitare față de memoria influenței rusești.
Dacă în ceea ce privește repudierea politicii
Imperiului nu au existat diferențe importante
între unioniști și separatiști, cei dintâi au fost puși
în situația de a da explicații privind „alianța” de
moment cu Rusia. Unioniștii au intiuit, corect, că
susținerea vecinului din răsărit pentru unire era
doar o politică de circumstanță; la rîndul lor,
separatiștii au avertizat, la fel de corect, împotri-
va riscurilor pe care o eventuală apropiere de
Rusia le aducea pentru cele două țări. În ceea ce
privește Regulamentele Organice, misiunea apă-
rătorilor lor a fost mai dificilă, ei fiind obligați să
insiste asupra elementului „local” din textul
vechilor legiuiri, minimalizând, pe cât posibil,
influența rusă. Poziția unionistă adoptată de con-
ducătorii politicii externe rusești nu le-a adus,
așadar, prea multe simpatii în Principate. Istoria
relațiilor româno-ruse a intrat, oricum, ulterior
Unirii, într-o nouă fază, rămânând, până la 1878,
complicată și plină de contradicții.

Note:
1. Vezi art. 425 al Regulamentului Organic al

Moldovei, ediţie integrală realizată de Dumitru Vitcu şi
Gabriel Bădărău, cu sprijinul lui Corneliu Istrati, Iaşi,
2004, p. 565.

2. Cu excepția articolului lui Kogălniceanu, citat sepa-
rat publicațiile folosite mai jos se găsesc în Acte și docu-
mente relative la istoria renașterii României, publicate de
Ghenadie Petrescu, Dimitrie A. Sturdza și Dimitrie C.
Sturdza, vol. III, București, 1889 și vol. VII, București,
1892.

3. Am publicat, cu privire la Nicolae Istrati și scrierea
sa, articolul Pentru păstrarea Moldovei: viața și ideile lui
Nicolae Istrati (1818-1861), în „Convorbiri literare”, nr. 7
(295), iulie 2020, p. 134-136.

4. Mihail Kogălniceanu, Opere, I, Beletristică, studii
literare, culturale și sociale, text stabilit, studiu introductiv,
note și comentarii de Dan Simionescu, București, 1974, p.
348-349.
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În limba italiană, scânteii din română îi cores-
pund două vocabule sinonime: favilla şi scintilla,
ambele provenite din latină, unde aveau aceeaşi
grafie ca în limba care le-a moştenit. Dante se folo-
seşte cu precădere de primul termen, care, în pre-
zentarea analitică a lui Scartazzini, presupune mai
multe accepţii. Pentru sensul propriu, definiţia
savantului elveţian sună, în traducere, astfel:
„parte foarte măruntă de foc1 şi, într-un sens mai
particular, particulă care se desprinde dintr-o mate-
rie care arde sau [care] ia foc, şi care se ridică în
văzduh”. Scartazzini localizează patru asemenea
întrebuinţări, toate în Paradis. 

În Par. I, 34 întâlnim un vers de rezonanţă pro-
verbială: „Poca favilla gran fiamma seconda”
(adică, păstrând inversiunea prin deplasarea la
stânga a complementului direct şi convertindu-l pe
aceasta din urmă în indirect: „unei mărunte scântei
o mare flacără îi urmează”). Cu alte cuvinte, para-
frazându-l oarecum pe Natalino Sapegno: dintr-o
mică scânteie se poate naşte un mare incendiu. Cu
toate că Scartazzini inserează acest exemplu în
categoria uzului propriu, versul este citat ca exem-
plu de uz figurat inclusiv în dicţionarul explicativ
al lui Devoto şi Oli (unde este echivalat cu „un
început timid”), ceea ce nu e de mirare dacă se ţine
seama tocmai de alura paremiologică a formulei.
Fireşte că, într-o asemenea situaţie, traducătorul
ţinteşte atât să redea aspectul proverbial, cât şi să
ocupe acelaşi număr de silabe, cel corespunzător
endecasilabului dantesc. Rezultatul lui George
Coşbuc e o diminuare a înfăţişării proverbiale,
compensată poetic printr-o reflecţie parcă improvi-
zată de o gândire sănătoasă: „Foc mare-ncinde-
adese şi-o schinteie”. Adverbul „adesea” se înscrie
de minune în retorica dantescă a modestiei, întru-

cât poetul îşi compară propria operă cu scân-
teia din care, poate, se va naşte flacăra majo-
ră a unei contribuţii ulterioare a altcuiva. Eta
Boeriu menţine semantica certitudinii pare-
miologice, dar aspectul final e tot acela al
unei improvizaţii poetice, prin opţiunea ter-
minologică şi morfologică a pluralului „vâl-
vătăi”: „Scânteia-aprinde vâlvătăi înalte”.
Adjectivul calificativ „înalte” e expresiv în
sine, dar parcă nu se suprapune ideii danteşti,
care vizează, nu în ultimul rând, o răspândire
(mai ales pe orizontală, fără a exclude şi
dimensiunea vericală) a mesajului iniţiat de
Poet. 

În Par. VII, 8 întâlnim o comparaţie: „e
quasi velocissime faville” („şi precum nişte
foarte repezi scântei”), aplicată spiritelor ce i se
întăţişează uimitului călător astral. Sapegno citea-
ză explicativ şi fără alte comentarii, în nota de sub-
sol, o elocventă formulă a lui Lionello Venturi: „în
acest cuvânt este cuprinsă ideea scăpărării acelor
spirite şi, totodată, a dispariţiei lor instantanee”. În
varianta lui George Coşbuc, formularea dantescă
îşi păstrează alcătuire şi conţinutul, în condiţiile în
care, în limba română, superlativul nu se poate rea-
liza gramatical, prin sufixare: „şi-asemeni unor
foarte iuţi schintei”. Eta Boeriu prelucrează mode-
lul coşbucian, variind terminologic cu un rezultat
tautologic: „şi-asemeni sclipitoarelor scântei”. 

În continuare, în Par. VIII, 16, întâlnim din nou
asociate – într-o comparaţie mai amplă – scânteia
şi flacăra, însă, de această dată, raportul cauzal lasă
locul unei co-prezenţe participative: „e come in
fiamma favilla si vede” („şi precum într-o flacără o
scânteie se vede”). George Coşbuc schimbă numă-
rul gramatical al flăcării, fără nici o alterare se-
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mantică, dat fiind caracterul oricum generic al
observaţiei: „şi cum schinteia-n flăcări se-osebeş-
te”. Eta Boeriu menţine flacăra la singular şi plura-
lizează scânteia: „şi-aşa cum vezi scântei ţâşnind
din pară” – cu o desprindere hotărâtă şi, nu mai
puţin, zorită a scânteilor de flacăra-mumă, nu
neapărăt conformă cu ideea de suprapunere cola-
borativă din originalul dantesc, unde distincţia şi
indistincţia se oglindesc reciproc. 

Pentru ocurenţa din Par. XVIII, 101, merită să
cităm întreaga terţină, prim termen al unei noi
comparaţii cu mişcările cereşti ale spiritelor lumi-
noase: „Poi come nel percuoter d’i ciocchi arsi/
surgono innumerabili faville,/ onde li stolti soglio-
no augurarsi” (cuvânt cu cuvânt: „Apoi, aşa cum
din lovirea cioatelor arse/ se ridică nenumărate
scântei,/ din care netoţii obişnuiesc să îşi ghiceas-
că”). În traducerea lui George Coşbuc, terţina dan-
tescă recapătă forma următoare: „Apói, precum
loviţi când ard, tăciunii/ răsfiră-n jur nenumăr de
schintei/ din cari se-ncred a proroci nebúnii”.
Remarcabilă este re-substantivarea poetică a impo-
sibilităţii de numărare a scânteilor, devenită „nenu-
măr de scântei” sub pana lui Coşbuc. Eta Boeriu
păstrează ideea din original, dar dublează predica-
tul corespunzător scânteilor: „Şi-aşa precum din
trunchiuri arse zboară,/ când le izbeşti, scântei şi se
prefiră,/ de-şi văd nerozii soarta-n ele [...]”.
Probabil că al doilea verb predicativ, util doar pen-
tru rima cu terţina următoare, e o variere a opţiunii
terminologice coşbuciene: astfel, „răsfiră” (asociat
de Coşbuc lemnului în ardere) devine „zboară [...]
şi se prefiră” (repuse de Eta Boeriu în sintactică
legătură cu scânteile). Însă, în noua traducere,
dublarea predicatului nu mai lasă loc ideii de incal-
culabil din original... Concluzionând parţial, chiar
şi în forma lor mai puţin uzuală, „schinteile” dan-
teşti ale lui Coşbuc sunt, în întreaga lor contextua-
lizare, preferabile în raport cu, altminteri, incontes-
tabilele „scântei” ale Etei Boeriu.

Pentru uzul figurat, inclusiv locuţionar, al ter-
menului favilla în Divina Comedie, Scartazzini
identifică o serie de alte ocurenţe, prilej cu care
poposim şi în celelate secţiuni ale marelui poem.
Astfel, în Inf. VI, 75, Dante foloseşte puterea de
aprindere a scânteii pentru a descrie, prin gura per-
sonajului numit Ciacco, răspândirea devastatoare a

unor păcate capitale în sânul comunităţii florentine
a vremii: „superbia, invidia e avarizia sono/ le tre
faville c’hanno i cuori accesi” (adică, foarte pe
româneşte, dar păstrând metafora: „trufia, pizma şi
zgârcenia sunt/ cele trei scântei care au aprins ini-
mile”). George Coşbuc înlocuieşte avariţia printr-o
sintagmă convenabilă: „trufia, pizma, pofta de
avere/ sunt trei schintei cari foc cetăţii dau”.
Folosirea, ca şi în alte rânduri, a pluralului cari
pentru relativul „care” poate mânia pe lectorul
dependent de DEX, dar este perfect inteligibilă, ca
să nu mai spunem că îşi are corespondenţe în cele-
lalte limbi romanice de circulaţie. În plus, în
varianta coşbuciană, scânteile nu mai aprind inimi-
le, ci de-a dreptul cetatea, printr-o variere a focusă-
rii metaforice ce nu prejudiciază sensul din origi-
nal. Eta Boeriu revine la mai precisa zgârcenie, ali-
pindu-i însă şi un adjectiv de umplutură metrică:
„trufia, pizma şi zgârcenia toată/ scântei au fost ce-
au dus la-ncăierare”. Aici, iată că scânteile sunt
păstrate formal, dar rostul lor metaforic este zădăr-
nicit de predicatul care li se asociază: ele nu mai
aprind, ci „duc la” ceva, ori funcţia lor semantică
este, în mod logic, aprinderea concretă (fie ea şi
metaforică), şi nu cauzalitatea abstractă (scântei
care determină harţa din cetate), aşa cum se întâm-
plă în noua tălmăcire. 

Poetul Staţiu declară în Purg. XXI, 94-96: „Al
mio ardor fuor seme le faville,/ che mi scaldar, de
la divina fiamma/ onde sono allumati più di mille”
(pe româneşte: „Ardorii mele i-au fost sămânţă
scânteile,/ care m-au încălzit, ale divinei flăcări/ de
la care s-au aprins mai mult de o mie”). Rezumând
explicaţiile elocvente ale lui Natalino Sapegno:
ardoarea lui Staţiu este inspiraţia poetică; divina
flacără inspiratoare este (aşa cum el însuşi preci-
zează mai departe) Eneida lui Vergiliu; verbul
allumare ar trebui înţeles ca „aprindere” mai
curând decât ca „iluminare” (cum sugerează eti-
mologia cuvântului); iar „mai mult de o mie” e o
hiperbolă al cărei sens se detaşează de numărul
concret implicat în formulare. Iată această terţină
în traducerea lui George Coşbuc: „Al flăcării divi-
ne foc şi mie/ sămânţă-mi fuse-ardorii ce-arătam,/
ca şi-altora de-apoi mai mulţi de-o mie”. Vedem
cum, de această dată, poetul nostru cedează presiu-
nii metrice, înlocuind „scânteia” din original cu un
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„foc” mai economicos în materie de silabe, dar nu
mai puţin valabil ca funcţie poetică, întrucât se
rămâne în aceeaşi sferă semantică a aprinderii ca
metaforă a inspiraţiei: e o echivalare ireproşabilă,
în pofida aparentei disproporţii dintre „foc” şi
„scânteie” (sau mai degrabă „schinteie”), conside-
rate în afara imaginii metaforice. Dimpotrivă, Eta
Boeriu reformulează atât prin explicitare, cât şi
prin multiplicare şi redistribuire a imaginilor poe-
tice: „În cântul meu am adunat comoara/ scânteilor
din flacăra măiastră/ ce-a adăpat mii de poeţi [...]”.
Aici, „flacăra divină” a Eneidei – elementul central
al constructului metaforic dantesc – este niţel
retrogradată la nivelul de „măiastră”, dar asta nu e
paguba cea mai mare. Aflăm că în „cântul” lui
Staţiu (adică în produsul finit al arderii poetice
evocate în textul original), poetul a „adunat
comoara scânteilor” emanate de textul exemplar:
este, în mod clar, ceva de bine, deşi nu e limpede
ce reprezintă, în acest caz, scânteile respective
(păstrate, încă o dată, mai mult formal şi, încă o
dată, multiplicate derutant). Mai aflăm, însă, în
continuare, că, pe lângă producerea tezaurului de
scântei adunat de piosul urmaş, flacăra Eneidei „a
adăpat” numeroşi alţi poeţi. Interpretarea cea mai
raţională ar fi că, rămaşi în imposibilitatea de a mai
aduna vreo scânteie din comoara bine păzită de
Staţiu, ceilalţi poeţi, deşi numeroşi, au fost nevoiţi
să recurgă la o altă manieră metaforică de a profita
de poemul ilustru: cea mai la îndemână formulă
constituind-o, când vorba vine de inspiraţie, adă-
parea. Cum însă această formă de profitabilă
exploatare a focului Eneidei e una de natură acva-
tică, ne pomenim cu o contradicţie în termeni,
întrucât un eventual oximoron conceput înadins ar
fi trebuit să îl includă, din capul locului, şi pe
Staţiu însuşi (pentru egalitate de şanse, dacă nu din
respect pentru spulberata coerenţă a metaforei din
original). Dimpotrivă, după introducerea figurată a
adăpatului poetic, Eta Boeriu revine – spre deose-
bire de textul dantesc – cu oricum tautologica
imagine înflăcărată a poemului inspirator: „iar
para// e Eneida; Eneida noastră [...]”, de unde ar
reieşi că modalitatea de influenţă a poemului este
una şi aceeaşi pentru toată lumea: adunători de
comori scânteietoare şi adăpaţi cu jeratic deopotri-
vă. Faptul că „para” introdusă de Eta Boeriu (şi

care, în acest caz, are fireşte, în înflăcărarea ei, o
funcţie tezaurizant-adăpătoare şi nu una agro-ali-
mentară) i-a fost, în aceeaşi frază, poetului Staţiu,
şi mamă, şi doică (aşa cum scrie şi la original, dar
într-o contrucţie metaforică separată net de cea
comentată de noi aici) lasă cititorul într-o ceţoasă
nedumerire stilistică... Dar unde-i „schinteia” de
mai an, a lui Coşbuc?... 

În Purg. XXIII, 46-48, Dante tocmai întâlnise
un penitent cu o figură atât de schimbată de condi-
ţiile de mediu, încât l-a putut recunoaşte doar după
voce. Acest indiciu este asemuit, metaforic, cu o
scânteie: „Questa favilla tutta mi raccese/ mia
conoscenza a la cangiata labbia,/ e ravvisai la fac-
cia di Forese” (pe româneşte: „Această scânteie
mi-a aprins întrutotul/ cunoştinţa [în privinţa]
schimbatului [său] chip/ şi am recunoscut faţa lui
Forese”). În acest caz, George Coşbuc recurge la o
formă lexicală care, prin jucăuşenia desinenţei, ar
putea isca unele strâmbături nazale din partea ceti-
torilor (pardon: a cititorilor) progresişti: „şi-ntrea-
ga cunoştiinţă feţii lui/ schinteaua asta-ntreagă mi-
o aprinse./ Şi chipul lui Forese-l cunoscui”2. De
asemenea, uzul dativului, similar celui practicat de
Dante în italiană, poate isca un anumit disconfort
în minţile mai puţin scânteietoare. Mai problema-
tică e, în această traducere, repetiţia adjectivului
„întreagă”, care nu prea are de ce să se refere şi la
coşbuciana „schintea”: pare să fie vorba, mai
degrabă, de o scăpare rămasă în urma unor combi-
naţii succesive care, pesemne, nu-l mulţumeau pe
poetul-traducător... La rândul ei, Eta Boeriu intro-
duce o nouă modalitate de acţiune a scânteii, mai
puţin spectaculoasă decât precedentele. Astfel,
aprinderea metaforică este înlocuită cu o mai con-
cretă, dar nu până la capăt, dezmorţire (mentală):
„Scânteia-aceasta-mi dezmorţi deplin/ cunoaşterea
şi-n faţa lui schimbată/ eu pe Forese-l cunoscui din
cin”. Complementul de selecţie interpolat pentru
întregirea metricii şi pentru susţinerea rimei („din
cin”) se referă, în mod acceptabil, la grupul de
păcătoşi penitenţi din care Forese Donati face
parte şi împreună cu care se deplasează (în speţă:
mâncăcioşii). În ansamblu, în ciuda re-metaforiză-
rii predicatului asociat „scânteii”, precum şi a
complementului adiţional menţionat, terţina sună
mai limpede, cel puțin în primele două versuri,
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decât varianta coşbuciană. 
Urcând din nou în Paradis, găsim următoarea

ocurenţă în cântul XVII, versul 83. Contextul este
acela al profeţiei rostite de Cacciaguida, străbunul
cruciat al Poetului, care îi prezice despre marile
fapte ale viitorului său găzduitor veronez,
Cangrande della Scala. În profeţie figurează şi ter-
ţina următoare: „ma prima che ’l Guasco l’alto
Arrigo inganni,/ parran faville de la sua virtute/ in
non curar d’argento né d’affanni” („dar mai înain-
te ca Gasconul pe înaltul Henric să îl înşele,/ vor
apărea scântei ale bărbăţiei sale/ în a nu-i păsa de
bani şi nici de trude”). Cum anticipam, subiectul
frazei, subînţeles din anterioritatea contextuală,
este nobilul Cangrande della Scala. Gasconul este
papa Clement al V-lea, iar înaltul Henric (Arrigo)
este împăratul Henric al VII-lea de Luxemburg,
marea şi nefericita speranţă a lui Dante în reinstau-
rarea autorităţii imperiale romane în Italia şi în
lumea largă. Cacciaguida îi prezice Poetului stră-
nepot că, înainte ca împăratul să fie trădat de către
papă (1312), vor fi ieşit deja la iveală primele
semne („scântei”) ale bărbăţiei lui Cangrande, în
materie de generozitate şi de vitejie. În traducerea
lui George Coşbuc, cititorul român are parte de
următoarea variantă: „Dar pân-a nu-nşela pe-Enric
duşmanul/ Gascon, va da schintei a sa virtute/ ce
ia-n dispreţ şi trudele şi banul”. Aici, Enric trebuie
citit cu accentul tonic pe i, la fel ca în italianul
Enrico, în sicilianul Arigo sau în intermediarul
napolitan Errico (derivate, toate, din forma latini-
zată Henricus). Negaţia construită de Dante litotic
cu adverbul non e mutată, cu abilitatea jocului lin-
gvistic între resursele lexicale şi cele gramaticale,
în prefixul negativ al substantivului dis-preţ. În
sfârşit, Coşbuc interpolează calificativul „duşma-
nul” asociat Gasconului pontifical3, desigur din
considerente metrice, însă în concordanţă cu ade-
vărul istoric... Eta Boeriu recuperează accentul
tonic germanic originar pe e din Henric:
„Gasconul nu va-ajunge-a-l înşela/ pe Henric, când
el pilde de virtute,/ uitând de trudă şi de-arginţi, va
da”. Suprinde, în această variantă, renunţarea com-
pletă la metaforicele „scântei” şi la semantica,
eventual bizară, a verbelor asociate acestora.
Traducătoarea preferă o explicitare completă a

metaforei pe care o urmărim, dar soluţia pentru
care optează (în esenţă: „a da pilde”) spune mai
mult decât originalul („a da primele semne”). În
completare, expresiile „a uita de trudă” şi „a uita
de arginţi”, combinate într-una singură („a uita de
trudă şi de arginţi”) pot momi către unele descifrări
incompatibile cu sensul din textul-sursă (de exem-
plu: „preferă să nu muncească, dar – din fericire
pentru el – nu e nici mare amator de câştiguri
băneşti”, aşa încât e în măsură să ofere pilda unui
strălucit pierde-vară aristocrat, acolo unde ar trebui
să reiasă limpede că nobilul nostru nu precupeţeşte
nici o faptă măreaţă, fie de vitejie, fie de generozi-
tate; spus frazeologic, cum de altfel procedează
Dante însuşi în italiană, Cangrande „nu se uită”
nici la mărimea efortului, nici la aceea a cheltuie-
lilor). Pe de altă parte, independent de sensurile
reale sau imaginare ale pildelor virtuoase generate
de nobilul veronez, la o nouă lectură completă a
terţinei mai descoperim o lectură eronată prilejuită,
eventual, de ambiguitatea exprimării din traducere:
anume, ar putea reieşi că, odată pus în circulaţie
măreţul exemplu personal al lui Cangrande, papa
nici nu va mai apuca („nu va ajunge”) să îl trădeze
pe împăratul romano-german, cel puţin potrivit
eronatei (în acest caz ireal) profeţii a clarvăzătoru-
lui celest Cacciaguida... 

Note:
1. Cfr. prima definiţie propusă pentru scânteie de Lazăr

Şăineanu: „mică părticică de foc” (Dicţionar Universal al
Limbei Române, Editura Scrisul Românesc fost Samitca,
Craiova, 1929). 

2. În ediţia îngrijită de profesorul Gheorghe Chivu
apare o singură frază, fapt ce sporeşte, la nivel vizual, flui-
ditatea terţinei: „şi-ntreaga cunoştiinţă feţii lui/ schinteaua
asta-ntreagă mi-o aprinse/ şi chipul lui Forese-l cunoscui”. 

3. Aici, în ediţia îngrijită pentru Academie de profeso-
rul Gheorghe Chivu, primul vers al terţinei începe cu
minusculă (după punct şi virgulă prealabile în locul punc-
tului din ediţia mai populară de la ESPLA), iar Gasconul
este redactat tot cu minusculă („duşmanul/ gascon”), apă-
rând astfel deposedat de aparenta alură antonomastică pe
care o căpăta purtând majusculă şi în limba română, pre-
cum în practica italiană curentă. 
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În al doilea rând, susţine Heidegger, deşi omul
controlează sistemul somării puterii, el nu controlea-
ză şi puterea care răspunde somației
(Herausfordern), pentru că natura nu-i livrează doar
puterea pe care el o doreşte, ci şi altele consecinţe
asociate, a căror natură nu este întotdeauna benefică.
Cu alte cuvinte, somarea tehnologică a puterii are
efecte secundare. Şi poate că lucrul acesta nu ar fi
nici el chiar atât de periculos, dacă din sânul fiinţei
s-ar invoca, pe lângă daimonul puterii, şi duhul înţe-
lepciunii, stăpânul firesc al celui dintâi. Pasul acesta
este însă blocat tocmai de ocultarea fiinţei, datorată
reducționismului epistemologic practicat de gândi-
rea tehnico-ştiinţifică. Din această cauză, omul con-
temporan nu deţine o tehnică de administrare a teh-
nicii, lucru de altfel greu de realizat din interiorul
gândirii tehnice, pentru că, după cum observă
Heidegger, arătarea tehnică a fiinţei ocultează cu efi-
cienţă celelalte forme de arătare a fiinţei. În felul
acesta, tehnica interzice din principiu soluţionarea
problemelor legate de raportarea la realitate, pe care
ea însăşi le creează. Mai simplu, pentru că dificulta-
tea revine tehnicității ca atare, nu i se poate concepe
o soluţie tehnică. Adevărul care ar putea rezolva pro-
blema trebuie să fie de aşa natură încât să scoată şti-
inţa şi tehnica de pe poziţia lor ilicită de formă unică
a revelaţiei fiinţei, aşezându-le într-o rubrică revela-
torie limitată, cum ar fi, de exemplu, sfera utilităţii,
de care ele ţin de fapt. În absenţa unui astfel de ade-
văr, capabil să încadreze încadrarea însăşi, omul
rămâne în continuare un monolatru al puterii şi,
implicit, un adorator, nu un utilizator al tehnicii. 

Revelaţia tehnică a fiinţei are, după cum spu-
neam, natura unei somații adresate puterii; e o
somație adresată unui geniu ascuns în fizicalitate.
Prin eficienţa ei procedurală, tehnica poate constrân-
ge natura să dea ceea ce ea nu ar fi dat de la sine. În
bine-cunoscuta imagine biblică, omul trebuia să

păzească grădina, nu doar să o lucreze, pentru că în
lucratul grădinii se ascundea pericolul schimbării
scopului activităţii dinspre avantajul grădinii către
interesul exclusiv şi perceput al omului. Odată petre-
cut lucrul acesta, dintr-un instrument al întreținerii
grădinii, tehnica devine mijlocul secătuirii ei, în
avantajul nevoilor percepute al omului. Paradoxal,
procedând astfel, magicianul puterii personale nu
ajunge stăpânul gliei, ci robul şi duşmanul ei. Există
cel puţin o diferenţă de grad între ţăranul care-şi câş-
tigă pâinea din natură şi agricultura industrială care
stoarce o natură redusă la statutul de resursă.
Agricultura tradiţională permite încă integrarea omu-
lui în structura naturii, în timp ce agricultura indus-
trială constituie o abuzare a naturii de către om.
Există, desigur, o opoziţie esenţială între om şi natu-
ră, întrucât omul nu este în totalitate o fiinţă naturală.
Din această cauză, nimeni nu poate pretinde cu sens
o întoarcere a omului la natură, iar ecologismul nu
trebuie exagerat în sensul acesta. Totuşi, o bună gos-
podărire a planetei se impune; este un act de înţelep-
ciune şi, prin urmare, o formă de manifestare a dem-
nităţii umane. 

În general, violenţa actuală împotriva naturii stă
în faptul că procesele naturale marcate pentru
exploatare sunt decupate din sistemul existenţei uni-
versale şi introduse într-un sistem al eficientizării
artificiale, întrucât fenomenele naturale nu sunt
exploatabile eficient decât în astfel de condiţii.
Organele amputate naturii sunt atașate frankenstei-
nian robotului procedural al tehnicii, industria
funcționând numai prin subminarea armoniei univer-
sale a naturii. Prin urmare, activitatea industrială nu
este doar o operaţiune care întrece capacitatea com-
pensatorie a naturii, excedentul îmbrăcând forma
reziduurilor şi a poluării, ci ea întrece această capa-
citate pentru că este o activitate contra naturii, scopul
său final şi cu totul nenatural fiind acapararea între-
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gului naturii, motiv pentru care noţiunea de industrie
sustenabilă pare a fi o contradicţie în termeni, cel
puţin în condiţiile tehnicii actuale. Adevărul afirma-
ţiei că tehnologia va reuşi în final reintegrarea omu-
lui în natură depinde, printre multe altele, de recâşti-
garea accesului conştiinţei la revelaţia felurită a fiin-
ţei, adică, de ieşirea minţii umane din arestul înca-
drării. Înţelegerea faptului că încadrarea este doar
una dintre formele revelaţiei va constitui o adevărată
supapă de refulare a presiunii care împinge în pre-
zent activitatea industrială dincolo de controlul raţiu-
nii. 

Dacă înţelegem cum se cuvine natura acestor
dificultăţi, realizăm şi faptul că nu extragerea puterii
din natură este principala problemă, ci forţa incon-
trolabilă care ne împinge cu furie în această direcţie.
Problema nu este doar aceea că operăm cu un lucru
periculos, ci mai ales aceea că nu ne putem opri să
abuzăm de acest lucru periculos, iar situaţia aceasta
nu se datorează doar unei modalităţi îngrădite de
revelare a fiinţei, ci mai ales unei modalităţi neîngră-
dite de revelare acţională a dezbinării naturii umane
împotriva ei însăşi. Poftele noastre iraţionale şi nes-
tăpânirea de sine sunt cele care ne smulg din sfera
valorilor autentice ale fiinţării, pentru a ne arunca în
universul oniric şi parazitar al valorilor inautentice
ale distrugerii. Ne pricepem să raţionăm cu maximă
precizie în privinţa mijloacelor, dar renunţăm ime-
diat la raţiune când este vorba despre scopuri. Ceea
ce omul somează prin tehnică, aşadar, el nu somează
doar din sânul naturii, ci şi din sânul propriei sale
naturi dezechilibrate, pentru că invocă din natură
ceea ce-i porunceşte nestăpânirea lui interioară,
esenţa corupţiei sale fiind, după cum bine a înţeles
Platon, iraționalitatea plăcerii, nu raţionalitatea
nevoii. Omul însuşi e implicat mai adânc decât natu-
ra în efortul său de a o transforma în resursă, iar ordi-
nea în termenii căreia natura i se revelează, în cazul
acesta, este dezordinea plăcerilor lui. Revelarea teh-
nică a naturii şi auto-revelarea omului aflat în contra-
dicţie cu propriile sale interese converg, pentru că
fiinţa umană operează cognitiv şi practic asupra
naturii, în condiţiile propriului său mod de a fi.
Tehnica trunchiază revelarea fiinţei, transformând-o
în resursă, dar tot ea îl prezintă pe om ca pe un
mono-idolatru al puterii, această monolatrie fiind, în
final, responsabilă de trunchierea fiinţei. Modul teh-
nic de interogare a realităţii, idolatria puterii, trun-
chierea fiinţei şi sărăcirea spirituală a naturii umane

joacă împreună hora macabră a dorinţelor iraţionale. 
Referindu-se la efectul încadrării asupra naturii

omeneşti, Heidegger afirmă că lucrurile trebuie gân-
dite fenomenologic, prin prisma ideii de destinare
(Geschick), aceasta fiind esenţa istoriei (Geschichte),
care este totalitatea destinărilor. Privită în felul aces-
ta, gândirea tehnică ar fi rezultatul unei destinări în
vederea reprezentării obiectivizante a realităţii,
adică, în vederea încadrării. Ca moduri ale revelaţiei
însă, destinările nu sunt impuse omului, ci îi sunt
propuse. Ele sunt modalităţi ale auzirii (Hörender),
mai degrabă decât nişte forme ale constrângerii
(Höriger), libertatea definindu-se tocmai în termenii
participării omului la respectivele propuneri revela-
torii, ceea ce înseamnă că, în mod originar, libertatea
nu ţine de voinţă, ci mai degrabă de deschidere
(Freie), de arătare şi adevăr. Ceea ce eliberează, în
ultimă instanţă, e misterul care se comunică prin
vălul care-l acoperă, dar care permite totuşi confun-
darea sa cu vălul respectiv; şi acesta este lucrul care
se petrece în cazul destinării încadrării, care îşi con-
fundă produsele cu fiinţa însăşi. Cu toate acestea,
Heidegger nu crede că ar avea vreun sens să ne răz-
vrătim împotriva tehnologiei, ca împotriva unei
lucrări diavolești, întrucât esenţa ei ne oferă o neaş-
teptată deschidere eliberatoare către fiinţă, omul
atingând prin ea doar ceea ce i se oferă prin acest
mod al revelaţiei.

Fără îndoială, această perspectivă nu este greşită,
dar este cu siguranţă incompletă şi chiar minimaliza-
toare, în privinţa riscurilor pe care revelaţia tehnică
le implică. Tehnica nu este în sine rea. Dimpotrivă,
aşa cum spune Heidegger, ea ne oferă putinţa unor
cunoaşteri şi a unor înfăptuiri extraordinare.
Dificultatea stă în neputinţa omului de a o folosi aşa
cum trebuie, adică, într-o manieră care să nu-l trans-
forme într-o victimă a ei. Dacă procedurile tehnice
presupun existenţa unor norme de protecţia muncii,
trebuie să înţelegem că tehnica însăşi presupune şi ea
astfel de norme şi că aceste norme nu pot fi scrise de
pe poziţiile tehnicii înseși, ci numai de pe poziţiile
înţelepciunii spirituale, singura care are acces la
idealul integral al sănătăţii umane. Dacă tehnica nu
ar include niciun pericol, nimeni nu ar fi suspectat-o
de posibilitatea de a fi o lucrare diavolească. Trebuie
să înţelegem totuşi că tehnica nu este o simplă formă
limitată de revelare a fiinţei, ci este şi un mod de
transformare, adesea ireversibilă, a omului şi a lumii,
în forme nu în totalitate pozitive. Fără îndoială,
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ochiul filosofului vede pretutindeni formele revelării
fiinţei, însă pentru cei afectaţi de trunchierea fiinţei,
lucrurile sunt mai puţin serafice. Chiar dacă natura
umană e suficient de robustă pentru a-şi reveni, în
final, din această orbire faţă de fiinţă, deocamdată
omul tehnic actual nici măcar nu întrevede natura
sau chiar existenţa problemei. În replică, Heidegger
se mulţumeşte doar să adauge că omul nu face altce-
va decât să înainteze în sfera posibilului. Să sperăm,
aşadar, că printre aceste posibilităţi nu se numără şi
auto-distrugerea. Este adevărat că revelarea ţine de
esenţa omului, fapt care i-o face inevitabilă. Este, de
asemenea, adevărat că destinarea spre revelare e
periculoasă sub toate formele ei, întrucât fiinţa e
mereu confundată cu vălurile sale. Cu toate acestea,
nu orice formă de revelaţie parţială pune la dispoziţia
omului mijloacele anihilării sale fizice şi spirituale,
ceea ce înseamnă că revelaţia fiinţei prin prisma
încadrării ocupă totuşi un loc special. Nu orice formă
de revelaţie îl împinge pe om într-o direcţie care
pare, deocamdată, suicidară. 

Cu toate acestea, Heidegger are dreptate atunci
când afirmă că adevărata ameninţare a tehnicii nu e
reprezentată de mașinăriile letale pe care le produce,
deşi nici acestea nu sunt de neglijat, ci mare proble-
mă stă în efectul pe care esenţa tehnologiei îl are asu-
pra esenţei omului, căruia îi interzice modalităţi
revelatorii mai adânci. Din pricina acestui fapt, situa-
ţia persistă. Mentalitatea tehnologizată blochează
omului accesul la adevărurile ultime, desființându-i
interesul faţă de ele, prin intensificarea jocului
proximităților mundane. Somarea ştiinţifică a reali-
tăţii interzice arătarea ei liberă. Astfel, continuă filo-
soful, dacă omenirea nu face un efort de reorientare
a conştiinţei, ea va pluti în derivă, încartiruită pe ilu-
zia încadrării. Aşadar, nu faptul că omul construieşte
mașini e problema, ci faptul că mentalitatea
mașinistă îl reconstruiește pe om ca maşină, acapa-
rându-i intelectul şi sufletul, modificându-i esenţa. În
consecinţă, putem spune că Heidegger, în pofida for-
mulărilor sale pe alocurea tributare turnului de fil-
deş, rămâne totuşi conştient de seriozitatea proble-
mei.

Dar, afirmă el în continuare, faptul nu trebuie să
ne provoace deznădejde, pentru că, acolo unde peri-
colul creşte, sporeşte şi posibilitatea mântuiri, care
nu înseamnă doar asigurarea perpetuării speciei
umane, ci îmbracă şi forma unei întoarceri acasă, la
adevărata noastră esenţă. Operaţiunea salvatoare tre-

buie să acţioneze însă tocmai prin esenţa tehnologiei,
pentru că, fiind în mod esenţial nişte fiinţe ale reve-
laţiei, noi nu putem renunţa la revelaţia oferită de
abordarea tehnologică a naturii. Din acelaşi motiv
însă, nici nu vom rămâne pentru totdeauna blocaţi în
revelaţia monocoloră a încadrării. Dimpotrivă, pe
măsură ce pericolul şi constrângerile sporesc, spo-
reşte şi conştientizarea lor; şi aici se ascunde şansa
mântuitoare. Totuşi, rezolvarea nu vine fără o pregă-
tire adecvată; şi aici îşi găseşte locul activitatea des-
tinată analizei şi sublinierii pericolului. Soluţia hei-
deggeriană, aşadar, este una care ţine oarecum de
providențialitate. Orice formă de revelare a fiinţei
implică o anumită adaptare a omului la ea, însă omul
este şi el un dat, în sensul că îi este dat să participe la
arătarea adevărului fiinţei, şi în aceasta constă pute-
rea salvatoare a adevărului, care-l readuce pe om la
esenţa lui de fiinţă a revelaţiei. Încadrarea, care ame-
ninţă să-l îngroape într-o singură manieră revelatorie
şi care-l constrânge să renunţe la libertatea lui esen-
ţială de hermeneut, îi descoperă omului tocmai fap-
tul că este o făptură a revelaţiei şi că revelaţia nu este
singulară. Puterea salvatoare se află ascunsă, aşadar,
în însăşi esenţa încadrării, dar pentru a o vedea tre-
buie să fim atenţi la ceea ce ni se arată prin esenţa
tehnologiei, fără a ne lăsăm hipnotizați de tehnologia
însăşi. Dacă gândim tehnologia ca pe un mijloc, nu
ca pe o formă de revelaţie, rămânem prizonierii
dorinţei de a o stăpâni şi trecem pe lângă esenţa ei.

Rămâne, deci, în experienţa tehnologică a omu-
lui, o anumită ambiguitate, faptul fiind un indiciu al
tainei fiinţei. Pe de o parte, încadrarea blochează
adevărul fiinţei, prin agitaţia multicoloră a clasifică-
rilor ei. Pe de altă parte însă, ea îngăduie omului să
persiste, ca mijloc şi recipient al revelaţiei adevăru-
lui ei. E o ambiguitate a ascunderi şi revelaţiei.
Această constatare nu este totuşi suficient de puter-
nică pentru a ne salva. Pentru a atinge scopul acesta,
nu trebuie să scăpăm din vedere pericolul. El trebuie
să rămână mereu înaintea ochilor noștri. Pericolul
încorsetării exclusive a revelaţiei în maniera organi-
zării nu poate fi totuşi îndepărtat doar prin realizările
omului; e nevoie şi de reflecţia lui asupra acestor
realizări, dar mai ales de reflecţia lui asupra lui
însuşi, în calitate de cauză şi de produs al realizărilor
sale. El trebuie să înţeleagă constrângerile interioare
care-l împing spre tehnologie, adică, motivele idola-
triei puterii, şi faptul că mentalitatea tehnologică
poate opera deformator asupra naturii omeneşti. 
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În sfârşit, un ultim aspect pe care, de asemenea,
nu trebuie să-l scăpăm din vedere este faptul că pro-
cesul deșteptării noastre din ignoranţa faţă de impli-
caţiile umane ale vieţii tehnologizate este îngreunat
de subiectivismul în care ştiinţa l-a împins pe omul
contemporan. Este o altă consecinţă a încadrării, des-
pre care Heidegger nu ne vorbeşte, dar a cărei impor-
tanţă este incontestabilă. Ştiinţa clasică modernă
operează în interiorul unei metafizici aşa-zis realiste,
conform căreia natura are o existenţă pentru sine,
cum ar spune Hegel. La rigoare însă, despre Galilei
nu putem spune că a descoperit obiectivitatea, ci mai
degrabă că a inventat obiectivitatea, ca atitudine faţă
de lume. El a produs ideea conform căreia lumea
arată aşa cum arată, indiferent dacă e privită sau nu.
Înaintea lui Galilei, natura era un spectacol oferit
omului de către divinitate; după Galilei, spectatorul
a fost redus la statutul unei simple oglinzi, iar regi-
zorul a fost eliminat în întregime. Omul occidental a
acceptat aceste pretenţii extreme, nu pentru că ele ar
fi adevărate, ci pentru că îi oferă putinţa de a opera
eficient asupra naturii, ajungând în final să confunde
eficienţa operaţională cu adevărul. Rezultatul acestei
perspective moderne asupra realităţii a fost exilarea
omului din lumea accesibilă ştiinţei, şi pentru că s-a
decis că nu există nimic altceva decât ceea ce ştiinţa
obiectivă poate accesa, omul a fost exilat din lume,
găsindu-şi refugiul în subiectivitatea lui considerată
gratuită. Contradicţia ascunsă în sânul ştiinţei obiec-
tive este incapacitatea ei de a-l integra pe cel care o
construieşte. Deşi trupul aparţine sistemului cauzal
al naturii, eu însumi nu pot fi sesizat ştiinţific, decât
în măsura în care sunt înlocuit cu forme obiectivate
şi reconstrucții teoretice, care prin chiar natura lor
abstractă contestă concretitudinea fiinţei care sunt; şi
aceasta în ciuda faptului că, la urma urmei, obiecti-
vitatea este doar o iluzie care se iveşte la nivelul
generalizărilor grosiere.

Dar, alungat din realitate ca un accident inutil al
fiziologiei, sinele a supraviețuit în mediul vieţii zil-
nice, din care a ieşit acum pentru a ocupa centrul nar-
cisic al culturii jurnalistice, specifice societăţii de
consum, în care se cuprind: cultivarea corporalităţii
şi a aspectului fizic, analiza interminabilă a relaţiilor,
preocuparea faţă de dieta, diverse psihanalize şi tera-
pii alternative, religii emoționale şi o seamă de feno-
menologii exotice. Tot acest carnaval al cultivării de
sine, îmbrăcat în costumul la modă al unui jargon

cvasi-ştiinţific, destinat armonizării cu spiritul vre-
mii, are drept scop păstrarea aparenței tinereţii,
aceasta fiind noua valoare care joacă rolul de justifi-
care morală a întregii întreprinderi. Lipsit de religie,
alungat de ştiinţă şi rătăcit în complexul social al
civilizaţiei tehnice, sinele se refugiază în această cul-
tivare de sine, căutând să-şi edifice o identitate con-
fecţionată din materialele inconsistente ale societăţii
de consum şi ale culturii de masă. Narcisismul acesta
nu este însă decât un simplu mecanism de apărare. El
nu are un standard stabil de evaluare, e aleatoriul şi
nu atrage decât prin exoticul elementelor intrate în
moara lui. Identitatea obţinută este una pur retorică şi
ţine în mod fundamental de imaginarul cosmetic.
Pentru că ştiinţa contestă sinelui locul său în lume şi
îi blochează astfel accesul la sursa valorilor autenti-
ce, el este obligat să se considere pe sine o astfel de
sursă, a cărei valabilitate se limitează, desigur, la
sfera neesențială a subiectivităţii gratuite. Paradoxul
nu dispare totuşi, pentru că această cultivare subiec-
tivă de sine e o cultivare a sinelui corporal, mentalul
făcând parte din acest proiect doar ca sursă a jargo-
nului la modă, un fel de psiho-bavardaj relaţional şi
sentimental, devenit lingua franca lumii dezvoltate.
Toate acestea nu constituie însă decât o încercare
disperată a sinelui de a-şi găsi un refugiu real. Din
nefericire, narcisismul contemporan e pur retoric,
întrucât discuţiile creează ele însele majoritatea dra-
melor pe care pretind că le descriu. E o încercare
nevrotică de ascundere a exilului spiritual şi a
mortalității. E singura lume în care sinele mai poare
zgâria o mâzga de realitate. 

Acest tablou al omului actual, pe lângă capacita-
tea lui de a ne provoca lacrimi, ne comunică şi faptul
că acest refugiu al fiinţei umane pare a se transforma
treptat într-o capcană. Izolat pe teritoriul infantilis-
mului subiectiv şi devenind molusca unei astfel de
cochilii, descresc şansele ca omul să se trezească la
realitatea situaţiei sale, o atitudine care pretinde prin
ea însăşi o anumită coloană vertebrală spirituală.
Aşadar, nu doar că încadrarea răpeşte omului celelal-
te sensuri ale fiinţei, dar chiar în interiorul încadrării
şi din pricina ei, el este obligat să se ascundă în
această ultimă văgăună existenţială a subiectivităţii.
Nu putem decât spera că destrămarea visului ilumi-
nist va aduce o măsură de seriozitate şi în privinţa
sinelui uman. 
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Corespondența dintre Constatin Noica și prietenul
său Mircea Eliade aduce prețioase informații și cu pri-
vire la felul în care își vedea autorul Sentimentului
românesc al ființei propria carte. În chip neașteptat,
autorul se referă în mod repetat doar la unul dintre capi-
tolele viitoarei sale cărți: comentariul pe marginea bas-
mului Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte,
tipărit în 1862 de Petre Ispirescu, dar auzit de la tatăl
său încă din 1838-1844. 

Secolul al XIX-lea a fost secolul descoperirii mari-
lor basme și al marilor balade din trecut. Pe primele le-
au auzit și notat – poate chiar prelucrat – Richard
Kunisch și Petre Ispirescu, un german și un meșter tipo-
graf bucureștean. Pe celelalte – un boier moldovean,
Vasile Alecsandri. Secolul al XX-lea a adus însă marile
valorificări ale acestor creații anonime în câmpul filo-
sofiei. Lucian Blaga și-a conceput viziunea despre
spațiul mioritic, iar Constantin Noica a filosofat despre
sentimentul românesc al ființei pornind de la basmul
ispirescian amintit. Cel puțin așa pare să se întrezăreas-
că în lumina corespondenței sale cu profesorul de isto-
ria și filosofia religiilor de la Chicago. 

În primăvara lui 1976, gânditorul publica înrevista
Luceafărul un text intitulat Basmul ființei. Apoi, în
Steaua, tipărea, în iulie, tentativa sa hermeneutică refe-
ritoare la povestea vieții fără de moarte. Într-o scrisoare
trimisă către Chicago în octombrie 1976, Noica mărtu-
risea: „Nu-ți ascund ... că aș fi încântat dacă ar interesa
pe cineva interpretarea mea din Tinerețe fără bătrânețe,
apărută în Steaua, nr. 6, din 1976. Aș publica-o bucuros
într-o plachetă, cu textul lui Ispirescu tradus în frunte.
Poți trece sugestia mea traducătoarei din Brașov? Asta
doar ca o «verificare», căci mă tem, în ce te privește, de
o apreciere prea generoasă”1. 

Nu există încă o ediție a Sentimentului românesc al
ființei care să raporteze, în addenda – sau în note – dacă
textul din revistă este identic sau nu cu cel inclus în
volum2. Rezultă însă din cele de mai sus că, măcar
inițial, exercițiul hermeneutic în marginea basmului ispi-
rescian era privit ca o intreprindere cărturărească autono-
mă. Autorul o socotea o izbândă personală în așa măsură,

încât plănuia chiar o posibilă editare de sine stătătoare, ca
broșură sau plachetă, însoțind reproducerea basmului
comentat3. Totodată, o considera atât de importantă,
încât nu vedea de ce nu ar fi tradusă și se gândea chiar la
persoana care putea face acel lucru îndată. El revenea, de
altfel, asupra chestiunii într-o epistolă următoare, spu-
nând: „Dacă, prin imposibil, s-ar traduce interpretarea
mea, mă gândesc că ar trebui să aibă în frunte basmul
însuși, care e scurt, cum știi. În orice caz, aș fi de acord
ca traducătorul (sau traducătoarea) să taie tot ce e prea
«filosofic» sau prea local românesc, ca formulare. Dar
vei vedea tu singur dacă lucrul merită tradus”4. 

Interesul lui Noica pentru traducere se vădește a fi
unul pentru introducerea în circuitul filosofic
internațional a basmului românesc menționat și a per-
spectivei acestuia asupra chestiunii nemuririi. Acest
lucru devine evident din mențiunile cu privire la even-
tualele intervenții asupra textului comentat, chestiune
sensibilă, de obicei, zgândărind vanitatea auctorială,
dar asupra căreia, departe de orice orgoliu, nu vedea
niciun impediment. Era un mod de a arăta că, de fapt,
interesul său merge către lansarea în dezbaterea
internațională a temei din basmul ispirescian și, odată
cu aceasta, a tezei sale – dar comune cu a lui Lucian
Blaga, cu a lui Mircea Eliade – referitoare la profunzi-
mile filosofice ale culturii românești tradiționale, orale,
populare. Lăsa însă totul, cu toată încrederea, la latitu-
dinea lui Eliade, care urma să decidă ce ar „merge” pe
piața internațională și ce nu. 

În 27 decembrie, din Paris, Eliade îi mărturisea pie-
tenului său că „Abia aștept să-ți citesc interpretarea bas-
mului. (Ce curios! Acum câteva zile am terminat o
novella – 120 [de] p[agini] dact[ilografiate] – care în
românește va purta același titlu: Tinerețe fără
bătrânețe...)// Voi încerca să găsesc un bun traducător –
fie brașoveanca noastră, fie altul”5. Era aici nu doar
revelația unei afinități profunde între ei, rezolvate de
unul în planul comentariului filosofic direct, iar de celă-
lalt cu mijloacele prozei fantastice, dar și asigurarea că
va face demersurile necesare pentru ca eseul noician să
fie tradus în engleză, devenind astfel publicabil – se
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subînțelegea – într-o editură din lumea anglo-saxonă. 
Peste o lună și jumătate, în 13 februarie 1977,

Eliade revenea asupra subiectului. „Am citit cu o
deosebită încântare eseul tău despre Tinerețe fără
bătrânețe. Din păcate, brașoveanca noastră, de curând
căsătorită, a plecat în California. I-am expediat o foto-
copie a textului. Mi-a răspuns că «e prea greu» pentru
ea, că «nu înțelege» întotdeauna – iar când înțelege, nu
știe cum să traducă... Voi încerca cu alți eventuali tradu-
cători. Adevărul este că limbajul tău filosofic «trece»
anevoie într-o altă limbă (cf. Heidegger). Trebuie ca
cineva să recreeze un limbaj filosofic în englezește ple-
când nu de la sintaxa lui Hegel și Heidegger – ci de la
tine, i.e. de la cartea ta despre terminologia filosofică
românească și de la comentariile la Eminescu.// În orice
caz, textul este excepțional, și ar trebui tradus în
broșură, ca să circule printe români și românizanți”6.
Eșecul tentativei dee traducere era nu doar
circumstanțial, provocat de căsătoria și mutarea tălmă-
citoarei vizate („brașoveanca”). El ținea de evidențierea
unei originalități conceptuale care punea stavile serioa-
se în calea oricărui traducător potențial al textelor filo-
sofului în limba engleză. Această revelație i-o făcea
Eliade în termenii cei mai flatanți cu putință, constatând
admirativ că filosofia prietenului din țară nu se poate
folosi de tipicul traducerilor din Hegel sau Heidegger,
doi filosofi germani renumiți prin dificultatea limbaju-
lui lor filosofic. Convingerea eliadiană era că Noica
scrie o filosofie profund originală, a cărei notă particu-
lară se evidenția încă de la nivelul simplei tentative de
a o traduce într-o altă limbă. Asupa acestui aspect reve-
nea și într-o scrisoare ulterioară, constatând că „... m-
am convins că ești mai greu de tradus decât [Lucian]
Blaga...” 7. 

În iunie următor însă Noica îi răspundea că „Îți
mulțumesc mișcat pentru cuvintele pe care le spui des-
pre Tinerețea mea [fără bătrânețe...], sau în interpreta-
rea mea. Acum îmi traduc Goethe-le în germană (aș fi
vrut să apară [la] Suhrkamp!) și văd singur, cu traducă-
toarea de aci, câte probleme ridic cu felul meu de a
scrie.// Poate voi traduce și comentariile la basm în ger-
mană tot aci”8. Este mărturisirea faptului că Noica a
luat la cunoștință impasul momentan al pregătirii unei
ediții în engleză și își face speranțe că măcar o transpu-
nere în germană ar putea deveni realitate. Dar asta ține
deja de un alt proiect, fără legătură cu Sentimentul
românesc al ființei, care se înfiripa deja așa cum ni s-a
transmis și despre care știm că era gata la începutul
anului 1978 cel târziu, de vreme ce în 27 februarie pri-
mea bunul de tipar sub egida Editurii Eminescu. 

De aceea se poate spune că atunci când, în fine,

Noica anunța că „Din vina mea – prea multe cărți și
cadouri – am revenit la București, iar acum, între timp,
îmi apare o carte la care țin mult, Sentimentul românesc
al ființei...”9, lucrurile referitoare la comentarea basmu-
lui ispirescian erau, de-acum, pecetluite. El fusese inte-
grat în corpul cărții Sentimentul românesc al ființei și
urma ca, în puțină vreme, să devină disponibil pentru
cititorul român, în original. 

Note:
1. C. Noica în corespondență cu M. Eliade”, în Jurnalul

literar, an. XXIV, nr. 19-24, octombrie decembrie 2013, p.
8. .Scrisoare trimisă din Sibiu, 20 octombrie 1976. 

2. Nu avem încă nici o bibliografie comprehensivă a
operei lui Constantin Noica. 

3. Planul lui Noica a fost pus în aplicare mai târziu de
Mircea Muthu și Maria Muthu, Făt Frumos și „vremea
uitată”, București, EuroPress Grup, 2008. „Auzit probabil
de la tatăl său, «șezător în București, mahalaua Udricani,
între 1838-1844», basmul e publicat de către Petre
Ispirescu mai întâi în Țăranul român, nr. 11 din 1862 sub
titlul Povestea lui Făt-Frumos, sau Tinerețe fără bătrânețe
și semnat P.I. Va fi retipărit în Unirea, an II, 1862 și, un an
mai târziu, în Voix Roumanie, București, an III 1863, nr. 20
cu titlul La jeunesse sans la viellesse et la vie sans la mort.
Cu toate acestea, paginile noastre reproduc varianta defini-
tivă a basmului din Petre Ispirescu, Opere, I, ediție îngriji-
tă, note și variante de Aristitia Avramescu. Studiul intro-
ductiv – Făt-Frumos și vremea uitată – și comentariul pe
text sunt, așa cum sperăm, complementare. Adnotările fruc-
tifică achizițiile exegezei contemporane, iar prefața propu-
ne alternative la interpretările cunoscute, prezente de altfel
și în secvențele critice ordonate într-o antologie sui-gene-
ris. Biobibliografia rotunjește ediția noastră comentată prin
inventarierea, începând cu 1872, a tuturor edițiilor basmu-
lui și prin consemnarea principalelor texte critice”.

4. C. Noica în corespondență cu M. Eliade”, în Jurnalul
literar, an. XXIV, nr. 19-24, octombrie decembrie 2013, p.
8. .Scrisoare trimisă din București, 8 februarie 1977. 

5. Mircea Eliade, Europa, Asia, America…
Corespondență, II: I-P, ed. de Mircea Handoca, București,
Ed. Humanitas, p. 400. Scrisoarea nr. XXXVI, expediată
din Paris, 27 decembrie 1976. 

6. Ibidem, p. 401. Scrisoarea nr. XXXVII, expediată în
13 februarie 1977. 

7. Ibidem, p. 402. Scrisoarea nr. XXXVIII, expediată
din Paris, în 14 septembrie 1977. 

8. C. Noica în corespondență cu M. Eliade”, în Jurnalul
literar, an. XXIV, nr. 19-24, octombrie decembrie 2013, p.
8. .Scrisoare trimisă din Păltiniș, 9 iunie 1977.

9. C. Noica în corespondență cu M. Eliade”, în Jurnalul
literar, an. XXIV, nr. 19-24, octombrie decembrie 2013, p.
16. .Scrisoare trimisă din București, 20 decembrie 1977.
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Marea este strâns legată de creştinism – atât în
mod simbolic, cât şi concret –, de apariţia şi de răs-
pândirea lui. Ce pondere are acvaticul în religia
revelată ne-o arată botezul pe care l-am primit la
naştere după modelul Mântuitorului, El Însuşi
botezat în Iordan. Apa baptesimală curăţă, şterge
păcatul originar al firii. Cât priveşte lăcaşul biseri-
cesc, forma sa de navă sugerează călătoria spre
viaţa de apoi şi mântuire.

Creştinismul primar se împleteşte cu marea,
care, aşa cum spune un psalm, îi vorbeşte omului
despre măreţia şi complexitatea creaţiei divine:
„Cei ce se pogoară la mare cu vase, făcând lucrare
în ape multe, aceştia au văzut faptele Domnului şi
minunile Lui întru adânc”. La malul mării S-a dus
şi Hristos spre a-Şi alege apostolii şi a-i transforma
din pescari obişnuiţi în „pescari de oameni”.
Aceştia aveau să-L vadă mergând cu piciorul pe
mare, potolind vânturile care o dezlănţuiseră. Ihtis,
peştele, este un simbol paleocreştin foarte răspân-
dit, iar ca aliment are o semnificaţie cu totul aparte,
asemănătoare cu a vinului şi a pâinii, pentru cei ce-
L mărturisesc pe Hristos.

În raporturile sale cu creştinismul, marea reflec-
tă universalitatea noii credinţe: Sf. Apostol Pavel –
şi nu numai el – se îmbarcă pe corabie pentru a
călători la Roma, în Grecia sau în Asia Mică, în
vederea propovăduirii învăţăturii lui Hristos şi a
întemeierii primelor obşti creştine. Urmaşii
Apostolilor vor proceda la fel, ducând „vestea cea
bună” (Evanghelia) până în cele patru colţuri ale
lumii. Dar şi monahismul cu lavrele sale, şi marile
şcoli teologice, tot în apropierea mării vor înflori
(Constantinopol, Alexandria, Antiohia); în apropie-
rea mării şi în acel Răsărit unde, precum zicea
Nichifor Teotoche: „Au odrăslit toate lucrurile
mântuirii”.

Pe o insulă, Patmos, a scris Sf. Apostol şi
Evanghelist Ioan Apocalipsa, iar mai târziu, în
decursul primului mileniu creştin, Bizanţul va fi o
talasocraţie, capitala sa aflându-se aşezată în apro-
pierea a trei mări. Iorga numeşte, de altfel,
Propontida – Marea de Marmara – „Marea Albă,
marea bizantinilor”. Pe ţărmurile sale au avut loc
majoritatea sinoadelor ecumenice.

Motivul mării este larg răspândit în literatura
patristică şi în imnografia pravoslavnică. Iată-l, de
pildă, în poezia Sfântului Efrem Siru, Perla: „Eu
sunt fiică a mării, a mării fără margini./ De la marea
din care am ieşit am puternica bogăţie de mister/
Ce o închide pieptul meu./ Caută în afara mării, dar
nu căuta în afara Domnului mării”.

Pe noi, românii, raporturile creştinismului cu
marea ne interesează în mod aparte, întrucât
Evanghelia a venit în părţile noastre pe mare,
pătrunzând prin acea poartă numită în Antichitate
Scythia Minor, iar începând cu Evul Mediu –
Dobrogea. Pe apă a sosit pe pământul dintre
Dunăre şi mare, pe care l-a străbătut şi cunoscut,
Sfântul Apostol Andrei, de care suntem atât de
legaţi. Istoria creştinismului românesc începe de la
malul mării, în Scythia Minor, care a fost spaţiul
unei suprapuneri de civilizaţii universale: mai întâi
au apărut aici grecii, în secolul al VII-lea înainte de
Hristos, urmaţi – şase veacuri mai târziu – de
romani. Dobrogea este cu adevărat leagănul civili-
zaţiei româneşti creştine: pe aici a pătruns, în vea-
curile III-IV, monahismul ale cărui surse au fost
Bizanţul, Capadocia, Siria şi Ţara Sfântă...
Dobrogea l-a dat şi pe Sfântul Ioan Casian, care
poate fi considerat primul ziarist bisericesc, întru-
cât a călătorit la Roma, la Ierusalim, la Marsilia, la
Constantinopol şi în Egipt pentru a „intervieva”
părinţi duhovnici cu viaţă aparte, meniţi să consti-
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tuie modele de conduită atât pentru monahi, cât şi
pentru mireni. Acesta a fost scopul alcătuirii volu-
mului său Convorbiri cu Părinţii pustiei. Sfântul
Ioan Casian a introdus în lumea monastică occiden-
tală un nou gen literar, patericul, în care principiile
vieţii călugăreşti sunt înfăţişate prin dialoguri şi
cuvinte de învăţătură rostite de nevoitori îmbunătă-
ţiţi. Sfântul Ioan Casian a constituit o punte între
Răsăritul şi Apusul creştin, unii considerându-l
chiar întemeietorul monahismului apusean. Un
aspru spaţiu de nevoinţă, situat în Cheile Dobrogei,
peştera care astăzi îi poartă numele, a devenit în
ultimele decenii un important loc de pelerinaj.

„Monahismul românesc este mult mai vechi
decât al vecinilor noştri slavi – arăta părintele pro-
fesor Ioan Gh. Coman –, el datând la noi încă din
secolele IV-VI, când constatăm în Scythia Minor
existenţa călugărilor sciţi, Sf. Vasile cel Mare con-
semnând, în Regulile mici, aşezămintele monahale
de pe malul apusean al Pontului Euxin. Este înde-
obşte asumată de către istorici afirmaţia că în ceta-
tea Tomisului a existat o mitropolie cu 14 episcopii
sufragane, 12 dintre ele găsindu-se pe teritoriul
României de astăzi. Dobrogea bisericească a trimis
ierarhi care au reprezentat-o la primele sinoade
ecumenice, începând cu cel de la Niceea din anul
325, la care a luat parte episcopul scit Marcu...”

Pe lângă Sfântul Andrei, cel întâi chemat la pro-
povăduire, a desfăşurat activitate misionară în
Sciţia şi Sfântul Apostol Filip – activitate continua-
tă de comunităţile creştine de aici, permanent lega-
te de cele din Răsăritul Europei şi de cele din Asia
Mică. Dobrogea, care a dat sfinţi şi teologi de
seamă, fiind parte integrantă din Imperiul Roman,
nu a fost scutită de persecuţii şi jertfe de sânge. S-
au descoperit şi continuă să se descopere moaşte de
martiri creştini. După aflarea moaştelor celor patru
sfinţi martiri din cripta de la Niculiţel, în 1971,
două decenii mai târziu au ieşit la iveală moaştele
sfinţilor martiri Epictet şi Astion, morţi muceniceş-
te în anul 290 la Halmyris, pe întinderea judeţului
Tulcea. Sunt cele mai vechi sfinte relicve găsite
până acum pe pământul României şi au fost aşezate
în biserica din Halmyris înălţată în cinstea şi
memoria lor.

Pământul dintre Dunăre şi Mare are o mireasmă
spirituală aparte de Răsărit şi, totodată, de univer-

salitate. În romanul Dumnezeu s-a născut în exil,
distins în 1960, anul apariţiei, cu Premiul
Goncourt, Vintilă Horia sugerează subtila relaţie
dintre divinitate şi mare: este o carte despre începu-
turile creştinismului, ambientată în Dobrogea şi
dedicată lui Vasile Pârvan, savantul arheolog care,
prin câteva intuiţii majore, a îmbogăţit înţelegerea
acestui ţinut românesc atât de original şi rafinat. Şi
tot o percepţie aparte a Dobrogei i se datorează
arhitectului G.M. Cantacuzino, care a denumit-o
„dreptunghiul acela mistic hotărnicit din patru părţi
de ape”.

*
Convingerea potrivit căreia cunoaşterea unui

om, a unei mişcări de idei sau a unui fenomen
impune contactul cu spaţiul în care s-au manifestat,
că, de exemplu, trebuie să vezi Ipoteştii sau
Botoşaniul pentru a-l înţelege mai bine pe
Eminescu, a fost mărturisită la noi cu fervoare de
către G. Călinescu. Însă părintele acestei metode a
fost N. Iorga. În acest sens am căutat să văd câteva
locuri din Asia Mică, spaţiu în care s-au întemeiat
între cele dintâi comunităţi creştine, iar apoi s-a
consolidat religia revelată; spaţiu familiar multor
Apostoli, în frunte cu Sf. Evanghelist Ioan şi Sf.
Pavel. Pentru că Asia Mică a stabilit legătura între
Orientul Apropiat, între Ierusalimul unde coborâse
Dumnezeu pe pământ, asumându-şi condiţia noas-
tră, şi Europa menită să devină un „pământ al
Crucii şi al culturii”, potrivit tot unei definiţii a lui
Iorga.

Hramul Adormirii Maicii Domnului îl avea
catedrala din Efes sub ale cărei bolţi s-a desfăşurat,
în lunile iunie-iulie din anul 431, al treilea din cele
şapte Sinoade ecumenice. Convocat de împăratul
Teodosie al II-lea, Soborul acesta trebuia să clarifi-
ce disputa dogmatică dintre Nestorie şi Chiril al
Alexandriei. Nestorie era autorul ereziei care susţi-
nea că există două persoane distincte în Cuvântul
întrupat, motiv pentru care – susţinea el – Fecioara
Maria nu poate fi numită Născătoare de Dumnezeu,
ci numai „născătoare de Hristos”. În final, Sinodul
respinge erezia, spre bucuria şi entuziasmul credin-
cioşilor, şi defineşte învăţătura despre unirea celor
două firi în persoana unică a Cuvântului, respectiv
învăţătura despre Fecioara Maria – Născătoare de
Dumnezeu.
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La Efes, pe o colină înaltă, sau mai bine zis pe
un platou, pot fi văzute ruinele bisericii în care a
avut loc al III-lea Sinod ecumenic – biserică înălţa-
tă pe mormântul Sfântului Apostol şi Evanghelist
Ioan. Catedrala trebuie să fi fost impresionantă,
după cum sugerează rămăşiţele sale în care se îmbi-
nă marmura lumii păgâne – coloane şi capiteluri
sidefii cu suprafeţe mătăsoase – cu cărămizile sub-
ţiri, sobre, de un roşu aprins ale arhitecturii bizan-
tine aflate la începuturi; cărămizi ce mi s-au părut
identice cu cele din biserica domnească de la
Curtea de Argeş.

Există o tradiţie care spune că Sfânta Fecioară
şi-a petrecut ultimele zile de viaţă la Efes, într-o
grotă săpată în munte. Cert este că în acest mare
oraş al Antichităţii, Sf. Apostol Pavel a întemeiat o
comunitate creştină puternică, aşezându-l episcop
pe ucenicul său Timotei, destinatarul celor două
epistole pauline cărora părintele Sabin Verzan, teo-
log remarcabil, le-a consacrat o amplă exegeză.

Fie la Efes, fie în vechea Smirnă, unde a fost
martirizat Sf. Policarp – aşezare devenită, sub
denumirea de Izmir, un oraş şi un port de dimen-
siuni strivitoare –, ca şi pe întreg ţărmul răsăritean
al Mării Egee, frapează relieful dur, dolomitic,
abrupt, geologia severă contrastând cu candoarea şi
limpezimea apei. La mal, pământul este fecund şi
darnic, vegetaţia bogată, însă, pe măsură ce
pătrunzi în inima uscatului, devine posac şi steril.
Aşa este şi la Mira, în sudul Lichiei, unde a fost
episcop Sfântul Nicolae şi unde a fost înmormân-
tat, moaştele fiindu-i strămutate ulterior la Bari. A
rămas însă intactă biserica din Mira – localitate
numită azi Demre –, unde a fost îngropat iniţial. Pe
pardoseala micului lăcaş, atât de bine proporţionat,
se află un mozaic expresiv.

Despărţindu-te de Lichia şi de Marea Egee,
pătrunzi în Pamfilia, pe ţărmul Mediteranei. Ca
aşezare, capitala sa, Atalia, evocă în mod frapant
Constanţa (iar oraşul vechi – Dubrovnikul), cu
deosebirea că prima se găseşte la câteva zeci de
metri, nu deasupra unui mal de lut roşu, ci pe unul
de stânci ciclopice. Contrastul dintre ţărm şi vege-
taţia lui aproape tropicală este şi mai izbitor. La
câţiva kilometri depărtare se găseşte Mortuna,
locul unde Sf. Pavel l-a propovăduit pe Hristos, iar
la 400 de kilometri spre răsărit, Tarsul Ciliciei,

locul său natal, unde aş fi dorit să ajung.
Cel mai scurt drum spre Asia Mică, aşa cum se

ştie, este cel peste Bosfor, Constantinopolul fiind
un oraş aşezat pe două continente. Vaporul te poate
trece într-o altă localitate-reşedinţă de sinod ecu-
menic, în Calcedonul care astăzi este doar un car-
tier din fostul oraş imperial.

Atunci când am ajuns prima oară în oraşul lui
Constantin, privită din apropiere, Sfânta Sofia mi s-
a părut strâmtorată de incintă. A fost de ajuns să o
privesc de pe ţărmul Asiei Mici – iar apoi, la întoar-
cere, de pe puntea vaporului – ca să-i disting splen-
doarea şi frumuseţea fără seamăn.

*
În două rânduri a trecut Apostolul Pavel, în cur-

sul primei sale călătorii misionare, prin Perga
Pamfiliei, principalul oraş al provinciei omonime
de pe coasta de sud a Asiei Mici: atunci când a sosit
de la Pafos, din Cipru, cu o corabie – probabil până
la Atalia –, respectiv, când a venit din Antiohia,
străbătând Cilicia natală şi Psidia. La prima lor tre-
cere, Apostolii nu au desfăşurat activitate misiona-
ră, la întoarcere însă ei s-au oprit la Perga, unde „au
grăit cuvântul Domnului”.

Vestigiile existente la Perga, în cea mai mare
parte revelate de săpăturile arheologice din 1956,
deopotrivă cu numeroasele statui expuse la Muzeul
din Antalya, sugerează un oraş bogat, înfloritor,
chiar luxos în epoca elenistică. Teatrul, construit în
stil greco-roman, cuprindea 14.000 de spectatori şi
impune privirii, deopotrivă cu stadionul, cu băile şi
cu agora excelent conservată, aflată imediat în spa-
tele străzii centrale. E posibil ca aici să fi rostit
Apostolul „cuvântul Domnului”, de vreme ce în
Perga nu e menţionată o sinagogă.

Ruinele oraşului acesta prosper, între care mi-a
fost dat să văd într-o amiază câteva şopârle încăl-
zindu-se la soare şi un cârd de capre păscând întoc-
mai ca într-o celebră poezie a lui Ungaretti: „E alla
pallida che diranno mai/ Pipistrelli dai ruderi del
teatro,/ In songo quelle capre...”; ruinele Pergăi,
aşadar, trezesc amintirea Histriei şi deopotrivă pe a
lui Pârvan, care spune că Dobrogea este o rudă
apropiată a Siciliei şi a Asiei Mici. De aici senti-
mentul de familiaritate şi nostalgia Histriei, a
Dobrogei, a concentratului nostru de antichitate
greco-romană...
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Imaginea Pergăi păgâne se întregeşte, tot mai
fastuoasă, la Muzeul din Antalya, unde într-o curte
cu gazon se găsesc stele funerare, inscripţii antice,
sarcofage, iar în interior statui surprinzător conser-
vate: Isis, Artemis, Atena, Apollo, un Harpokrates
uşor de recunoscut după degetul pe care şi-l ţine în
gură, un Serapis aşa de bine păstrat încât nu poţi
crede că au trecut peste el două milenii...

Oraşele Asiei Mici, mai ales cele de pe coastă
sau din apropierea ei, erau aşezate ca miezul în
coajă într-o natură mirifică. Atunci când trece prin
Perga, prin Psidia ori prin Atalia, unde şi aici Pavel
a rostit „cuvântul Domnului”, lumea greco-romană,
păgână, îşi trăia apogeul. Peste trei veacuri şi ea va
fi complet dislocată de creştinism, iar noul Imperiu
pravoslavnic va cunoaşte, cum arată Iorga, o rapidă
bizantinizare şi orientalizare, fenomen care s-a
datorat tocmai prosperităţii acestor oraşe. Numai că
oraşele acestea prospere vor cădea, succesiv, în
mâinile noilor păgâni pe care Bizanţul în declin i-a
folosit la început ca mercenari. Marile eparhii ale
Asiei Mici vor dispărea treptat şi e copleşitoare
strângerea de inimă pe care o încerci văzând un
deget al Sf. Ierarh Nicolae, episcopul de Mira-
Lichiei, aşezat sub un cristal gros, nu ca moaşte de
sărutat şi venerat, ci ca exponat de muzeu la acelaşi
aşezământ din Antalya unde există şi o colecţie de
icoane datând din secolele XVIII şi XIX şi prove-
nind de la ultimele comunităţi creştine de pe terito-
riul fostei Pamfilii... Sf. Haralambie, Sfinţii Trei
Ierarhi, Naşterea Domnului, Iisus Arhiereu,
Hristos şi samariteanca, lângă fântână, într-un
verde-viu decor de palmieri, tipic coastei sudice a
Asiei Mici... Şi, pe un fundal asemănător,
Mântuitorul ducându-şi Crucea, escortat de câţiva
sutaşi cu veşminte romane, dar cu mutre şi trăsături
indubitabile de turci. E consolarea polemică pe care
au insinuat-o la Voroneţ şi în multe alte locuri şi
pictorii noştri de biserici.

*
Există un loc aparte de unde poate fi contemplat

Ţarigradul: din Turnul Galata, înalt de 60 de metri,
având o platformă circulară cu o perspectivă de 360
de grade.

Galata este numele unui vechi cartier bizantin al
oraşului şi al podului care îl leagă de celălalt mal al

Cornului de Aur, fastuosul estuar şi liman maritim.
Podul peste care am trecut în urmă cu trei decenii,
menit deopotrivă vehiculelor şi pietonilor, plin de
dughene înguste, locande şi prăvălii, a ars în 1992
şi a fost reconstruit. Ridicat de genovezi pe locul
unui far de lemn bizantin, Turnul Galata a fost, suc-
cesiv, închisoare turcească şi foişor de foc.
Restaurat de mai multe ori, având ziduri groase de
aproape patru metri, înzestrat cu un ascensor, oferă
o privelişte al cărei efect este, pe vreme bună, o
panoramă apoteotică.

Am rămas pe platforma sa circulară mai bine de
o oră într-o dimineaţă de octombrie luminoasă şi cu
foarte puţini turişti. În dreapta câmpului vizual
albăstrit de cer şi de ape aflate în toate părţile se
întindea Cornul de Aur, iar în latura stângă, Marea
Marmara, zisă şi Propontida sau Marea Albă, prilej
să-mi amintesc de observaţia lui Iorga că Bizanţul
este o thalassocraţie. Turnul Galata oferea, totoda-
tă, deschidere şi asupra Bosforului.

Privind iarăşi Cornul de Aur, m-am uitat spre
capătul său îngustat, unde se află cartierul Fanar şi
catedrala Patriarhiei Ecumenice cu hramul
Sfântului Gheorghe, statornicită acolo din anul
1600, după mai multe peregrinări. Modestă ca
dimensiuni, biserica nu are cum să se distingă din
vârful Galatei. Lipsită de turle şi de clopotniţă, pare
mai degrabă o clădire civilă cu elemente arhitecto-
nice greceşti. În interiorul ei a predicat însă Ilie
Miniat, iar în incintă teologul Constantin Iconomos
a redactat în 1848 strălucita Enciclică a Patriarhilor
Răsăriteni. De aceea, catedrala Patriarhiei
Ecumenice constituie şi astăzi un simbol şi un con-
centrat de Ortodoxie care ne leagă de epoca lui
Justinian şi de aceea a lui Fotie.

Pe platforma circulară a Turnului Galata mi-am
amintit un vers al lui Baudelaire: Homme libre, tou-
jours tu chériras la mer şi am simţit acel duh al
Răsăritului întâlnit prima oară în adolescenţă, în
preajma bisericii elene din Constanţa, regăsit chiar
şi în Bucureşti în jurul Curţii Vechi.
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Miercuri, 27 august
Azi la prânz mi s-a întâmplat ceva straniu. De

dimineață, am citit două ore din Ouspensky și din
Pateric, așezată turcește în „colțul spiritual” al apar-
tamentului meu, acolo unde am aranjat icoane,
obiecte religioase, cărți spirituale și un covoraș pe
jos. După lectură, m-am ridicat în picioare să mă rog
la vechea icoană a lui Hristos pe care o am din copi-
lărie, dar rugăciunea s-a transformat într-o stare de
meditație care m-a uimit prin profunzimea ei, care
parcă nu venea de la mine. Apoi, brusc, am simțit că
coboară de sus în mintea mea un torent enorm de
iubire, care aproape m-a făcut să leșin. A fost ca o
energie fulgerătoare, care parcă mi-a despicat capul
și a coborât în mine vertiginos. A fost atât de intens
încât m-am temut că o să mor. Cred că dacă ar fi
durat mai mult decât o secundă, cât a durat, aș fi
sucombat imediat. Dar era o enormă iubire ! O enor-
mă revărsare de iubire, cum nu mi s-a întâmplat
niciodată. (Gândul următor a fost că nu merit o ase-
menea iubire, nu sunt demnă de ea...)

Luni, 1 septembrie
Azi dimineaţă, m-am trezit cu ideea că trebuie

să-mi asum conştient „un simbol şi un rol”. Dar con-
ştient! nu ca până acum. Mi-am adus aminte de
impresia stranie din seara de 28 decembrie 1995,
când împlineam 40 de ani şi când mi se părea că tră-
iesc într-o piesă dinainte scrisă, în care încep să per-
cep unele tipare generale dar nu-mi înţeleg simbolul
şi rolul. Azi dimineaţă mi-a venit în cap şi s-ar putea
să fie vorba de simbolul Magdalenei şi de rolul ei în
economia dramei divine, sigur, adaptându-l la vre-
mea contemporană.

Joi, 4 septembrie
Câteva reguli de viaţă la care am ajuns în ultima

vreme:
1. Să nu te iei după nimeni, să nu imiţi şi să nu

faci ceea ce fac toţi.
1. Să ai curaj în toate cele mari şi cele mărunte.
3. Să-ţi asumi de bună voie sarcini şi ţeluri mai

mari decât poţi duce (sau decât crezi tu că poţi).
4. Să-ţi propui un țel existenţial foarte înalt, apa-

rent irealizabil.
5. Să ai speranţă, răbdare şi credinţă.

Ieri dimineaţă, rugându-mă, m-am gândit la un
moment dat şi mi-au ieşit pe gură următoarele
cuvinte: „Doamne, şi chiar dacă în viaţa asta nu o să
ating puritatea şi perfecţiunea necesară transcenderii
mele în altceva, fă să fiu în stare să suport existenţa
la locul meu şi să-mi fac datoria şi facă-se voia Ta !”
Apoi mi-a trecut prin cap că n-o să fiu în stare de un
ideal atât de dificil. M-a umplut o adâncă mâhnire.
Şi totuşi mi-am zis că, oricum, voi merge mai depar-
te şi voi face tot ce pot ca să evoluez, pe măsura
datelor mele. Am cerut să fiu ajutată să mă ţin de
cele promise şi de cele obligatorii. Am cerut cu
inima strânsă şi cu sufletul pierit. Şi o adâncă umi-
linţă m-a umplut. Am ieşit din rugăciune cu ochii în
lacrimi.

Seara, la Teaching House, unul dintre „studenţi”
a povestit ceva asemănător: îşi dăduse seama că nu
o să fie în stare în viaţa asta să se „trezească” la ade-
vărata conștiință. Şi se gândise ce să facă? Să renun-
ţe sau să continue? Alesese să continue...

Sâmbătă, 20 septembrie
Între 10 şi 16 septembrie am fost în Slovenia.

Mai întâi la festivalul de poezie „Vilenica ‘97”, apoi
la o „regional meeting” organizată de Fellowship of
Friends. La Vilenica am trăit două zile şi jumătate
pline de pace şi comunicare poetică cu câţiva scrii-
tori deveniţi prieteni: Alain Lance, Christopher
Merrill, Anna Santoliquido, Pierre-Yves Souci,
Menna Elfyn, Veno Taufer. L-am reîntâlnit pe
Krzysztof Czyzewski, Kris pe scurt, cunoscut în
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1994 la Poznan, un misterios intelectual nomad şi un
adevărat „central-european”, cu care am avut discu-
ţii interesante şi înflăcărate. Prin el l-am cunoscut pe
poetul Ales Debeljak, „optzecistul” cel mai cunoscut
al slovenilor, cu care m-am împrietenit imediat. Kris
a avut ideea unui club „Café Europa”, din care să
facem parte: el, eu, Ales şi Christopher, americanul
(el cu o „derogare”, pentru că cunoaşte regiunea şi a
scris mult despre războiul din fosta Iugoslavie).
Proiectul ne-a prins şi ne-a amuzat grozav. Am făcut
planuri pentru întâlniri viitoare, în oraşe diverse –
ceva precum grupul Gulliver – dar şi pentru o călă-
torie cu maşina prin fosta Iugoslavie în 1998. (...)

A treia zi, am luat un autobuz care m-a dus la
Kranjska Gora, aproape de graniţa cu Italia şi
Austria, la poalele Alpilor. Într-un peisaj muntos
splendid dar răcoros, am găsit hotelul Spic, ascuns
printre brazi şi printre terenuri de tenis şi corturi.
Acolo i-am găsit pe colegii mei de la Fellowship of
Friends.

Toţi erau excitaţi, căci dimineaţa avuseseră un
„workshop” în care li se dăduseră exerciţii de atenţie
şi concentrare, ce le provocaseră diferite reacţii,
unele destul de bizare. De pildă, un grup fusese pus
să se concentreze asupra a două obiecte mici puse pe
fiecare genunchi al fiecărui participant. Trebuiau să
se concentreze pe ele, întâi mişcând capul ca să le
privească, apoi fără să-l mişte, şi în cele din urmă să
privească fără să facă consideraţii mentale supra
obiectelor, doar să-şi suspende gândul. Mai toţi reu-
şiseră, dar reacţiile lor fuseseră diferite şi stranii:
unii se speriaseră de absenţa totală a gândului, alţii
trăiseră stări fericitoare, aproape extatice etc. Toţi
fuseseră marcaţi. 

Seara a avut loc un formal dinner cu toţi
„studenții” din ţările invitate: Slovenia, România,
Ungaria, Croaţia, Austria, Italia. Dineul a fost con-
dus de Cherryl şi James din USA, directorii centru-
lui din Budapesta. Rafinat ca meniu şi bine servit,
dineul a fost punctat de diferite „unghiuri” spuse de
studenţi. La un moment dat, cineva a amintit de dis-
pariţia recentă a Maicăi Tereza, iar un student, reve-
nit recent de la Apollo din Statele Unite, ne-a spus
că „the Teacher” ar fi spus că în ciuda sfinţeniei sale,
Maica Tereza nu fusese o ființă „trezită”... Asta m-a
cam enervat şi am început o discuţie în contradicto-
riu cu cei din jurul meu. Mai trebuie să spun că
dineul fusese deschis cu observaţia că eram 44 de

persoane la masă, adică tocmai „numărul sacru” al
Școlii, ceea ce i-a frisonat pe mulţi. Trebuiseră să
vină 50 de persoane (atât se înscriseseră pe liste),
dar în final veniseră 43 de persoane în prima zi, şi
apărusem eu, a 44-a, în cea de a treia zi, înainte de
dineu – în plus eram şi a 13-a persoană din grupul
român, picată acolo şi în ziua de 13 septembrie, cum
mi s-a atras atenţia. Datorită acestor circumstanţe
fericite, Philip, conducătorul american al grupului
nostru, a venit să mă felicite, ceea ce m-a tușat.

Altfel, dinner-ul nu a fost un moment cu adevă-
rat special, ci mai degrabă protocolar, mai ales că
„unghiurile” spuse de diferiţi participanţi nu se
auzeau prea bine din cauza distanţei dintre laturile
careului de mese. După dineu, însă, ne-am strâns în
grupuri mici, la discuţie. Întâi, am vorbit cu Daniela
G. despre diferite experienţe (ea mi-a povestit ce a
simţit la workshop) Apoi, m-am dus s-o caut pe o
colegă intrată după mine în Şcoală, Mihaela, care
mă simpatiza, deşi eu aveam un fel de strângere de
inimă inexplicabilă faţă de ea. Când am intrat în
camera ei, am fost surprinsă: erau multe persoane
adunate acolo, căci Mihaela tocmai aflase că îi muri-
se tatăl într-un accident la Ploieşti. A urmat o oră şi
ceva de mărturisiri chinuite ale Mihaelei despre tatăl
ei în timp ce se pregătea nervos să plece urgent în
noaptea aceea înapoi în România. Între altele,
Mihaela ne-a mărturisit că umbla de multă vreme
prin diverse grupuri şi şcoli spirituale din București,
că era și în grupul lui Vasile Andru, că a fost în
India, că e foarte religioasă (ortodoxă), ţine post
negru în cele 12 Vineri Mari de peste an etc. Toate
astea m-au făcut să bănuiesc vag de ce aveam un fel
de reținere instinctivă faţă de ea. Cum o tot auzeam
că vrea să plece în miezul nopţii, am simţit brusc că
trebuie să-i vorbesc şi cu un ton calm dar destul de
autoritar i-am spus că eu am „feelingul” că ea nu tre-
buie să plece atunci, că dacă pleacă i s-ar întâmpla şi
ei ceva rău pe drum. Chiar avusesem gândul clar că
ea nu trebuie să plece, un „gând” care nu fusese al
meu, şi i l-am transmis ca atare în timp ce o priveam
ţintă în ochi. Ca prin minune Mihaela s-a calmat şi a
acceptat să nu plece în acea noapte. După care am
simţit că trebuie să mă retrag de acolo şi m-am dus
să mă culc. Aveam totuşi un sentiment greu: mi se
părea că mă băgasem în ceva de care ar fi trebuit să
stau departe, că fusesem intermediarul unor „puteri”
care mă depășeau. Cu aceste gânduri m-am culcat,
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având o mică spaimă asupra a ceea ce aş putea trăi
peste noapte. Şi, într-adevăr, la un moment dat, am
simţit iar apăsarea aceea rea din ultima vreme, care
mă invada şi încerca să-mi blocheze trupul şi toate
mişcările. Dar m-am luptat în semi-somn cu ea. Şi
am reuşit să mă trezesc, însă pentru vreo două minu-
te apăsarea cea stranie, paralizantă, a persistat în
trup, ştergându-se treptat din membrele mele.
Important era că nu îmi mai era frică de ea. Apoi am
adormit.

Dimineaţa, după micul dejun, a urmat un „regio-
nal meeting”, cu toţi cei 44 de „studenți” prezenţi.
Ca de obicei, s-au spus „unghiuri” şi întrebări, unele
mai profunde, altele mai puţin interesante. Oricum
atmosfera era intensă şi concentrată, eu însămi eram
astfel, şi la un moment dat am simţit cum creierul
mi-a devenit dureros de neîncăpător; apoi o apăsare
puternică pe creştetul capului a fost însoţită de un fel
de vertij. Noroc că conducătorul şedinţei, Thomas, a
propus 10 minute de pauză. Am ieşit din sală ameţită
şi o colegă româncă mi-a povestit că simte ceva ase-
mănător, o durere de cap intensă.

După cele 10 minute mitingul a reînceput. După
câteva luări de cuvânt s-a trecut la ciocnirea unui
pahar de şampanie final. În acel moment, ni s-a pro-
pus să ne atingem paharele în tăcere, ţinându-le de
picior şi privindu-ne drept în ochi, dar încercând să
ne divizăm atenţia prin ascultarea muzicii formate
de clinchetele paharelor. A urmat o scenă stranie, în
care toţi ne mișcam în tăcere unii pe lângă alţii, pri-
vindu-ne în ochi şi ciocnind delicat paharele de cris-
tal, ascultând în acelaşi timp o muzică suavă şi
minunată, vag orientală, venind de la un casetofon.
Atmosfera era atât de specială, privitul în ochi al
celorlalţi era atât de impresionant încât, având
impresia stranie că prin pupilele uneia dintre persoa-
ne mă priveşte chiar Divinul, am izbucnit pur şi sim-
plu în plâns. 

Mai târziu, povestind această reacţie neaşteptată,
mi s-a spus că li se întâmplase şi altora la participarea
la primele meetinguri regionale, când energia colec-
tivă acumulată provoacă asemenea descărcări. Mi-
am adus aminte că mai avusesem asemenea reacţii
„lacrimale” de câteva ori înainte, nu în contact cu
energia unui anumit grup uman, ci în biserici. (...)

În ziua următoare, din nou la Ljubliana, mintea
îmi funcţiona excepţional de limpede şi am avut
momente bune de auto-observare. Cum cele mai

multe îmi arătau cât de centrată pe vanitate sunt,
aceste descoperiri mă aduceau brusc la mine însămi
şi aveam foarte scurte flash-uri de self-remembe-
ring, dar frecvente. În acelaşi timp eram foarte
calmă şi, deşi nu dădusem nişte telefoane utile,
ştiam cumva că tot ceea ce trebuia să se întâmple se
va întâmpla. Am plecat agale spre Uniunea
Scriitorilor Sloveni şi la un moment dat mă aud stri-
gată pe stradă. Cineva fugea după mine. Era Irena,
fata slovenă care mă îmbrăţişase într-un mod empa-
tic cu o zi înainte. Mă recunoscuse pe stradă şi voise
să schimbăm câteva cuvinte. Ne-am privit bucuroa-
se drept şi intens în ochi, căci în Şcoală asemenea
întâlniri improbabile pe stradă sunt considerate
„omen-uri” bune. 

Am ajuns apoi la Uniunea Scriitorilor Sloveni. În
curte peste cine dau? Peste Kris şi Cristopher tocmai
întorşi dintr-o călătorie cu maşina în Bosnia şi
Herţegovina, cu o zi înainte. Sâmbătă vorbisem să
ne întâlnim, dar nu stabilisem nimic precis şi iată că
totuşi ne întâlnisem! Am luat un capucino împreună
şi iarăşi am făcut planuri pentru Clubul “Café
Europa”. 

De la prânz şi până a doua zi spre seară am trăit
alături de alţi trei „studenți” ai Şcolii o lungă călăto-
rie cu trenul prin Slovenia, via Budapesta, spre
Bucureşti. Pe drum, am notat şi câteva „unghiuri”
care mi-au venit în minte:

– Pot să am tot felul de experienţe psihice şi de
trăiri stranii, deosebite, excepţionale. Dacă nu am
trezire/self-remembering, atunci nu am nimic.

– „Maşina corporală” personală vrea să fie dife-
rită de alte „maşini umane”. Când însă reuşeşte un
moment de self-remembering, îşi dă seama că e
identică cu toate celelalte „maşini umane”, sau că e
toate acele „maşini” simultan. În acel moment, self-
remembering devine self-oblivion (un anume fel de
uitare de sine, de depășire a egoului).

– Dacă meditez/fac auto-observare dimineaţa iar
în restul zilei mă comport ca un om obişnuit/ ador-
mit, atunci nu am realizat nimic. Trebuie să practic
self-remembering toată ziua, tot timpul.

– Fiecare judgement/ judecată asupra cuiva mă
trimite brusc spre self-remembering pentru că mă
face să mă simt vinovată şi astfel mă aduce mai
aproape de conştienţă.

– E mai uşor să te simţi „una” cu ceilalţi decât să
realizezi că eşti „la fel” cu ceilalţi.
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Termenii de „conștiință” și „intenționalitate” te
duc imediat cu gândul la neuroștiințe, la filosofia ana-
litică de dată mai recentă, în special la ramura sa
numită filosofia minții. De asemenea, aceste noțiuni
fac parte din aparatul conceptual al fenomenologiei,
însă se întâlnesc și accepțiuni mai vechi ale acestora.
Spre exemplu, despre conștiință s-a vorbit destul de
frecvent în Scriptură. În Noul Testament termenul
„συνείδησις” are 30 de ocurențe: de 8 ori în I
Corinteni; de 3 ori în II Coloseni; 3 ori în Romani; de
6 ori în Epistolele pastorale (I și II Timotei și Epistola
către Tit); de 5 ori în Evrei; de 3 în I Petru și în Fapte
Apostolilor de 2 ori (Jan Stępień, „La conscience dans
l’anthropologie de Saint-Paul”, în Revue d’histoire et
de philosophie religieuses, 1, 1980. pp. 1-20). În acest
sens, R. Bultmann pare îndreptățit să susțină că
Apostolul Pavel este cel care introduce termenul de
conștiință în vocabularul creștin. 

De curând, la Editura Universității „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași, Daniel Isai a publicat o carte inte-
resantă, cu titlul Conștiință și intenționalitate.
Dimensiunea ontologică și fenomenologică a
conștiinței la Dumitru Stăniloae și Jean-Luc Marion,
care are la bază o lucrare de doctorat în teologie. 

Acest volum este structurat pe trei mari secțiuni,
împărțite la rândul lor în capitole și subcapitole.
Concluziile și bibliografia închid acest volum. O
secțiune de indici ar fi fost de un real folos cititorului. 

Încă din Introducere aflăm că „cercetarea de față
analizează deschiderile fenomenologiei spre teologie,
dar în același timp și situarea teologiei răsăritene în
contextul cultu ral actual” (p. 14). Este exemplificată
această deschidere prin conceptul de „fenomen satu-
rat” (Jean-Luc Marion), care poate fi explicat prin
ideea de „paradox” (Dumitru Stăniloae). În termenii
lui J.-L. Marion, Întruparea Cuvântului este un feno-
men saturat, dar și un paradox, Paradoxul Absolut.
Chiar dacă academicianul francez vorbește în mai
multe lucrări ale sale despre paradox (spre exemplu,
Étant donné, Certitudes négatives), acest concept este

preluat din scrierile lui Søren Kierkegaard (1813-
1855). Pentru creștini, evenimentul prin excelență
este Întruparea Mântuitorului, însă rațiunea umană nu
are instrumentele necesare pentru a înțelege un astfel
de fenomen. 

Etimologic, conștiința relevă o împreună-
cunoaștere despre sine și despre altul, pentru că prin
„spusele mele către altul și ale altuia către mine actua-
lizăm, descoperim și dezvoltăm firea umană comună”
(Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos lumina lumii și
îndumnezeitorul omului, Anastasia, 1993, p. 28). De
asemenea, părintele Stăniloae înțelegea conștiința ca
pe o capacitate de a privi în adâncimea celuilalt, „prin
mine experiez valoarea ta, dar în același timp prin tine
îmi vine la conștiință și valoarea mea; astfel chiar des-
pre mine, ca valoare, știu prin tine, sau pe mine mă am
în adâncimea proprie, prin tine. Conștiința de mine e
nedezlipită de conștiința de tine, de conștiința de noi”
(D. Stăniloae, Ascetica și mistica ortodoxă, vol. II,
Deisis, 1993, p. 137).

În mai multe capitole ale lucrării pe care o avem
în vedere sunt analizate scrierile lui Grigorie de
Nyssa, Dionisie Areopagitul, Augustin, Maxim
Mărturisitorul și modul în care aceștia autori l-au
influențat în special pe Jean-Luc Marion. Gânditorul
francez, inspirat de Dionisie, va evidenția o a treia
cale, cea a lui hymnein, a rugăciunii. Adevărata teolo-
gie este rugăciunea (influența lui Evagrie fiind pre-
zentă aici). Cu privire la acest lucru, un exeget pre-
cum Martin Laird spune că: „a treia cale la Marion nu
este nici catafatică, nici apofatică, ci logofatică”
(„«Whereof we speak»: Gregory of Nyssa, Jean-Luc
Marion and the current apophatic rage”, în Heythrop
Journal, XLII, 2001, p. 9). Mai mult decât atât,
Daniel Isai susține că „teologia părintelui Stăniloae se
întâlnește cu analiza lui Marion asupra scrierilor dio-
nisiene cu privire la cel mai mare nume al lui
Dumnezeu, acela de Bunătate” (p. 92). Influența lui
Grigorie de Nyssa asupra filosofului francez este evi-
dentă mai ales în ceea ce privește idoli conceptuali, în
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care este prinsă gândirea discursivă. „Grigorie va
sublinia tot mai mult distanța (διάστημα) ontologică
între creatură și Creator” (p. 26). Este adevărat, însă
autori precum David Bentley Hart, apreciază că „dife-
renţa ontologică insurmontabilă dintre creaţie şi
Dumnezeu – dintre dinamismul finitudinii şi un infi-
nit care este etern dinamic – <diferenţă care> este
simultan o implicare a infinitului în finit, o participare
a finitului la ceea ce nu îi aparţine, dar în care se
mişcă – nu dialectic, în chip abstract sau doar teoretic,
ci prin propria creştere nesfârşită în lucrurile bune ale
lui Dumnezeu” (David Bentley Hart, Frumuseţea infi-
nitului. Estetica adevărului creştin, trad. de Vlad
(Nectarie) Dărăban, Iaşi, Polirom, 2013, p. 257).
Indiferent din ce perspectivă interpretăm această dis-
tanţă, diferenţă, dintre creatură şi Creator, nu cred că
aceasta trebuie înțeleasă ca fiind un obstacol definitiv,
ce separă ireconciliabil cele două planuri. În termenii
lui Jean-Luc Marion, distanţa trebuie să fie asumată şi
străbătută (J.-L. Marion, Idolul şi distanţa: cinci stu-
dii, trad. de Tinca Prunea-Bretonnet şi Daniela
Pălăşan, Bucureşti, Humanitas, 2007, p. 231). Autorul
lucrării pe care o avem în vedere susține în mod justi-
ficat că „distanța de neparcurs de la om la Dumnezeu
a fost parcursă în sens invers, fără a se șterge diferența
ontologică a naturilor, de la Dumnezeu la om, mai
întâi prin cuvântul Scripturilor, apoi prin Întrupare”
(p. 26). Mai mult decât atât, Daniel Isai evidențiază că
atât D. Stăniloae, cât și J.-L. Marion vorbesc despre
faptul că nici un concept nu este adecvat pentru a-L
cuprinde pe Dumnezeu. Dacă ne dorim o astfel de
cunoaștere conceptuală când îl avem în vedere pe
Dumnezeu, atunci nu ajungem decât la o „închinare la
idol, întrucât idolul e ridicarea a ceva creat la rangul
absolutului”. (D. Stăniloae, Ascetica și mistica orto-
doxă, vol. II, ed. cit., p. 34).

Intenționalitatea este un concept asociat de regulă
cu fenomenologia lui Edmund Husserl (1859-1938).
Totuși, el a preluat acest termen de la Franz Brentano
(1838-1917), care, la rândul său, prelucrează idei
întâlnite în tradiția scolastică. Mai mult decât atât, cei
din Școala fenomenologică vorbesc, de asemenea,
despre „contra-intenționalitate” și „răsturnare a
intenționalității”. Chiar dacă J.-L. Marion este un
excelent cunoscător al tradiției metafizice occidenta-
le, el țintește întotdeauna spre o depășire a acesteia.
Asemeni Părinților Bisericii, gânditorul francez
susține că toate conceptele metafizice sunt doar niște
idoli, care nu pot surprinde mai ales bogăția fenome-
nelor saturate. Un exeget apreciază că „în teologia și

fenomenologia sa despre depășirea sau ieșirea din
metafizică, este vorba întotdeauna despre sistemul
cartezian al metafizicii” (Christina Gschwandtner,
Reading Jean-Luc Marion: Exceeding Metaphysics,
Bloomington, Indiana University Press, 2008, p. 15).
Așadar, este nevoie de un alt tip de discurs, cel meta-
fizic fiind nepotrivit pentru a-L surprinde în mod
adecvat pe Dumnezeu. Similar se petrec lucrurile și în
teologie, unde experiența credinciosului, relația sa cu
divinitatea, depășește posibilitatea acestuia de a o
reda integral într-un mod discursiv. 

Lucrarea Conștiință și intenționalitate.
Dimensiunea ontologică și fenomenologică a
conștiinței la Dumitru Stăniloae și Jean-Luc Marion
dorește să se plaseze într-o „zonă de dezbatere inter-
disciplinară”. Daniel Isai, care stăpânește bine atât
ideile filosofului francez, cât și pe cele ale teologului
român, arată complementaritatea dintre demersul lui
Stăniloae și cel al lui Marion, cât și deosebirile dintre
cei doi, constând mai ales în „elemente care țin de
practica ascetică a spiritualității răsăriteane” (p. 261).
Totuși, autorul concluzionează că „deși s-a apropiat
atât de mult de spiritul teologiei răsăritene, Marion
rămâne tributar teologiei apusene, preluând eroarea
dogmatică a dublei purcederi de la Fericitul Augustin,
cel puțin formal” (p. 319) sau, dintr-o altă perspectivă,
„fenomenologul francez, prin concepția sa despre
intenționalitatea răsturnată, vine foarte aproape de
înțelegerea apofatismului ortodox, deși nu surprinde
ultima treaptă a acestuia”. (p. 278). 

Prin problematica abordată, lucrarea lui Daniel
Isai se apropie de cercetările lui Nicolae Turcan, din-
tre care amintesc aici pe cele concretizate în excelen-
tul volum Apologia după sfârșitul metafizicii.
Teologie și fenomenologie la Jean-Luc Marion
(București, Eikon, 2016). 

Cartea lui Daniel Isai este binevenită în literatura
de specialitate autohtonă, fiind destul de bine docu-
mentată și curajoasă pe alocuri. În prelungirea acestui
efort, cercetătorii preocupați de subiectele de graniță
dintre teologie și filosofie sunt chemați să dezvolte și
să aprofundeze unele idei care se regăsesc atât în
scrierile lui D. Stăniloae, cât și în cele ale lui J.-L.
Marion. 

Daniel Isai, Conștiință și intenționalitate. Dimensiunea
ontologică și fenomenologică a conștiinței la Dumitru
Stăniloae și Jean-Luc Marion, Iași, Editura Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași (colecția Sophia), 2020,
338 p. 
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Publicarea lucrării de doctorat a preotului
Nichifor Horia, până de curând stareț al Mănăstirii
Trei Ierarhi din Iași și proaspăt Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Iașilor, constituie o surpriză în
spațiul teologic și cultural ieșean și, cred, și româ-
nesc. 

Trebuie subliniat din capul locului că pentru
contextul universitar local tema este neobișnuită,
rarisim abordată în dezbateri de nivel academic și
niciodată, până acum, într-o cercetare doctorală.
Fiind o investigație inaugurală, neavând adică un
model autohton la care să se raporteze, doctorandul
Nichifor Horia a fost cumva în situația delicată de
a-și „inventa” subiectul de cercetare. Firește, biblio-
tecile consultate, mai mult străine decât românești,
i-au oferit argumente și sugestii de abordare, dar nu
i-au „pus pe tavă” subiectul. Literatura străină a tre-
buit pusă în relație cu limbajele, contextul și etosul
ortodoxiei românești, fapt ce a presupus un conside-
rabil efort de apropriere, provocând imaginația teo-
logică a autorului. Rezultatul însă a fost pe măsura
dificultății: o cercetare fascinantă, foarte articulată,
situată la intersecția mai multor discipline teologice
(dogmatică, eclesiologie, teologie liturgică, istoria
Bisericii) cu filologia, antropologia culturală, medi-
cina, la care se adaugă și o perspectivă etnografică
disimulată în informații și observații care provin
negreșit din experiența personală de preot a autoru-
lui și din interacțiunea vie cu oameni în suferință.
De aceea, cercetarea a și fost apreciată de comisia
de doctorat cu calificativul Excelent (Summa cum
laude).

Structura cercetării
Pe scurt, lucrarea este împărțită în trei secțiuni

mari. Prima parte, intitulată „Perspectivă lingvisti-
că, dogmatică și medicală”, realizează o complexă

și generoasă punere în temă. Mai întâi autorul clari-
fică vocabularul teologic relativ la domeniul cerce-
tării (exorcism, energumen, Lucifer, blestem etc.),
explorând mai multe etimologii într-o analiză cu
multe accente polemice (excelente observațiile des-
pre formulele de adresare către Diavol din exorcis-
mele românești, te blestem vs. te jur pe Dumnezeu),
echilibristică teologică și filologică printre nuanțe și
perspective culturale. Această parte mai conține o
foarte utilă sinteză dogmatică asupra problemei, o
serie de considerații de antropologie creștină, un
concentrat capitol de demonologie, dar și un dosar
de informații privind relația dintre posedarea demo-
nică (în identificarea Bisericii) și boala psihică, cu
detalieri și dezvoltări comprehensive despre sim-
ptomatologia posedării privită în contradistincție cu
diferite forme de boală cu bază exclusiv somatică.
Partea a doua, „Exorcismele în perioada de început
a creștinismului”, analizează din mai multe per-
spective o serie de texte din perioada de debut a
Bisericii, documentând minuțios practica exorcis-
mului încă din zorii creștinismului. Autorul sinteti-
zează conținutul acestor documente, subliniază
valoarea lor dogmatică și apreciază critic viziunea
teologică a textelor, identificând derapaje gnostice,
apropieri timpurii de descântecele păgâne ori
supraviețuiri de mentalitate precreștină. Pe lângă un
dosar evanghelic al exorcizării, prezentându-l pe
Isus Hristos ca „întâiul exorcist”, această secțiune
mai conține o privire detaliată și revelatoare asupra
exorcismelor baptismale practicate de Biserica tim-
purie, cercetând mai multe mărturii timpurii (aproa-
pe toate inedite, consultate prin bibliotecile și arhi-
vele din străinătate) și subliniind formele, varietatea
și complexitatea acestui ritual de exorcizare. În fine,
partea a treia, intitulată „Slujbe de exorcizare
cuprinse în Molitfelnicul românesc”, analizează
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textele care au modelat poate cel mai mult sensibi-
litatea liturgică/teologică și culturală autohtonă
relativă la fenomenul exorcizării. Lucrarea este
străbătută de un ton cald, luminos, manifest mai
ales în notele și comentariile pastorale care contra-
punctează adesea părțile analitice sau mai abstracte,
reamintind miza liturgică și eclesiologică a cercetă-
rii.  

Statement of belief
E limpede că o asemenea cercetare constituie

mai mult decât o analiză rece a unei practici
bisericești în diacronie. În contextul actual româ-
nesc (cu toate detaliile memoriei recente), lucrarea
reprezintă un statement despre actualitatea, legiti-
mitatea și valabilitatea teologică a practicii exorcis-
mului. De aici derivă și caracterul foarte implicat,
parțial polemic, al cercetării, care abundă în sugestii
de corectare, de ameliorări și în indicații pastorale –
toate vizând o mai responsabilă practică a exorcis-
mului în Biserica contemporană. Dar dincolo de
scopurile demonstrației, de clarificările pe care le
aduce în dialogul teologiilor actuale, lucrarea pro-
voacă la reflecție nu numai teologul, ci în egală
măsură și pe reprezentanții disciplinelor la
intersecția cărora autorul își situează subiectul de
cercetare.

Exorcismele ca arhivă de reprezentări
De pildă, teolog sau nu, cititorul lucrării ia act

mai întâi de bogăția și de varietatea exorcismelor,
iar acest fapt dă dimensiunea importanței istorice a
practicii în existența liturgică a Bisericii.
Identificările și problematizările posedărilor demo-
nice constituie în sine un amplu exercițiu de carto-
grafiere a răului în aspectele sale violente, invazive,
a cărui formulă nu e dedusă speculativ, scolastic,
printr-un exercițiu intelectual de reflecție și imagi-
nare a „obiectului”, ci din observarea și
interacțiunea cu realitatea dramatică a
credincioșilor aflați, potrivit înțelegerii Bisericii,
sub stăpânirea celui rău. În același timp însă, lectura
exorcismelor și a teologiei lor reflectă și un efort de
disciplinare a privirii teologilor, preoților, dar
negreșit și a mirenilor, care – participând la liturghii
de exorcizare și ascultând discursul disciplinator al
Bisericii – au învățat să vadă, să identifice poseda-
rea demonică în mijlocul lor. Acest efort de clasifi-

care și indexare a feluritelor forme de posedare
umană, animală, posesiune demonică a locuințelor
sau amenințare a holdelor, cu extensii precum exor-
cizarea vârcolacilor sau a lunaticilor etc., e acompa-
niat de un efort descriptiv ce are în spate secole de
observație și interpretare – iată cum trebuie
înțeleasă colecția de exorcisme din patrimoniul
Bisericii.

Studiul detaliat al circumstanțelor de posedare,
analitica dinamicii posedării demonice oferă defi-
niri și precizări ale fenomenului, dezvăluind/provo-
când caracterul de realitate al acestui tip de pericol
printr-o problematizare în linia realității imediate:
cum intră diavolul în om?, cum iese? în ce părți ana-
tomice sălășluiește? etc. Apoi bogăția indicațiilor
tipiconale care însoțesc textele rugăciunilor și clari-
ficarea semnificației gesticulației rituale (dezbrăca-
rea, exuflația, lepădări, ungere, de pildă, în cazul
exorcismelor baptismale) reflectă energia, atenția,
dar și creativitatea investite de Biserică în construi-
rea/înțelegerea acestui fenomen. Așadar, lumea tex-
telor, practicilor și memoriei exorcismelor constitu-
ie o arhivă unică de reprezentări ale răului care a
provocat imaginația teologică a Bisericii, care a tre-
buit mereu să găsească formule potrivite de exorci-
zare. Aceste formule însă trebuie să sintetizeze în
relație armonioasă, neconflictuală revelația creștină
și repertoriile imaginariilor locale. Dincolo de un
răspuns eficient în fața răului violent, patrimoniul
de exorcisme constituie, din punctul de vedere al
Bisericii, un amplu efort de conceptualizare: a omu-
lui în lume, o omului ca ființă purtând chipul inalte-
rabil, imposibil de șters al Creatorului, a celui rău și
a posibilităților sale de vătămare a ființei umane. 

Teologie și corporalitate
Lucrarea arată, spuneam mai sus, că determina-

rea formelor de posesiune demonică și formularea
„contraatacului” Bisericii, prin rugăciunea liturgică
de exorcizare, nu constituie rezultatul unei exercițiu
scolastic de reflecție, ci este mai degrabă unul fun-
damentat pe observarea și pe studiul concret al
fenomenului posedării cu care s-a confruntat
Biserica. Nu e deloc de mirare, așadar, că determi-
narea prezenței Diavolului în om a avut parte în
istoria creștinismului de explicații corporale, fizica-
liste. Considerațiile pr. Nichifor Horia, plecând de
la Sf. Evagrie și Sf. Ioan Casian, vizând atacul
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demonic asupra trupurilor oamenilor, cu problema-
tizarea invaziei demonice și cu teoretizarea acesteia
într-un limbaj care recunoaște și ia în serios corpo-
ralitatea, nu numai dimensiunea inteligibilă,
demonstrează aspirația spre o înțelegere integrală a
omului ca „sistem complex de raționalitate plastici-
zantă” (p.125). Este o viziune care actualizează și
recontextualizează perspectiva patristică asupra
chestiunii. De vreme ce suferința pricinuită de pose-
siunea demonică se trăiește dramatic în trup,
cunoașterea corpului uman de către Sfinții Părinți a
fost o prioritate. Observațiile Sf. Ioan Casian, de
pildă, preluate analitic de autor, o probează pe
deplin. Iată de ce autorul reflectează asupra posedă-
rii demonice împrumutând perspectivele medicinei
sau intrând în dialog cu autorități din domeniul
medical. Fără a cădea în tentația de a uni câmpurile
epistemice într-un păgubos și neconvingător ecu-
menism metodologic, care ar sfârși prin a vulnera-
biliza atât cunoașterea teologică, cât și cunoașterea
medicală, cele două perspective sunt aduse în dia-
log, puse față în față pentru a-și vedea reciproc limi-
tele și pentru a se inspira tocmai din diferența care
le desparte. Medicina se confruntă astfel cu miste-
rul, iar teologia este adusă cu picioarele pe pământ.
În altă ordine de idei, importanța pe care o are în
toată desfășurarea analitică studiul iregularităților
corporale, somatice, ca simptome ale prezenței
malefice supranaturale, dă seama suplimentar de
caracterul corporal al amenințării demonice. În
acest sens, teologia găsește în practica exorcismului
un bun prilej de a revizita domeniul corporalității,
rațiunea materialității, căci, de vreme ce ea însăși, la
nivel dogmatic, s-a eliberat de platonism, ispita
dualismelor rămâne constantă. Apoi, scrutarea teo-
logică a corporalității și a materialității care partici-
pă și prin care se întâmplă inevitabil experiența reli-
gioasă este o activitate care întâlnește interesul cel
mai actual al filosofiilor și antropologiilor culturale
contemporane. Un Bruno Latour, pentru relația
omului cu lucrurile și cu materialitatea, sau un
David Le Breton, pentru antropologia corpului, ar fi
(și probabil că chiar sunt) parteneri de dialog
prețioși. 

Eliberare, frică, disciplinare
Scopul exorcismelor, citim în argumentația

lucrării, este de a restaura libertatea omului. Textul

cărții este străbătut de o viziune optimistă, triumfă-
toare. Biserica, afirmă autorul, poate constata
prezența demonică și, exersându-și autoritatea și
folosind resursele care îi sunt proprii, poate alunga
duhul necurat. Negreșit însă exorcismele și discur-
sul exorcistului vor fi avut putere de disciplinare
asupra credincioșilor (probabil mai mare în
Occident decât în Răsărit). O disciplinare în forță,
cu mijloacele fricii: căci suferința vizibilă pricinuită
de posesiunea demonică, spectacolul teribil al
iregularităților corporale prezentate de cei posedați
și imaginea violentă a exorcismului trebuie să fi
stârnit frica credincioșilor, chiar dacă – cum se arată
elocvent în lucrare – contraofensiva exorcistului
folosește mijloace exclusiv duhovnicești (rugă-
ciuni, apă sfințită, crucea, icoana, moaște, evanghe-
lia), deci necontondente. Totuși, arată cu claritate
Pr. Nichifor Horia, scopul – definit dogmatic – al
exorcistului este, pe lângă alungarea necuratului, și
să exorcizeze „frica nebună” (p. 131) care îl ține
captiv pe credincios. În perspectiva autorului, disci-
plinarea ortodoxă are o miză eliberatoare întrucât
urmărește răspândirea cunoașterii dogmatice și a
adevărurilor fundamentale de credință, potrivit
cărora Diavolul nu poate coloniza decât pe jumătate
ființa umană, nu poate întuneca chipul Creatorului
din om, nu se poate uni cu ființa celui posedat. Frica
energumenului, dar și a celor neposedați, este ali-
mentată uneori de o percepție falsă, provenind de la
Diavol (antilogos și pseudoexeget) despre iminența
pedepsei divine. Dimpotrivă, arată autorul, această
frică de divinitate este o răstălmăcire și o falsificare
a iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, căci „în loc
de a aduce mărturia iubirii și luminii dumnezeiești,
așa cum i-a fost chemarea, Diavolul aduce mărturia
fricii de pedeapsă, deoarece și dragostea lui
Dumnezeu o percepe ca foc: «Cel mai mare teolog
apofatic este diavolul, pentru că vede slava lui
Dumnezeu ca întuneric și ca foc»” (p.93)

Creativitate teologică, creativitate poetică 
Studiul formulelor de exorcizare reflectă efortul

Bisericii de cartografiere, indexare și clasificare a
formelor răului în lume. Este însă această inițiativă
a Bisericii și o formă de creativitate teologică, un
mod, nu lipsit de o anume poeticitate – în ciuda dra-
matismului experienței de exorcizare – de folosire
eficientă atât a revelației creștine (concretizată în
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textele teologice de autoritate), cât și a resurselor
culturii și imaginariilor locale. Preotul Simeon
Florea Marian a vorbit elocvent despre această
dimensiune în prefața la Descântece populare
române din 1886. S-ar putea spune că în poetica
exorcismelor se realizează o creștinare a resurselor
culturale locale, chiar și numai în sensul clasic în
care, de obicei, se recunoaște aceasta: gesturile
păgâne, semnificațiile precreștine primesc o nouă
orientare prin participarea lor în mișcarea exorcis-
mului.

Această preluare a elementelor necreștine în
repertoriul exorcismelor constituie, la limită, o altă
latură a modului în care discursul exorcistului con-
tribuie la „convertirea lumii”. „«Întrucât răul nu
este ontologic legat de lumea creată, iar Dumnezeu
nu este cauza ultimă a răului din ea, mântuirea omu-
lui nu se înfăptuiește prin retragerea platonică a
sufletului din lume și din materie, ci se împlinește
prin nimicirea în lume și în timp a răului, prin învie-
rea și înnoirea tuturor» (Joannis Romanides).
Mântuirea nu înseamnă ieșirea din lume, ci izbăvi-
rea de răul din lume prin împreuna lucrare cu
Dumnezeu, prin împărtășirea de energiile
dumnezeiești, mântuirea fiind astfel înțeleasă ca
vindecare” (pp.106-107). O asemenea înțelegere de
principiu a lumii și a locului omului în lume
lămurește suplimentar perspectiva optimistă a prac-
ticii exorcismului.

Sensul oricum vindecător al exorcismului
Nu e inutil să amintim că autorul a citit (la zi și

în mai multe limbi!) cu folos teologie creștină din
toate cele trei mari tradiții, mișcându-se elegant și
fără inhibiții printre autori, distincții și contribuții
ale diferitelor școli de teologie, dovedindu-se un
spirit deschis, capabil de dialog profund cu alte
tradiții teologice, afirmându-și în acest dialog situa-
rea de principiu pe linia teologiei ortodoxe, o
poziționare deopotrivă lucidă și îndrăgostită și,
poate tocmai de aceea, critică, în măsura în care for-
mulează mai multe sugestii de adaptare/ corectare/
revizitare a limbajului liturgic împământenit în
ritualurile de exorcizare din spațiul nostru. 

Scrisă prietenos și foarte clară, Practica exorci-
zării în Biserica Ortodoxă. Aspecte liturgice, cano-
nice și pastorale poate fi citită cu folos de orice
intelectual și constituie oricând o lectură instructi-

vă, mai ales în condițiile cvasianalfabetismului teo-
logic care caracterizează o bună parte din
intelighenția spațiului nostru. Negreșit însă va fi
citită cu mult profit de către cercetătorii din științele
umaniste, chiar și numai pentru bogăția de
informații și subtilitatea analizelor, pentru că facili-
tează accesul la această uriașă arhivă de reprezen-
tări și pentru că scoate la suprafață o serie de surse
la care aceștia, neteologi, nu ar fi putut ajunge nici-
cum. Dar chiar și dacă nu aderă la perspectiva-
cadru a lucrării, căci avem de-a face cu o lucrare de
teologie, nu de istoria mentalităților, literatul, etno-
logul-antropolog și istoricul vor avea ocazia să pro-
beze afirmația lui Gilbert Durand din Structurile
antropologice ale imaginarului, potrivit cărora „a
figura un rău, a reprezenta o primejdie, a simboliza
o angoasă înseamnă deja, prin stăpânirea cogitou-
lui, a le domina. Orice epifanie a unei primejdii în
reprezentare o minimalizează. Cu atât mai mult
orice epifanie simbolică” (G. Durand, 2000, p.
125). Căci, în fond, creativitatea exorcismelor
îndeplinește funcția de a determina, de a preciza, de
a da formă unei amenințări de nenumit. În acest
sens, munca exorcistului este în sine un efort de
denunțare și scoatere la lumină, deci cu miză funda-
mental taumaturgică.  
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„Suflete al meu, unde ești? Mă auzi? Vorbesc, te
chem – ești aici? M-am reîntors, sunt din nou aici –
mi-am scuturat de pe picioare colbul tuturor țărilor și
am venit la tine, sunt la tine; după o călătorie lungă
de ani buni, am ajuns din nou la tine”. Cuvinte ale lui
Carl Gustav Jung, una dintre personalitățile cele mai
importante ale secolului al XX-lea, întemeietor al
psihologiei analitice, fondator de școală, deschizător
de drumuri. Decenii de-a rândul, în publicistica
românească numele psihiatrului elvețian era amintit
în treacăt, opera lui fiind cunoscută unui număr res-
trâns de specialiști. După 1990 a început un susținut
proces de recuperare a operei lui Carl Gustav Jung,
de traducere a principalelor sale cărți, de traducere a
studiilor semnificative despre influența sa în psiholo-
gia contemporană. În avangarda editării operei lui
Jung se află editura Trei, cea care publică seria de
Opere complete, în 18 volume; aceeași editură a
publicat lucrările pe care C.G. Jung nu le-a inclus în
seria de Opere: celebra și misterioasă lucrare apărută
postum, Cartea Roșie, apoi Analiza viselor, Cartea
imaginilor, Viziuni, volumele 1 și 2. Tot la editura
Trei apare colecția „Misterele inconștientului colec-
tiv”, multe titluri purtând semnăturile unor discipoli
ai lui C.G. Jung: Marie-Louise von Franz, June
Singer, Verena Kast, Jolande Jacobi. La editura
Nemira au apărut câteva titluri consacrate psihicului
omenesc, visului și legăturilor sale cu lumea vizibilă
și invizibilă, alchimiei, copilului etern, semnate de
continuatori și discipoli ai lui C.G. Jung: Marie-
Louise von Franz, Toni Wolff, Etienne Perrot,
Edward F. Edinger, Robert Moss; colecția
„Philemon” a fost coordonată de Lavinia Bârlogeanu,
ea însăși autoare a unor cărți despre psihiatrul și psi-
hologul elvețian: Jung îndrăgostit de suflet și
Diavolul în viziuni, povești și vise. Nu putem încheia
această succintă trecere în revistă a editării operei lui
C.G. Jung și a studiilor consacrate înțelegerii sale
fără a aminti cartea lui C.G. Jung, Amintiri, vise,

reflecții, datorată lui Aniela Jaffé, tradusă la editura
Humanitas. Nu cu mult timp în urmă a apărut o nouă
carte despre C.G. Jung, o carte semnată de cercetăto-
rul clujean Ștefan Bolea: Jung și filosofia umbrei,
București, Editura Tracus Arte, 2019, 360 p. 

Studiul lui Ștefan Bolea își propune să facă
conjuncția dintre literatură, psihologie și filosofie,
analizând umbra din această triplă perspectivă, argu-
mentând diferențele și apropierile dintre cele trei
unghiuri de vedere. Pentru psihologie, umbra este un
arhetip, „o personificare a străinului, a dușmanului, a
răului”, simbolizând pe celălalt din noi; asemănătoa-
re este perspectiva oferită de literatură, variantele
umbrei fiind dublul sau demonicul. Din perspectivă
filosofică, umbra este înstrăinarea, alienarea, perico-
lul disocierii ființei umane, pierderea identității.
Ștefan Bolea își începe excursul teoretic prin analiza-
rea conceptului de arhetip, pe care, cum preciza C.G.
Jung, nimeni nu l-a văzut, dar a cărui prezență ca
„imagine originară” o dovedesc experiențele psihice
individuale. Arhetipurile jungiene, precizează Ștefan
Bolea, au o semnificație filosofică (forma arhetipală
aparținând intelectului divin), o semnificație mitolo-
gică (simboluri care apar în vise și boli mentale) și o
semnificație biologică; arhetipul este o formă de
înțelegere psihică, deopotrivă imagine și emoție, sau
după afirmația părintelui psihologiei analitice: „o
imagine a naturii gravată în spiritul uman, după care
acesta își formează judecățile.” Ștefan Bolea își con-
tinuă analiza abordând procesul individuației prin axa
Eu-Sine și prin binomul complex anima și animus
care surprinde partea feminină a bărbatului și partea
masculină a femeii. Toate acestea îl apropie pe autor
de conceptul de umbră prin care C.G. Jung înțelege
„amintiri pierdute, reprezentări neplăcute, refulate
(intenționat uitate), așa-numitele percepții sublimina-
le, adică percepții senzoriale care nu au fost suficient
de puternica ca să atingă conștiința și, în fine,
conținuturi care nu sunt încă mature ca să intre în
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conștiință”. Umbra este suma trăsăturilor neplăcute
pe care individul vrea să le ascundă, este „latura
noastră întunecată”.

Un capitol important al cărții lui Ștefan Bolea
este cel despre umbra în literatura romantică și pos-
tromantică, un bun prilej de a aplica considerațiile
teoretice analizei operelor literare. Din vasta literatu-
ră în care se regăsesc temele dublului, diavolului și
umbrei, Ștefan Bolea se oprește asupra a șapte autori:
E.T.A. Hoffmann (Elixirele diavolului), Mary
Shelley (Frankenstein), Edgar Allan Poe (William
Wilson), F.M. Dostoievski (Dublul), R.L. Stevenson
(Straniul caz al doctorului Jekyll și al domnului
Hyde), Guy de Maupassant (Horla), Oscar Wilde
(Portretul lui Dorian Gray). În povestirea lui Edgar
Allan Poe, William Wilson, lupta se dă între umbră și
Eu, fiind un conflict între voințe, redat prin confrun-
tarea între Wilson 1 și Wilson 2. Când Wilson 1
pătrunde în camera în care dormea Wilson 2 se vede
pe sine însuși prin celălalt („Acesta este dublul meu
sau sunt eu însumi dublul, copia copiei mele, umbra
umbrei?”). Copleșit de impresia de derealizare,
reacția lui Wilson 1 „este una de derută, de fugă, de
negare a realității – mai mult, el părăsește uterul
ființial, abandonează pentru totdeauna infinita clădire
a școlii”. Angoasa este una dintre temele din nuvela
Horla, de Guy de Maupassant: „Am tot timpul
senzația cumplită a unei primejdii amenințătoare,
acea teamă de o nenorocire ce va să vină sau de moar-
tea apropiată, acel presentiment care este probabil
simptomul unei boli încă necunoscute, încolțind în
sânge și în carne. [...] Pe măsură ce se apropie seara,
mă cuprinde o neliniște de neînțeles, ca și cum noap-
tea ar ascunde pentru mine o amenințare cumplită.”
Este noaptea care aduce cu sine o coborâre în infern,
este lințoliul nocturn care amenință integritatea sufle-
tului, care ascunde un pericol necunoscut. Și în
Portretul lui Dorian Gray, celebrul roman al lui
Oscar Wilde, Ștefan Bolea identifică o alegorie a
căderii, prin trecerea de la Dorian Gray 1, prototipul
inocenței, al adolescenței fermecătoare, la Dorian
Gray 2, spiritul malefic, nihilist. Izvorul de
potențialitate al primului Dorian Gray devine contra-
dictoriu la al doilea Dorian Gray, după întâlnirea cu
Henry Wotton. „Am putea spune că un seducător ca
Henry Wotton adulmecă parfumul anxietății, acel vis
al sufletului despre spirit, acea contradicție dintre
inocență și poftă de viață, la fel cum șarpele din
Geneză adulmecă atât incompletitudinea cuplului

originar, cât și dorința lor de transgresiune”, scrie
Ștefan Bolea, observând natura perversă a
influențării celuilalt, aici e vorba de Dorian Gray, în
al cărui suflet Wotton investește sufletul său, trans-
formându-l pe Dorian Gray în propria umbră. Dorian
Gray era înfricoșat de perspectiva de neocolit a
bătrâneții: „Da, va veni o zi când fața asta va fi ridată
și ofilită, ochii vor fi lipsiți de strălucire și de culoare,
trupul grațios se va fleșcăi și se va deforma. [...] Ah,
dacă s-ar putea ca eu să rămân mereu tânăr și portre-
tul să îmbătrânească! Pentru așa ceva [...] pentru așa
ceva [...] aș da totul! Da, nu există pe lume ceva ce n-
aș da! Mi-aș da și sufletul!” În acest context al
umbrei în literatură, amintesc cartea Diavolul în
viziuni, povești și vise, semnată de Lavinia
Bârlogeanu, o carte în care un psihanalist care a frec-
ventat asiduu opera lui C.G. Jung și a jungienilor,
dezvăluie penumbrele care stau alături de întâmplări
nedeslușite așa cum apar ele în basme, povești. Nu
este diavolul de pe fresce sau din scrierile medievale,
este Diavolul constelat în visele noastre sau chiar în
viața noastră, pentru că „Diavolul este problema
noastră a tuturor, pentru că Diavolul este legat de noi
toți, prin însăși Umbra noastră”, susține autoarea. 

Ultimul capitol teoretic al cărții lui Ștefan Bolea
este despre umbra în filosofie, despre Jung, Nietzsche
și Zarathustra. Jung a fost fascinat de Nietzsche încă
din studenție, încât nu este de mirare că între anii
1934 și 1939 a consacrat un seminar dedicat scrierii
Așa grăit-a Zarathustra, discuțiile din cadrul semina-
rului fiind publicate în 1989, într-o carte de aproape
1600 de pagini. Pentru a întregi tabloul prezenței
umbrei în cultura lumii, Ștefan Bolea completează
lucrarea cu un tablou cronologic de la romantism la
post-romantism, cu repere literare, artistice, politice,
cu referințe la subiectul umbrei în film (Nosferatu,
Dracula, Phantom der Nacht) și în muzică. Așadar, o
privire cuprinzătoare. Cartea lui Ștefan Bolea contu-
rează complexa temă a umbrei la C.G. Jung în mod
exemplar, cu acribie, consultând o amplă bibliogra-
fie, într-o cercetare în care fiecare filon este urmărit
în profunzime, dar și în ramificațiile sale care privesc
deopotrivă filosofia, literatura, arta.
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Cartea Profesoarei Marta Petreu, Blaga, între
legionari și comuniști (Polirom, Iași, 2021) este rezul-
tatul formidabil al unei investigații de detectiv printre
documentele și evenimentele unei epoci complicate.
Încă din 1938, printr-o însemnare ciudată care îi
aprține lui Vasile Băncilă, Lucian Blaga ajunge să fie
considerat un apropiat al Mișcării Legionare.
Speculațiile vin apoi în valuri, pentru ca, șapte ani mai
târziu, Constantin Rădulescu-Motru să încheie un
„arc hermeneutic” halucinant cu afirmația: „Acesta
(Blaga) se pare că de la legionarism a trecut direct la
comunism”. Inutil să fie consemnate deocamdată
toate acuzele și etichetele pe care regimul comunist
le-a asociat, la rândul său, cu filosoful român. Odată
formulată, sentința „bătrânului filosof” Rădulescu-
Motru rămâne în istorie și este, periodic parcă, reluată
și pusă în capul oricărei interpretări aduse filosofiei
blagiene. 

Marta Petreu demontează toate aceste „mituri
ideologice”. Ea pleacă de la o afirmație foarte clară:
„în vasta sa operă literară și filosofică, Blaga nu a
făcut politică. El nu a fost om politic și nici un inte-
lectual pasionat de jocurile puterii, pe care să fi încer-
cat să le influențeze prin articole de critică sau prin
intrarea într-un partid și candidatura la alegeri” (p.
11). Nici chiar scurta carieră diplomatică nu a repre-
zentat pentru Blaga un scop în sine. A fost mai degra-
bă o soluție de moment, pentru a suplini un vis neîm-
plinit, acela al unei cariere universitare. În afară de
acesta, viața sa a fost în totalitate orientată spre reali-
zarea sistemului său filosofic. 

Receptarea filosofică a scrierilor sale nu este nici
astăzi una generoasă. Este greu de explicat această
situație. „Cel dintâi dintre filosofii români”, cum îl
consideră Marta Petreu, și-a propus să articuleze o
filosofie românească originală și autentică, adică una
care să fie „gândită întâia oară de un român” (Blaga,
Despre viitorul filosofiei românești), în acord cu
matricea stilistică specifică, nu cu opțiunile doctrinare

istorice care variază mai mult sau mai puțin, o filoso-
fie care, în plus, să fie în permanență în legătură cu
„doctrinele de peste hotare”, care oferă teme, concep-
te sau probleme universale spre reflecție (pp. 83-84).
Probabil că unitatea înghețată a trilogiilor sale îi spe-
rie pe comentatori sau poate că moda filosofică a
„evoluat” spre alte zone, străine de proiectul blagian.
Cert este că, dacă interpretarea filosofică lipsește, cea
politică este foarte bogată, ascuțită și, cum îi este
firea, pusă mereu pe arțag.

Inventarierea formelor acesteia din urmă este, în
cartea Martei Petreu, halucinantă, la fel ca și
condițiile care o fac posibilă. Este vorba, mai întâi,
despre nefericita referință a discipolului înflăcărat
Vasile Băncilă, exploatată ani în șir, în ciuda
evidențelor, ba chiar a afirmației lui Nae Ionescu, con-
form căreia, deși a dat tărcoale legionarismului în anii
1936-1937 (fapt neprobat cu date și nici cu argumente
solide), când va reveni „zodia bună a gardismului”,
Blaga „nu va mai fi nimic”. Degeaba, eticheta a fost
lipită definitiv. 

Urmează faimoasa „ceartă” cu Dumitru Stăniloae.
Marta Petreu o numește inspirat: „războiul teologilor”
(p. 70). Găsim aici un exemplu deplin de erori logice
și trasee hermeneutice discutabile. După ce apar
Diferențialele divine în 1940 și Religie și spirit în
1942, interesul lui Stăniloae este acela de a vedea
dacă noua filosofie „se apropie” de duhul
creștinismului. În repetate rânduri, Blaga își precizea-
ză termenii, intențiile și presupozițiile, afirmând răs-
picat ca nu este vorba despre o reflecție teologică.
Mai mult, în deja amintitul eseu „Despre viitorul filo-
sofiei românești” (1943), a subliniat distincția dintre:
filosofie și religie, filosofie românească și ortodoxie
românească, românitate și ortodoxie (p. 73). Încă o
dată, degeaba. Teologii aflați în război îl declară pe
Blaga, precum odinioară atenienii pe Socrate, pericu-
los și neromân, iar gândirea sa, „potrivnică
creștinismului propriu-zis”. Ce ar spune despre asta
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legionarii? Argumentul suprem, ce contează dacă e un
simplu ad hominem, este: autorul Eonului dogmatic
nici nu este credincios. Blaga răspunde, probabil obo-
sit și plictisit, în „De la cazul Grama la tipul Grama”.

Ca într-un film prost, urmează acuza de „misti-
cism” din partea lui Constantin Rădulescu-Motru. Și
iarăși, corolarul: afirmațiile lui Blaga au „consecințe
grave pentru viața practică a societății” (p. 87).
Aceeași societate, alt pericol. Faptul că în 1937, Blaga
fusese primit în Academia Română de însuși
președintele ei de onoare, Regele Carol al II-lea joacă,
cu siguranță, un rol însemnat în declanșarea acestei
vânători de pericole. 

Anul 1944 aduce o firească încetare a ostilităților
vechi și un debut al unei noi lecturi ideologice. În ulti-
mii 17 ani de viață, Blaga ajunge să își vadă scrierile
și gândurile stâlcite definitiv. Al. Posescu deschide
„discuția”, încă din noiembrie 1944, după cum arată
Marta Petreu. Autoarea trece în revistă linia de atac a
noii ideologii. Eugen Ionescu, precursor, Henri H.
Stahl, care îl acuză că nu vorbește despre satul româ-
nesc ca sociolog, George Călinescu, observând
„sămănătorismul” Trilogiei culturii, mulți alții și, în
fine, Zaharia Boilă care notează că Blaga este „șef
fenedist la Sibiu”. Fals, desigur. Capitolul III al aces-
tei părți din carte, „Blaga citit de Pătrășcanu” este
exemplar pentru degringolada interpretativă în care se
găseau cei care îl citeau pe Blaga în această perioadă,
dar și pentru tristul destin al filosofului, care probabil
nu mai înțelegea ce i se întâmplă. Lucrețiu
Pătrășcanu, în cel mai bun caz, un scriitoraș subme-
diocru, nu uită că Vasile Băncilă îl plasase mai demult
pe Blaga în proximitatea legionarilor. Prin urmare, îl
condamnă nemilos, pentru asta, pentru obscurantism,
„vagul teoretic” al cărților sale și antiscientism,
deopotrivă în presă și în lucrarea Curente și tendințe
în filosofia românească (1946). Apoi îi scrie mieros
lui Blaga, trimițându-i cartea pentru a o supune
„competenței și spiritului său critic”. Cinism sau pro-
stie? 

Aceste pagini ale cărții Martei Petreu sunt scrise
amar. Cum poate fi suportată acuzația lui Nestor I.
Ignat, aceea că filosofia blagiană este „diletantistă”?
Sau a unuia, Geo Șerban, după care Blaga este nu mai
puțin decât mistic (din nou) și șovin? Mihai Beniuc,
închipuind o luptă dintre bine și rău având drept cava-
leri pe Arghezi și Blaga, insistă: în filosofia sa cu o
„luminescență de putregai”, Blaga s-a ținut departe de
talpa țării, dar s-a bucurat de favorurile celor puternici
(apud p. 153). Ca atare, nu a participat la lupta popo-

rului român pentru socialism și pace, ca Arghezi.
Sentința este clară. 

De aceste atacuri josnice, Blaga se apără, scriind o
„scrisoare deschisă” (Memoriu) adresată Comitetului
Central al P.M.R. Destul ca, mult mai târziu, să fie
acuzat de colaboraționism. Athanase Joja,
vicepreședinte al guvernului și președinte al
Academiei Române îl iartă, dacă se va căi, dându-i
voie să publice în diverse reviste. Desigur, Securitatea
îi va citi cu atenție (fără să priceapă prea multe) fieca-
re rând. Iar (încă) prietenii săi necomuniști ai săi îl vor
condamna, desigur, la rândul lor.

Cartea Martei Petreu se încheie cu un exerciu de
istorie a interpretării. William Totok, în 2003, susține
teoria după care drama Avram Iancu ar avea, de fapt,
în centrul ei o alegorie a figurii Căpitanului. Fiecare
argument este supus analizei și respins cu răbdare de
către autoare, până la mitul unei „dedicații” către
Zelea Codreanu pe prima ediție. În raport cu toată
această furtună a interpretărilor rău intenționate, ale
suspiciunilor de diverse – și opuse – ideologii ascunse
în scrierile blagiene, acest studiu „argumentativ” al
cercetătorului de origine germană pare inofensiv. 

Toate acuzele politice aduse lui Blaga sunt, în
final, rezumate și documentate într-o bogată secțiune
de „anexe”. Marta Petreu dorește să facă lumină într-
un tărâm care este, în el însuși, unul întunecat: cel al
slăbiciunilor omenești, care ajung să fie îmbrăcate în
cea mai rușinoasă haină, aceea a disputei de idei.
Blaga se află în mijlocul unei lumi care își preface
razna interioară în răutate argumentativă și delir her-
meneutic. Tefere, din această confruntare, nu ies decât
cărțile sale, care încă își așteaptă cititori pe măsură. 

O scurtă referire la textul însuși al filosofului
român poate demonstra limpezimea ideii sale: „gân-
durile metafizice sunt gânduri profund incomode.
Incomode fiindcă ele ne scot din liniștea plină de
siguranță a cochiliei noastre, incomode fiindcă ele
silesc la trădarea pulberii cu care am fost blestemați să
ne hrănim; incomode fiindcă ele ne fac adesea să ridi-
căm un cuvânt incandescent împotriva noastră, inco-
mode fiindcă ele ne amenință cu stigmatizarea, inco-
mode fiindcă ele răpesc, cu riscul înnebunirii, sufletul
din orizontul pur biologic spre a-l așeza între poveste
și profeție; incomode fiindcă sub puterea lor magică
ne smulgem rădăcinile din pământ pentru a le întoarce
spre azurul în care nu pot respira decât stelele”
(Cenzura transcendentă, 1934). 

CARTEA DE FILOZOFIE



Pași mici

Își auzea copiii 
spunînd mereu că 
e rotund Pămîntul
și nu s-a scufundat niciodată 

Pentru el însă 
Pămîntul era  
plat 
nesfîrșit
îndestulător
binevoitor și iertător.
Rodul  mîinilor,
al picioarelor nu însemna mare lucru pentru el 
pînă cînd  s-a întîmplat să călce pe un șarpe încolăcit  

Cîntul
i-a alunecat de pe buze
nu știa nicio mantră
nicio zeitate a șerpilor 
la care să se roage

A legat o cîrpă 
În jurul piciorului
și s-a grăbit să se-ntoarcă în sat
cît nu era prea tîrziu 

Și cînd veninul
a urcat pînă la gleznă
un gînd i-a trecut prin minte: 
pașii mici pe Pămînt contează

Meditație 

Cu picioarele într-un vas 
cu apă caldă, tata medita
În fiecare seară, înainte de culcare.

Mama îi aducea apa,
dar nu îngenunchease niciodată 

Graba spălatului pălea,  
lăsîndu-și picioarele în voia apei, 
particulele de praf se desprindeau
și în gînd el mulțumea picioarelor, și ființei supreme
în care vag credea   

Libere, particulele 
îi dădeau senzații
pe care numai așa le simțea, 
nici atingerea mîinilor grijulii ale mamei nu conta 
Puțin cite puțin picioarele se linișteau, 
uitînd de truda tălpilor goale
pe cîmpul aspru
unde  îl însoțeam cîteodată, 
ajutîndu-l să încheie ziua. 

Meditația începe, poate,
în cap, spunea Hegel.
Capul este locul  minții
și mintea este acolo 
unde spiritul așteaptă vindecarea.

Tata nu auzise  de Hegel,
de dialectica lui,
năzuind spre perfecțiunea spirituală,
și nici de gurul Patanjali, 
care spunea 
că trupul e minte
ajungînd în oase și carne.
Puțin contează
unde îți începi meditația 

Tata doar își băga picioarele
în apă caldă,
în fiecare seară.

Prezentare și traduceri: Olimpia IACOB
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Când se vorbeşte despre haiku, ades primul
nume care vine pe buze este cel al lui Matsuo
Bashō (1644-1694), deşi, paradoxal, ceea ce scria
el nu purta, atunci, acest nume. Numele de „haiku”
a fost dar micului poem de către Masaoka Shiki, în
secolul al XIX-lea. Mai apoi, cunoscătorii mai
ales, amintesc de Yosa Buson (1716-1783),
Kobayashi Yatarō sau Issa (15 iunie 1763 – 5
noiembrie 18271) ş.a. Ca și Bashō, nici Issa, mai
exact Kobayashi Nobuyuki, cum a fost înregistrat
la naştere nu s-a oprit de prima dată la acest haigo
(semnătură de autor de haiku), semnând și
Kobayashi Ikyo, Nirokuan Kikumei ș.a. Cât
privește pseudonimul Issa, însemnând (O) „Ceaşcă
de ceai”, el mărturisea unui prieten că l-a ales cu
gândul la o singură „bulă” (într-o ceșcuță cu ceai,
mai degrabă decât ceaiul însuși, cum ar putea
sugera numele, pentru că, aidoma acelei bule,
„viețile noastre sunt scurte și transparente”, cum
scrie Sam Hamill, și vom revedea această idee și în
poezia sa adesea.

Când Bashō părea că intra într-un relativ con de
umbră, interesant e că Buson a contribuit la conso-
lidarea acestui „cult” faţă de Bashō şi la identifica-
rea a ceea ce era considerată pe atunci tradiţia „hai-
kai ortodox” (stilul shōfū, cum a fost numit), cu
„tradiţia Bashō”, în anii 1790, când aceasta părea
să se stingă. Eforturile lui şi ale generaţiei lui de a-
l promova pe Bashō, spun mulţi, au făcut ca creaţia
lui Buson să rămână, paradoxal sau nu, în umbră.
Cu toate acestea, Bashō, Buson şi Issa sunt consi-
deraţi de mulţi cei mai mari autori de haiku ai
Japoniei. În Arhipelag se vorbește și despre „Cei
patru Mari”, Bashō, Buson, Issa, Shiki. 

Despre creaţia lui Issa (care a fost și preot
budist al sectei Jōdo Shinshū), atât despre poeme

cât și despre paginile de jurnal, s-a discutat mult, şi
nu doar între creatorii de gen. Popularitatea sa a
rămas atât de mare, încât cărțile despre el și opera,
din punct de vedere numeric, sunt aproape de cele
dedicate lui Bashō. Una dintre cele mai interesante
creaţii ale sale, şi cea mai cunoscută, scrisă într-un
stil care aduce, parţial, aminte de Drumul spre
îndepărtatul nord (cum este, îndeobşte, cunoscută
în Occident scrierea pe care au luat-o după aceea
de „model” mulți mari autori de gen, Oku no
Hosomichi) a lui Bashō (ilustrată, peste ani, de
Buson, un maestru şi în arta picturii, creator şi de
haiga), este Primăvara vieţii mele/ Oraga Haru.
Este poate cea mai cunoscută opera a sa. Două sunt
traducerile cele mai cunoscute în Occident, anume
cea a lui Nobuyuki Yuasa, The Year of My Life: A
Translation of Issa’s Oraga Haru, şi cea a lui Sam
Hamill, Kobayashi Issa: The Spring of My Life and
Selected Haiku, la care mă voi referi aici.

Cartea cuprinde, după o introducere a lui Sam
Hamill, Primăvara vieţii mele (Oraga Haru, în
original), apoi o selecţie de haiku ale lui Issa şi, în
final, note, index după primul vers, date despre
translator şi ilustratorul Kaji Aso.

Am spus că aduce aminte de Drumul spre înde-
părtatul Nord a lui Bashō2 (luat și de Issa ca
„model”), dar nu cu totul. Proza şi poemele se
întrepătrund la Issa într-o notă distinctă. Issa a ales,
poate chiar la întâmplare (cum spune şi Sam
Hamill), poate nu (după alţii), un an din viaţa sa,
căruia însă i-a conferit în scrierea sa încărcătura
unei întregi vieţi de om. 

Am citit cartea şi interesat de opera lui Issa, dar
şi de viața și modul său de a gândi, și prin prisma
mentalității/ a educaţiei vremii. Am discutat de mai
multe ori și cu David Lanoue, unul dintre traducă-

167167CONVORBIRI  LITERARE

PRIMĂVARA VIEȚII MELEPRIMĂVARA VIEȚII MELE
Marius CHELARU

C A R T E A  S T R Ã I N Ã



torii importanţi ai lui Issa, despre poemele acestu-
ia, despre biografia sa, și cu gândul că, așa cum a
fost, spun unii și la Bashō, discuțiile relativ la cea
a lui Saigyō, un personaj foarte popular în Japonia,
care are peste patruzeci de biografii în diverse
variante de prezentare (inclusiv manuscrise), multe
dintre ele ilustrate. Astfel, de pildă, Scott
Alexander Lineberger, în Collaborating with the
Ancients: Issues of Collaboration and
Canonization in the „Illustrated Biography of
Master Bashō” publicată în „Early Modern
Japan”, toamnă, 2003, p. 32-53, arată cum, în timp,
multe dintre paginile din biografia lui Saigyō au
legătură cumva cu prima biografia a lui Bashō
(„has extensive connections with Saigyō’s bio-
graphies3”), scrisă de călugărul Goshōan Chōmu,
terminată în 1792 şi prezentată Gichūji Temple,
locul unde este mormântul lui Bashō. Dar, scrie
Scott Alexander Lineberger trebuie să avem în
vedere cum se scriau biografiile medievale4, cum a
fost construită biografia lui Saigyō (citându-l pe
Gustav Heldt5, “Like its protagonist, it has travel-
led through space and time, undergoing innumera-
ble transformations over four hundred years as rea-
ders and [re] writers endowed it with their own
imagining of Saigyō’s life”).

Issa a avut o viață complicată, marcată de pier-
deri și multă sărăcie. Unele poeme și din acest jur-
nal (între care și cel mai fiamos, poate, la care vom
reveni) reflectă astfel de episoade din viața sa, a
scris și un „jurnal” la moartea tatălui său. A scris
mult, dacă vorbim numai de haiku peste 20.000 de
astfel de poeme. Sunt interesante și alte deosebiri
dintre Bashō și Issa, de pildă dacă ne referim la
felul în care se raportau la regulile/ terminologia de
gen de atunci, cum ar fi termenii sezonali – kigo și
kidai. Doar un exemplu: dacă, pentru Issa, kidai
era un cuvânt care trebuia desprins din viaţă (pre-
cum diverse nume de insecte, ploaia, zăpada ş.a.),
Bashō credea că e o cale de comuniune cu forţa
creativă a naturii (zōke), nefiind neapărat o regulă,
cât cuvânt cheie, menit a stabili o relaţie cu kokoro
(inimă, minte)6.

Din această carte (care, cu temei remarcă Sam
Hamill, nu e doar un jurnal ori o antologie, ci, de
asemenea, și „un testament și un sanctuar”, discu-
tând și despre traducerea și înțelesurile titlului, de

la „primăvară” la „nou început” ș.a.) vedem la Issa
și alte trăsături, ca, de exemplu, cunoașterea poe-
ziei, culturii chineze clasice, dar și a celei japone-
ze, fiind antologate, între ale sale, și multe poeme
ale autorilor niponi de gen renumiți. Cartea cuprin-
de, în afară de cele 21 de „însemnări” ale jurnalu-
lui, notate de la 1 la 21, cu secvențe de proză și
poeme haiku și tanka, într-o alcătuire, să notăm, cu
diferențe față de „modelul” lui Bashō, despre care
vorbeam, și un capitol cu alte poeme ale lui Issa.
Sunt multe poeme citate și analizate des, unele
reflectând și modul în care s-a perpetuat în timp
terminologia, ținând cont, de exemplu, că dicţiona-
rele timpurii de kigo (termeni sezonali) au ca bază
şi ce se întâmpla la curtea din Kyoto şi în vecină-
tate – „focare” importante în care, se spune, s-a
dezvoltat literatura clasică pentru Japonia, după
unii până către prima parte a perioadei Edo/
Tokugawa, 1603-1868). Bashō spunea că e bine
dacă într-un hokku se folosea un utamakura (lb.
japoneză, ad litteram: „perna poemului”; de obicei
un nume de loc cu semnificaţii aparte, meisho –
„loc celebru”, dar şi evenimente, nume de oameni;
erau uzuale mai ales pentru waka). Unii au spus că
nici kigo nu e obligatoriu, dar Issa l-a folosit. Însă
a scris și 109 de poeme fără kigo. Sau, cel mai ade-
sea, utamakura evocă locuri cu semnificaţie deose-
bită, care favorizează aluzia, intertextualitatea,
cheamă amintiri, creează legături mentale ş.a.
(locuri sfinte de rezonanţă, locuri istorice ş.a.).
Regăsim și la Issa multe astfel de exemple (locuri
din Kyoto, munți, temple), după cum regăsim și
multe aspecte care țin de budism. Și nașterea și
moartea lui Budha au o serie de poeme dedicate;
exemplu: „Chiar dacă doarme/ Buddha zâmbind
acceptă/ florile și banii”.

Un „capitol” cuprinzător din literatura/ din arta,
din folclorul japonez, dar şi din cutumele/ din
mentalitatea populară este legat de supranatural. În
folclorul, în literatura, în arta japoneză în general
întîlnim multe figuri mitologice demoni (oni)7,
spirite, chiar obiecte/ unelte care au (primit/ captu-
rat) un kami (tsukumogami) – deşi nu e o opinie
unanimă existând legende despre fiinţe, între care
vulpi sau tanuki (câine raton) – care au ajuns să
aibă astfel de puteri – cu tot felul de clasificări,
denumiri, însuşiri ş.a. Am întâlnit şi la oameni edu-
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caţi mule „deprinderi”/ superstiţii legate de asta. Și
la Issa se văd astfel de exemple, căci „cerul și
pământul sunt casa multor mistere” (Trei); de
pildă, citim despre Inari, vulpea „păcălitoare”/
Festivalul de celebrare a vulpilor. „Dintre flori/
indiferente la lume/ vulpile latră și țipă”.

Issa a ajuns în limba română pin intermediul
unor surse de limbă franceză. Să vedem, fără prea
multe comentarii, şi câteva haiku ale lui Issa, în
versiunea lui Al. T. Stamatiad, comparativ cu cea a
lui David Lanoue (bun cunoscător al biografiei lui
Kobayashi Issa şi al operei acestuia):

„CULEGĂTOAREA DE CEAI

În cârca mamei sale, copilul,
Ţinând o floare, bate măsura
Cântecului de cules ceaiul”

O versiune în romaji ar fi: ōta ko ga hana de
hayasu [ya] cha tsumi uta

şi versiunea în engleză a lui David Lanoue:

„the child on her back
beats time with a flower...
tea-picking song”

Dacă pornim de la această versiune, am putea
transpune astfel în limba română:

„copilul din cârca ei
bate tactul cu o floare…
cântecul culesului ceaiului”

o altă versiune în limba română, aparţinând lui
Ioanichie Olteanu8:

„Mama lui îl poartă în spinare, iar el schiţează
cu o floare tactul unui cântec: cântecul culegătoa-
relor de ceai!”

un alt poem al lui Issa

„HOŢUL DE FLORI

Iată, pe munte luna!
Îngăduitoare cu hoţul de flori,
Îi luminează drumul.”

Şi versiunea lui Ioanichie Olteanu, din Ţara
cireşilor în floare: 

„Luna, în munţi îl iartă pe hoţul de florişi-l
învăluie cu lumină.”

Versiunile în romaji şi engleză: yama no tsuki
hana nusubito wo terashi tamau

„the mountain moon gives the blossom thie-
flight”

şi un al treilea, scris în 1803:

„UNEI RÂNDUNICI

Mică rândunică,
Nu-mi uita casa
Când te vei întoarce

Versiunile în romaji şi engleză: mata kitara
waga ya wasure na yuku tsubame

„when you returndon’t forget my house! depar-
ting swallows”

(David Lanoue, ca şi Jean Cholley, En village
de miséreux: Choix de poèmes de Kobayashi Issa,
Editions Gallimard, Paris, 1996, p. 49, între alţii,
alege varianta pluralului – „rândunici” )

şi versiunea lui Ioanichie Olteanu: 

„Să te-ntorci, rândunea! şi fii atentă, să-ţi recu-
noşti cuibuldupă-atâta drum!”

Încheiem cu poate cel mai faimos poem al lui
Issa9, care transliterat în romaji arată astfel: „tsuyu
no yo wa tsuyu no yo nagara sari nagara”. A cunos-
cut zeci și zeci de versiuni în Occident (ca și dez-
baterea despre cel/ cea căruia i-a fost dedicat/ de ce
a fost scris, încetățenită fiind ideea că ar fi legat de
moartea timpurie, la doi ani și jumătate, a unei
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fetițe, Sato, al doilea copil al lui), toate compor-
tând discuții, cea a lui Sam Hamill fiind:

„This world of dew
is only the world of dew –
and yet... oh and yet...”

și una în română, plecând de la asta:

Lumea asta de rouă
e doar o lume de rouă –
și totuși... oh și totuși...”.

Issa a suferit enorm în viață, de încă de copil,
trăind profund poezia, din care nu transpare însă
vreo revoltă față de karma sa. Dimpotrivă, pare că
gândește și, deși uneori cu greu, acceptă că toate au
un sens în univers. A suferit atât de mult, „și
totuși”... poezia lui este plină de compasiune pen-
tru plante, pentru gâze, pentru oameni, pentru
natură. Issa este unul dintre cei mai interesanți
autori de haiku, un autor important nu doar pentru
Japonia, și care, pe drept cuvânt, este încă și încă
tradus și analizat.

The spring of my life and selected haiku by Kobayashi
Issa, translated from Japanese by Sam Hamill, illustrated
by Kaji Aso, Shambhala, Boston & London, 1997, 180 p.

Note:
1. Este o controversă, unii spun că data morții sale ar fi

5 ianuarie 1828, Sam Hamill dă data de 5 noiembrie 1927.
2. Ca şi în cazul acestei opere, şi la cea a lui Issa sunt

discuții despre cum s-ar putea traduce titlul, opiniile fiind
diverse.

3. În opinia sa, în special cu Saigyō monogatari – text
relativ recent retipărit în Kuwabara Hiroshi, Saigyō mono-
gatari zenchūshaku, Tokyo, Kōdansha, 1981, şi Saigyō
monogatari emaki/ Povestea ilustrată a lui Saigyō – alcă-
tuit, în fapt, din două manuscrise care par să fi fost odată
unul singur, două suluri create undeva pe la mijlocul
perioadei Kamakura (secolul XIII), primul numit manuscri-
sul Togukawa, al doilea Manno (după familiile cărora le-a
aparţinut).

4. W.R. LaFleur, The Death and ‘Lives’ of Saigyō:
Genesis of a Buddhist Sacred Biography in Frank Reynolds
and Donald Capps, eds., The Biographical Process: Studies
in the History and Psychology of Religion (The Hague:
Mouton, 1976), p. 343-61.

5. Heldt, Gustsav. Saigyō’s Traveling Tale: A
Translation of Saigyō Monogatari, în „Monumenta
Nipponica”, 52, 4, 1997, p. 467.

6.  „Simply Haiku”, toamna 2006, vol. 4, nr. 3, The
Heart in Season: Sampling the Gendai Haiku Non-season
Muki Saijiki, Translators: Yūki Itō, Tomoko Murase, Ayaka
Nishikawa, Tomoko Takaki, Compiler & Editor: Richard
Gilbert.

7. Una dintre cărţile pe care le-am citit pe această temă:
Noriko T. Reider, Japanese Demon Lore. Oni from Ancient
Times to the Present, Utah State University Press, Logan,
Utah, 2010.

8. Din antologia Ţara cireşilor în floare, traduceri de
Ion Acsan, Dan Constantinescu, Ioanichie Olteanu, cuvânt
înainte de Vasile Nicolescu, Grai şi Suflet - Cultura
Naţională, Bucureşti, 1995 (ediţie adăugită a antologiei din
1970, realizată de aceiaşi autori şi apărută la Editura
Univers cu titlul Din lirica japoneză).

9. Au fost publicate în Japonia operele complete – Issa
zenshū.
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Unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați scriitori
francofoni, Boualem Sansal – căruia Franța i-a acordat
de-a lungul timpului numeroase premii pentru romane-
le sale  incisive, pline de ironie – denunță atât situația
politică și socială din țara lui de origine, cât și fenome-
nul fanatismului religios, al intoleranței ce se manifestă
la nivel planetar. Doctor în economie, autorul a debutat
în 1999 cu Le Serment des barbares/Jurământul bar-
barilor; apoi a publicat L’Enfant fou de l’arbre creux/
Copilul nebun din copacul scorburos (2000); Dis-moi
le paradis/ Povestește-mi despre rai (2003); Harraga
(2005, titlul în arabă trimite la acei tineri africani care
își ard documentele și trec clandestin Mediterana în
Europa); Le Village de l’Allemand ou Le journal des
Frères Schiller/ Satul neamțului sau Jurnalul fraților
Schiller (tradus la Humanitas Fiction în 2018); Rue
Darwin (2011); 2084. La Fin du monde/ 2084.
Sfârșitul lumii (tradus la Humanitas Fiction în 2016).

Roman de tip  epistolar, alcătuit ca un puzzle, folo-
sind ca mecanism narativ ficțiunea autenticului, Trenul
de Erlingen sau Metamorfoza lui Dumnezeu (2018,
Humanitas Fiction, în traducerea nuanțată a Mădălinei
Ghiu) mi-a atras atenția, nu numai pentru că a avut cro-
nici extrem de pozitive în Franța, ci și pentru că aduce
în discuție o temă îngrijorătoare a ultimilor ani: proli-
ferarea extremismului religios în special în Occident
(cu referire  la Hexagon, minat de radicalizarea
populației de origine arabă și de un islamism greu de
stăvilit). Ne amintim cu toții de tragedia de la Bataclan,
sala de spectacole pariziană unde, în noaptea de 13/14
noiembrie 2015 a avut loc masacrul sângeros a peste o
sută de spectatori de către un grup de  islamiști
îndoctrinați și transformați în criminali.

Elisabeth Potier, profesoară pensionară de istorie -
personajul central al romanului – este victima unor
tineri francezi de origine arabă, puternic radicalizați.
Întorcându-se de la o manifestație de protest contra
violențelor de la Bataclan, aceasta se află în metroul
parizian pe linia 5, în direcția Gare du Nord când este
agresată (împreună cu persoanele care o însoțesc)  de

patru derbedei arabi care „s-au dezlănțuit asupra lor,
fără să uite de bietul Beppe, l-au luat la palme, au dat
cu el de pereți, de parcă erau în transă, porniți să
ucidă.” (p. 184). Încercând cu disperare să se elibereze
din strânsoarea agresorului, Elisabeth își pierde echili-
brul și cade pe calea ferată. „Capul i s-a izbit violent de
șine, cu un zgomot de nucă zdrobită. Nu mai mișca,
sângele țâșnea în șuvoi, iar piciorul drept îi era cara-
ghios răsucit din șold. Cu un ultim scuipat, criminalii
s-au îndepărtat ca niște prădători sătui” (p. 184). După
o comă profundă, personajul central – istoric germanist
și germanofon, spirit integru, luptătoare neobosită pen-
tru dreptate – își revine, dar are loc o sciziune în psihi-
cul ei. Această metamorfoză este un caz extrem de
interesant pentru psihiatri: franțuzoaica se crede în
anumite momente Ute von Ebert, descendenta unei
familii din înalta burghezie germană, trăiește un delir
în care se închipuie locuind în inexistentul oraș
Erlingen, asediat de un dușman nevăzut, care nu vrea
altceva decât să-i transforme pe locuitori în sclavi. În
momentele în care femeia este Ute, ea vorbește în
limba germană, redactează o serie de scrisori către o
fiică imaginară (Hannah), relatând despre starea de
asediu a micului oraș, ai cărui locuitori nu pot fi salvați
decât de un tren fantomă așteptat de toată populația.
Ute /Elisabeth  vizualizează acest tren fantomatic în
vis/halucinații: „…am văzut un tren… un zgomot asur-
zitor într-un tunel… apoi lumini puternice, intermiten-
te… imagini explodând, prinse într-un imens vârtej
scânteietor… un caleidoscop… aud o sirenă care îmi
sparge timpanele…” (p. 118).

În partea a doua a romanului aflăm toate aceste
detalii prin vocea narativă principală, Léa, fiica lui
Elisabeth. Revenită de la Londra în Franța, tânăra de
27 de ani, absolventă de Litere, descoperă scrierile
mamei și simte imperios  datoria de a  transmite
posterității misterele pe care aceasta i le-a lăsat
moștenire. Léa  este conștientă de dificultățile pe care
le va întâmpina: „…scrierea romanului nostru nu va fi
deloc ușoară. Va fi necesar să ne asigurăm în mod con-
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stant că nu spunem opusul a ceea ce credem că gân-
dim”. Recitind corespondența și scrierile mamei – care
în Germania fusese angajată de o familie din înalta bur-
ghezie pentru lecții de franceză cu fetița Cornelia –
aceasta nu se poate împiedica să reflecteze asupra
condiției din țara lor, Franța, în perioada post-Bataclan:
„Ce durere și umilință să îți vezi țara îngenuncheată,
tremurând de frică, implorând sprijin și îndurare, și ce
rușine insuportabilă să ai niște conducători atât de
nevrednici” (p. 180).  Zona exterioară a Parisului în
care se află apartamentul familial este una defavoriza-
tă, iar Boualem Sansal face o descriere rece, lucidă,
ironică a situației din „Zona celor patru mii de
locuințe”: „Aici conturile erau reglate de bande, ca odi-
nioară, cu bazooka, cu maceta, cu katana, cu bâta. Se
adunau într-o măcelărie clandestină angro. Sosirea
miraculoasă a Slujitorilor a rezolvat totul, prin decret
divin au naționalizat întregul cartier, dintr-o parte în
alta, 12.000 de locuitori, ca în Erlingen, și numaidecât
au lansat un puternic program de aservire a populației.
Șefii bandelor au fost anihilați și lichidați, iar oamenii
lor, potoliți cu bâta și integrați în trupele slujitorilor, la
munca de jos, puși să culeagă cartușele goale, să care
covorașele de rugăciune, să colecteze bani. Polițiștii
cărora le scoseseră fire albe și care se îmbolnăviseră de
ulcer, au fost convocați și îndemnați să profite dedrep-
tul la pensionare, așa că au șters-o în grabă, fără nici o
petrecere de adio. Sediul poliției a fost transformat în
centru de tortură”. (p. 182)

Boualem Sansal (autor pe care am avut prilejul să-
l întâlnesc în 2004 la Universitatea de Vest din
Timișoara)  este  interesat de toate religiile lumii – în
special de cele trei mari religii revelate, iudaismul,
creștinismul, islamul – iar acest nou roman îi
prilejuiește o meditație profundă asupra pervertirii
credinței, a folosirii religiei în scopul manipulării
ființei umane, de-a lungul timpurilor.  Detestând barba-
ria, încercând să disece problema răului, el trage urmă-
toarea concluzie prin vocea tinerei Léa: „Oamenilor nu
le-au lipsit niciodată motivele de a ucide, le-au găsit
foarte ușor peste tot unde au avut chef să le caute. …
Răul va veni cu atât mai repede cu cât societatea numă-
ră mai mulți apostoli ai păcii și secte pacifiste. Prima
crimă nu așteaptă niciodată ziua de mâine”. (p. 174)

Metamorfoza omului, transformarea lui din ființă
pașnică în una violentă sau în cu totul altceva decât a
fost (așa cum se întâmplă în Kafka, autor  tutelar al lui
Sansal, intens evocat în roman) este unul din principa-
lele filoane tematice ale romanului Trenul de Erlingen
sau Metamorfoza lui Dumnezeu.  Alt autor evocat aici,
într-un subtil joc intertextual, este românul  Constantin

Virgil Gheorghiu (de altfel, în unele romane de după
vizita în România, autorul algerian plasează mici aluzii
culturale la țara noastră, se pare că a îndrăgit-o…), al
cărui roman Nemuritorii de la Agapia reflectă frămân-
tările fostului preot și diplomat, exilat în Franța, în ceea
ce privește problema răului, a uciderii cu sau fără scop:
„Gheorghiu nu face compromisuri, nu cruță nimic. Ne
descrie atât de frumos Agapia, că poți crede că se află
în grădina raiului, dar nu, din contră, el ne spune că se
găsește în România, într-o regiune a Carpaților
Orientali….Erlingen era Agapia, o minunată geamănă,
germanică în plus…” (p. 124-126).

O preocupare specifică fiecărui romancier este
reflecția asupra activității scripturale, a producerii tex-
tului, iar Boualem Sansal – interesat mereu de geneza
operei  –  își expune opinia prin vocea tinerei Léa, care
încearcă să pună ordine în maniscrisele mamei și apoi
să le publice: „…pentru a scrie un roman trebuie, mai
întâi de toate, să aduni documentele, să-ți închegi idei-
le, să compui note de lectură, să le combini pe toate, să
adaugi un pic de ici, un pic de acolo, și să aștepți să se
coaguleze, ceva sigur va apărea. I se va spune roman,
dacă se citește și dacă pune pe gânduri”. (p. 83) Se
poate verifica, toate romanele lui Sansal au dat de gân-
dit, în Franța și în Europa, unde fenomenul migrației
haotice dinspre Africa sau Orient spre Europa, al
violenței, al fanatismului au ajuns la cote maxime. Iar
scrisul lui, tot mai fin, tot mai nuanțat, impregnat de
lecturi din Biblie, Coran, Thoreau, Kafka, Gheorghiu,
aduce întotdeauna un punct de vedere lucid asupra zbu-
ciumatei perioade contemporane.

Povestea lui Elisabeth se sfârșește printr-un atac de
cord, survenit la o lună după accidentul provocat de
tinerii agresori. Din manuscrise, fiica află că mama și-
a amintit cine era unul dintre aceștia, recunoscând sub
cagulă pe un fost elev problemă, Laziz Boufliki, vio-
lent cu propria familie, gata oricând să se înroleze în
gruparea teroristă DAESH. Moștenind spiritul justițiar
al mamei, Léa va face dreptate, hotărându-se să trans-
mită informația la poliție, pentru un proces de deradi-
calizare.

„Ia un binoclu și privește în jurul tău până vezi
zidul cetății, apoi întreabă-te: sunt liber?  Și acționează
în consecință” este motto-ul romanului Trenul de
Erlingen sau Metamorfoza lui Dumnezeu,  o lectură
captivantă, o scriere distopică în care putem ușor
recunoaște lumea de azi.  O alegorie care merită să fie
citită cu creionul în mână și – poate – cu speranța că
răul, de oricare fel ar fi el, va putea fi eradicat.
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Premiul Femina pentru eseu i-a revenit, în 2020,
istoricului și sociologului Christophe Granger,
directorul științific al editurii pariziene Anamosa,
unul dintre fondatorii revistei Sensibilités, membru
al Centrului de istorie socială a secolului al XX-lea,
pentru biografia bogată și ambițioasă, completată cu
numeroase imagini și arhive, Joseph Kabris ou les
possibilités d’une vie (1780-1822)/ Joseph Kabris,
sau posibilitățile unei vieți (1780-1882). 

Francezii sunt, în general, mari amatori de bio-
grafii, dar Granger nu și-a ales o întreprindere
ușoară când a decis să se ocupe de acest personaj
inclasabil – care apare pe nenumărate gravuri din
epocă  – , practic necunoscut marelui public, dar cu
o existență scurtă și intensă: rând pe rând marinar
dezertor, războinic polinezian, angajat al țarului și
ciudățenie de bâlci, o existență până la urmă emble-
matică pentru pragurile, alegerile, schimbările de
direcție ale oricărei vieți. 

Născut la Bordeaux prin 1780, Joseph Kabris se
îmbarcă pe o balenieră engleză care îl duce în insu-
lele Marchize, mai precis pe Nuku Hiva, unde dezer-
tează la 17 ani, alegând să rămână printre „sălbati-
cii” între care se integrează, învățându-le codurile,
obiceiurile, limba, până la a o uita pe a lui, găsindu-
și femeie și întemeind o familie. Și tot acolo se lasă
tatuat din cap până în picioare. În 1804 însă, o
expediție rusească îl extrage de pe insulă și îl duce
în Rusia, unde, după o întâlnire cu însuși Țarul,
ajunge instructor al cadeților, înainte de a se întoarce
în Franța, în 1817. A pendulat mereu între lumi, fără
a ieși cu totul din vreuna, deși imersiunea a fost
completă în fiecare dintre ele. La revenirea în țara
natală, aculturația funcționează în sens invers,
Joseph Kabris își reînvață limba și înțelege că o fru-
moasă poveste îi poate oferi un mijloc de existență,
fiindcă nevoia omului de istorisiri, de visare, de eva-
dare, fie și în gând, este veșnic nesatisfăcută. Viața

sa povestită pe „filmul” imaginilor tatuate pe trup
capătă dimensiuni de epopee, iar mulțimile îl ascultă
hipnotizate. Moare la 42 de ani, fără să fi apucat să-
și mai revadă insula iubită.

Așadar, Joseph Kabris a trăit șapte ani pe o insulă
din Pacific, integrându-se perfect noului mediu
social și cultural. După ce a fost smuls din paradisul
său, a devenit rus, înainte de a se întoarce în Franța
Restaurației, pentru a se exhiba în diverse spectaco-
le. Deși neobișnuită și zbuciumată, probabil că
existența acestui om nu ar fi rămas atât de adânc în
memoria contemporanilor, dacă el nu ar fi decis să
fie purtătorul viu al propriului destin straniu, înscri-
indu-și pe piele o întreagă lume. De ce și cum a
ajuns Joseph Kabris ceea ce a ajuns, iată ce își pro-
pune să descifreze Christophe Granger în volumul
premiat. 

Dincolo de exotism și coloratură, ceea ce face
Kabris, în principiu, e familiar și perfect inteligibil
pentru lumea noastră de azi, în care nenumăratele
începuturi, uitarea unor deprinderi și dobândirea
altora, pentru a le regăsi ulterior pe cele dintâi,
schimbarea frecventă a locurilor de muncă și chiar a
meseriilor practicate, contextualizând de fiecare
dată, reciclând experiențele trecute și adaptându-se
cu rapiditate la noul context și la noile sisteme,
bifurcând iar și iar, insistând sau abandonând, toate
acestea sunt trăsături ale unui dinamism și ale unei
versatilități contemporane, prea puțin obișnuite, ba
chiar nelalocul lor cu două secole în urmă. E ceea ce
urmărește cu multă finețe istoricul Granger, fascinat
la rândul său de acest personaj proteiform, capabil să
exploateze la maximum experiențele atât de diverse
acumulate, pentru a-și juca cât mai bine cartea urmă-
toare și a veni în întâmpinarea așteptărilor publicu-
lui. Fără a teoretiza în sensul bourdieusian al habi-
tus-ului, sau a forța o istorie a mondializării și a dez-
voltării societății contemporane ilustrată prin desti-
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nul excepțional al unui om, autorul cercetează, în
fond, devenirea multiplă a unei ființe cu identitate
incertă, dar cu atât mai pasionantă, căci eul apare ca
o construcție permanentă, de fiecare zi. Poți alege să
te lași traversat, eventual copleșit de evenimentele
istorice, devenind opac și lăsându-le doar să se
izbească de tine, sau poți fi transparent și maleabil,
aidoma lui Kabris, transformând posibilitățile ivite
în tot atâtea oportunități.

Christophe Granger a dat peste eroul său cumva
întâmplător, în cursul unei cercetări despre tatuaje în
secolul al XIX-lea, când, într-o carte a doctorului
Berchon, Discurs asupra originilor și scopului
tatuajului [1886], a citit o pagină și jumătate despre
Kabris, o relatare anecdotică a turului lumii între-
prins de acesta și a vieții sale, totodată spectaculoasă
și tragică, încheiată cu o boală necruțătoare, la
Valenciennes, unde pregătea un nou spectacol cu
povestea corpului său tatuat în insula Nuku Hiva.
Granger a înțeles că personajul are mult mai multe
de spus decât opera de artă pe care o plimbă de-a
lungul și de-a latul planetei și vede în el un soi de
bildungsroman în culori, ceea ce-i prilejuiește
reflecții despre semnificația devenirii și alegerii unei
vieți, despre impactul trecutului asupra determinări-
lor prezente și a proiecțiilor de viitor.

Prima dintre acele cotituri esențiale care pot
schimba complet viața unui om se petrece în lumea
insulară a Marchizelor, ale cărei reguli de
funcționare îi scapă lui Joseph Kabris, dar unde stră-
inul nu reprezintă o alteritate înspăimântătoare, căci
existaseră deja anterior destule contacte cu călători
sau neguțători europeni. Așadar, adolescentul plin
de curajul și nebunia vârstei, dar și de abilitățile
deprinse pe balenieră, decide să-și pună resursele la
dispoziția tribului care avea să-i devină familie, ris-
cându-și pielea, spre deosebire de ceilalți doi occi-
dentali rămași pe insulă odată cu el. Treptat, trupul
și fața celui supranumit „prințul sălbaticilor” capătă
noi sensuri și nuanțe, în consonanță cu existența
cotidiană, iar resursele de supraviețuire și adaptare i
se diversifică. Ceea ce mă interesa, era un individ
socializat de lumi diferite și modul în care trece de
la una la alta, în care își poartă cu el fragmente din
trecut pentru a merge înainte. Kabris era un perso-
naj nemaipomenit pentru toate aceste întrebări, afir-
ma Christophe Granger într-un interviu.

Deși primii ani din viața tânărului corsar com-

portă multe zone de umbră, se știe că pe insula Nuku
Hiva a reușit să câștige protecția unui șef de trib în
așa măsură încât și-a șters propria limbă din memo-
rie și și-a schimbat numele, pentru ca, șapte ani mai
târziu să câștige favorurile altui șef, de cu totul altă
anvergură, țarul Rusiei, după ce s-a îmbarcat pe un
vas rusesc – de voie sau de nevoie, versiunile și
detaliile istorisirilor sale variază  –, poveștile sale
extraordinare cucerindu-l pe suveranul slav. E drept
însă că finalul vieții e mai puțin strălucit, ducându-l
din saloanele fastuoase la bâlciurile de provincie,
unde-și află și sfârșitul.

Pe autor nu-l interesează însă atât veracitatea
relatărilor lui Kabris despre propria sa viață – socio-
logul-antropolog devansându-l aici pe istoric  –, cât
înțelegerea modului în care reușește tânărul francez
să adopte obiceiurile și stilul de viață al unor
societăți umane atât de diferite și cum le incorporea-
ză și le asimilează creator pentru a-i servi în
experiențele ulterioare. Și, mai cu seamă, este uluit
de faptul că, de fiecare dată, scufundarea lui Kabris
în noua identitate este deplină, ca o viață indepen-
dentă, deși în evidentă legătură cu cele care au pre-
cedat-o și cu cele care îi vor succede. Nu e vorba de
o mască circumstanțială, pe care și-o pune dimineața
pentru a o scoate seara, ci de o veritabilă asumare
până la identificare. Granger găsește suficiente ele-
mente în această aventură umană pentru a studia în
ce măsură viața unei persoane este construită social,
pentru a înțelege cum devine Joseph Kabris el
însuși, intrând în diverse logici sociale, refuzând să
fie pionul neputincios al unui destin care îl
depășește. Întreaga sa viață este, cumva ca și viețile
noastre, traversată de determinări sociale care atâr-
nă greu asupra obiceiurilor noastre și asupra a ceea
ce ne este posibil să facem în societatea în care ne
aflăm, concluzionează autorul.

Ca în orice căutare, drumul ne duce până la urmă
către noi înșine, e ceea ce se întâmplă și cu
Christophe Granger și această „biografie sociologi-
că”, după cum o numește el, care nu-i permite doar
să se apropie de o figură fascinantă și modernă, ci îi
oferă și o oglindă civilizațională pentru a se înțelege
mai bine pe sine însuși. 
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Mai mult decît alte segmente ale lingvistici
diacronice, istoria limbii latine se poate transfor-
ma înr-o carte care se adresează unui public cu
aşteptări medii. Acesta era scopul explicit al lui
Leonard Robert Palmer, după cum citim în pri-
mul paragraf al prefeţei la încîntătoarea The Latin
Language, apărută într-o primă ediţie în 1954
(urmată, în 1980, de pandantul său: The Greek
Language). Cu mai bine de un sfert de veac
înainte, în 1928, Antoine Meillet publicase
Esquisse d’une histoire de la langue latine, de o
claritate ce o aşezase firesc în colierul diamantin
cu care a îmbogăţit primele decenii ale veacului
trecut: Aperçu d’une histoire de la langue grec-
que (1913), Introduction à l’étude comparative
des langues indo-européennes (1903), alături de
volume dedicate armenei clasice, vechii slave şi
slavei comune, vechii perse, limbilor germanice.

Cititorul la care se gîndea Palmer era unul
căruia lingvistica latină îi era cumva apropiată,
fără a-i fi aria de specialitate. Cum familiaritatea
cu limbile clasice a suferit mutaţii în ultimele
decenii, ceea ce părea accesibil prin anii ’50 este
acum tot mai departe de cititorul obişnuit.
Tocmai de aceea, volumul profesorului Wilfried
Stroh duce mai departe abordarea unora dintre
marii comparatiştii din trecut şi este o adaptare la
lumea de acum. Titlul însuşi, exclamativ, pare să
spargă cutumele sobre ale clasiciştilor. Pagină
după pagină, lectura acaparează total, fără a fi
nici măcar o singură dată constrînsă de premisele
unei experienţe lingvistice exercitate în spaţiul
latin. Cam jumătate din această carte urmăreşte
soarta „postumă” a limbii latine, care „a murit”
de mai multe ori, pentru a renaşte şi a se păstra
într-o nemurire a sa proprie.

Cartea are o eroină ale cărei etape de viaţă sînt

urmărite pasional (deloc maniacal): Limba latină.
Are un final deschis, plasat în ceruri: beatos in
caelo Latine locuturos. Nu este o pledoarie – aşa
cum auzim şi citim, tot mai des, pe măsură ce stu-
diile clasice sînt încolţite –, ci o constatare a vita-
lităţii latinei. Palpabilă, între altele, în spaţiul nu
doar non-romanic, ci şi non-indo-european, al
Finlandei: pe durata preşedinţiei rotative a
Consiliului Uniunii Europene, a publicat buletine
hebdomadare în latină. Delirant Finni? („O iau
finlandezii pe arătură?”, sic, pentru că „a delira”
la început însemna, concret, a ieşi din „brazdă”,
lira.) Nicidecum. Sînt cu un pas înainte. 

Wilfried Stroh, Le latin est mort, vive le latin! Petite
histoire d’une grande langue (Latein ist tot, es lebe Latein!
Kleine Geschichte einer grossen Sprache, Berlin, 2007),
traducere din germană şi latină de Sylvain Bluntz, Paris,
Les Belles Lettres, 2009.
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În Ghidul antic al vieţii moderne, Natalie Haynes
propune alternativa la o prelegere academică, de
introducere în universul Antichităţii: un discurs care,
prin jovialitatea lui, stîrneşte interesul tinerei genera-
ţii pentru studiile clasice. 

Fără a exacerba neajunsurile societăţii de astăzi
(consumismul, obsesia pentru imagine, fragilitatea
sistemelor de guvernare), autoarea lasă, încă de la
început, impresia unui observator lucid şi echilibrat,
care înţelege că fiecare etapă istorică îşi are proble-
mele ei. În cazul Antichităţii, acestea au fost gestio-
nate prin forţa de reacţie a unor buni cîrmuitori
(aflăm că, pentru a înfrîna dorinţa de înavuţire a spar-
tanilor, Licurg a scos din circulaţie monedele de aur
şi de argint şi le-a păstrat doar pe cele de fier sau că
Pittacus a dispus aplicarea unei pedepse mai aspre
celor care săvîrşeau fapte reprobabile, aflîndu-se în
stare de ebrietate). Pe un ton părintesc, Natalie
Haynes oferă exemple prin care arată că, totuşi, în
unele situaţii, rezultatele obţinute în urma aplicării de
măsuri nu au fost cele scontate sau au fost de scurtă
durată, dar energia cu care Antichitatea a răspuns pro-
vocărilor ei a fost mai importantă decît garanţia unor
succese eclatante: „[...] poate ar trebui să nu mai con-
siderăm de nerezolvat problemele [...] de orice fel
[...]. Anticii nu procedau mereu în cel mai amabil sau
mai eficient mod, însă întotdeauna încercau o soluţie,
iar uneori funcţiona” (p. 39). Se cuvine deci să privim
detaşat reuşita şi eşecul, în calitatea lor de noţiuni
relative, şi să privilegiem acţiunea, care este motorul
vieţii.  

În această notă încurajatoare i se prezintă tînăru-
lui cititor informaţii despre arta militară, i se dezvă-
luie fundamentele şi bizareriile cultului personalităţii,
motivele ostracizării în Roma antică, i se descriu teh-
nici de creaţie artistică (tehnica persiflării publicului,
cultivată de Aristofan), i se explică obsesia pentru
celebritate în contrast cu neştiinţa de carte, toate

acestea într-un flux compozit de detalii. Densitatea
observaţiilor şi acurateţea lor excedă aşteptările lega-
te de titlul cărţii. De fapt, Ghidul antic al vieţii
moderne se dovedeşte a fi mai mult decît un ghid,
decît un manual facil, care conţine metodele de recu-
perare mimetică a Antichităţii sub aspect sociologic
sau doctrinar; el este o cheie de acces în spaţiul lim-
bii, al literaturii, istoriei şi filosofiei greco-romane, în
care oricine alege să pătrundă este întîmpinat cu
umor şi blîndeţe. 

Natalie Haynes, Ghidul antic al vieţii moderne, tr. de
Mihai Moroiu, ed. Baroque Books & Arts, Bucureşti, 2018.
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ÎN ACȚIUNEÎN ACȚIUNE

Anca MEIROȘU

CALENDAR SEPTEMBRIE

Palaghia Florentin  –  01.09.1945
Grădinariu Mihaela – 03.09.1970

Apostu Mihai – 04.09.1962
Dobrescu Alexandru – 05.09.1947

Baciu Dorin – 06.09.1942
Cojocaru Dragoș- 08.09.1968
Bomher Noemi – 13.09.1940
Teișanu Victor – 15.09.1950

Lungu Dan – 15.09.1969
Țopa Valerian – 17.09.1954
Ciachir Dan – 17.09.1951

Ilie Emanuela – 17.09.1976
Munteanu Paul – 17.09.1939

Hănescu Ștefania – 21.09.1966
Mateiciuc Doru Mihai – 22.09.1961

Diacon Vasile – 25.09. 1951
Brădeanu Aurica – 26.09.1943

Vintilă Alexandru Ovidiu – 26.09.1977
Tărâţeanu Vasile – 27.09.1945
Nicolae Octavian – 27.09.1943

Patraş  Andrei – 28.09.1969
Romilă Adrian – 29.09.1974

Chelariu Şerban – 30.09.1943



„– Măi băiete, tu știi care-i diferența funda-
mentală dintre un actor prost și unul bun?”

Omul din fața mea, care-mi pusese brusc
această întrebare, surprinzându-mă, era profeso-
rul de arta actorului dintr-o modestă Școală
Populară de Artă din București, pe care o frec-
ventam asiduu cu nădejdea nedisimulată că într-
o zi voi putea să trec la examenul de admitere de
la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică
și că am să pot deveni actor. De origine basara-
bean, născut la Cetatea Albă, profesorul Traian
Aelenii era nepotul acelei unice și atât de sensi-
bile poete, Magda Isanos, a cărei mătușă fusese
Elena Alistar Romanescu, medicul și omul poli-
tic de excepție, care a făcut parte din Sfatul Țării.
Aveam în fața mea fulgerarea nestinsă a unui
neam întreg, revelația unei inteligențe aparte,
care în fracțiuni de secundă spulbera toate anes-
teziile intelectuale și sufletești la care ne supuse-
se încet și sigur comunismul. 

Luat prin surprindere de felul tranșant cu care
îmi pusese această întrebare, impresionat, derutat
și dezarmat în același timp, îmi aduc aminte că i-
am răspuns parcă pe comanda unui pilot auto-
mat:

„– Nu, nu știu care e diferența!”, ca apoi,
după o scurtă pauză, să mă surprind bâiguind
„Poate succesul sau insuccesul la public să fie
diferența”.

„– Nu, mă puiule!” îmi reteză rapid încerca-
rea de compromis inteligența neviciată a profe-
sorului meu, ce purta după sine moștenirea de
diamant a românilor basarabeni. „Lasă tu succe-
sul sau insuccesul! Asta sunt verigi de gradul doi,
trei. Sunt consecințe... Măi puiule”, își continuă
el cu o sfântă autoritate argumentația, „Primul,

actorul ăla prost, își mimează competențele. Pe
când, cel de-al doilea, actorul bun și le exercită.
Asta e marea diferență!... NU-ȘI MIMEAZĂ
COMPETENȚELE, CI ȘI LE EXERCITĂ!”
Repetă el ca pe un avertisment pe care aveam
să-l rețin toată viața. 

Anii au trecut și dintr-o dată, pe ecranul tele-
vizorului proaspăt eliberat de sinistra propagan-
dă comunistă, a apărut în mod neașteptat chipul
de sfânt chinuit al unui om în vârstă, care avea în
ochi, parcă, toate tristețile neștiute și tăcute ale
acestui popor.

„– Domnule, dumneata știi ce este Ilfovita?
(denumire pornită de la județul Ilfov) Îl întrebă
bătrânul provocator, socratic, pe junele reporter
ce-i stătea în față. 

„– Nu știu!”, răspunse acesta timid.
„– Ilfovita”, reluă calm bătrânul, cu privirea-

i sfredelitoare și parcă hrănită în ascuns de abso-
lutul de a fi român, „Ilfovita, domnul meu, este
imbecilitatea românească, care se definește prin
AFLAREA ÎN TREABĂ. Înțelegi mata?”, căută
să se asigure bătrânul că a fost înțeles de către
tânărul interlocutor. „Aflarea în treabă la români,
domnul meu, este această sfântă imbecilitate
autohtonă, de care nu vrem să ne dezicem în rup-
tul capului!”, sublinie el încă o dată.

Bătrânul acela cu basca într-o parte, de sub
care tresăreau înteligenți și vii doi ochi plini de
lacrimi neștiute, cu față de mucenic creștin reîn-
viat prin nu știu ce minune, era martirul și marele
gânditor român Petre Țuțea. Fost economist,
eseist, jurist, publicist și politician de excepție în
perioada interbelică, și mai presus de toate, pen-
tru mulți ani, fost deținut politic, era ca și profe-
sorul Aelenii Traian, tăria de nezdrunciant a
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inteligenței românești, ce definește imponderabil
acest popor. Nu știu de ce, dar felul de a gândit și
mai ales de a privi cu veșnicia unui neam prin
istoria găunoasă a zilei, mi-a adus aminte de acea
expresie atât de cuprinzătoare pentru felul nostru
de a fi și mai ales de a dăinui, printr-o inteligență
necontaminată de nimic, a lui Samuil Micu
Klein, acel faimos reprezentant al Școlii
Ardelene, istoric, filolog, lexicograf și mai ales
filosof iluminist român, care încercând să tradu-
că în bietul vocabular valah de atunci noțiunea
de „gândire română”, nu a găsit decât echivalen-
tul duios de stângaci, dar fantastic de expresiv,
de „țapănă cunoștință”, ca și cum lava unui vul-
can neștiut ieșise la suprafață ca să arate forța de
temut a unor nelămurite adâncuri.

Mie, această sforțare din țâțâni a limbii româ-
ne, care cunoscuse de milenii înțelepciunea ce-i
marca profund fibra, dar care acum, ca și în cazul
lui Dimitrie Cantemir, se întâlnea pentru prima
oară cu filosofia, mi se pare a fi copleșitoare.
Căci „țapănă cunoștință” este cu mult mai mult
decât „gândirea profundă”. Are în ea nu numai
adâncimi insondabile, ci ca un fel de veșnică
biruință a înălțimii spiritului, care nu clipește la
vânzoleala continuă și trecătoare a marginilor de
jos, geloase pe înălțimea lui. 

Ceva care nu numai că nu plătește niciun
impozit istoriei efemere sau gândirii speculative
ce scapă de multe ori prin manșeta filosofiei, dar
care, privind-o, te înalță și pe tine spre nebănuite
zări și tării sufletești. Căci tot astfel se exprima și
marele istoric Nicolae Iorga, când a venit vorba
să mărturisească despre înălțimea cugetului emi-
nescian care nu făcea nicio concesie valurilor de
mediocritate și de oportunism, ce se spărgeau
neputincioase de țărmul însingurat al geniului lui
românesc. „Mimarea competențelor”, acea sinis-
tră șmecherie ajunsă pandemie socială pentru
românul descurcăreț ce ne înconjoară din toate
părțile până la sufocare. 

„Fă-te că lucrezi!”, imperativul viclean al
strategiei penibilei noastre supraviețuiri.
„Aflarea în treabă”, metastaza minciunii, venită
să dubleze, tripleze, să înmulțească la infinit

holograma unui lucru autentic, umbre toxice ale
adevărului cu scopul de a-l compromite, de a-l
înconjura cu fantome sortite să sape parazitar
încet, încet, la piedestalul sacru al lucrului bine
făcut. Această cangrenă a sufletului degenerat
românesc a fost instituționalizată metodic de
comunism, ca astăzi să devină organic asimilată,
transformată într-o a doua natură, fiziologizată în
mod democratic în jungla sălbatică a
iresponsabilităților și a infinitelor falsuri care ne
înconjoară de pretutindeni, reclamându-și agre-
siv la nivel de masă legitimitatea. Și astfel, „ne
facem” că-i prețuim pe martirii închisorilor
comuniste, „ne facem” că ne comemorăm eroii
căzuți în sfânta datorie sub brazda acestei veșnic
sfâșiate țări. „Ne facem” că ne iubim țara, „ne
facem” că suntem români și mai ales „ne facem”
că trăim. „Ne mimăm jalnic competențele” ca
niște actori ratați într-o piesă mediocră, cum afir-
ma cu tărie și durere minunea aceea de român
basarabean Traian Ailenii. „Ne aflăm veșnic în
treabă, ratându-ne astfel treaba autentică de a fi,
menirea noastră istorică, sensul nostru de a fi în
lume, cum spunea acel sfânt martir al neamului
Petre Țuțea. 

În cursurile sale de teologie, Nechifor Crainic
sublinia o subtilă diferență, că eroul moare pen-
tru țară, pentru sfântul ei pământ, iar martirul
moare pentru Dumnezeu. Gândind retrospectiv,
la rândul nostru, putem afirma în mod nezdrun-
cinat că niciunul dintre ei, martiri sau eroi, „nu s-
au făcut” că mor, ci AU MURIT, știind că din
crucea lor înfiptă în glie, va răsări într-o zi, sub
ploaia de lacrimi a acestui popor, Sfânta Înviere
a neamului românesc! Dar noi am avut EROI-
MARTIRI, căci apărându-ne pământul, apăram
chipul Lui Dumnezeu oglindit în el! Iar dacă
astăzi „barbarii civilizației” trec cu caii lor
mărunți, călcând în copitele fugare cimitirele
noastre de amintiri vii, dărâmând în goană bise-
rica mântuirii noastre, mie nu-mi rămâne să spun
decât ceea ce a exprimat profetic Lion
Feuchtwanger: „Templele au fost prefăcute în
grajduri, dar zeii trăiesc mai departe!”.
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Ultimele acte de eroism
Cvartetele de coarde, nr. 13 în si bemol minor

opus 138 (1969-1970), nr. 14 în fa diez major opus
142 (1972-1973) și nr. 15 în mi bemol minor opus 144
(1974) sunt versiunea cameral-instrumentală a
Sfârșitului ca întrerupere totală, definitivă, în care
muzicianul credea de mult timp. Versiune identică
spritual-expresiv opus-urilor de încheiere a ciclului
celor 15 simfonii. Muzică simțită, imaginată ca o les-
pede filozofică peste viața adânc tulburată de drame,
de suferințe, de tragedii. Viața în general - viața lui
Șostakovici. Cutremurele ce i-au marcat existența s-
au înmulțit în anii 1971-’75 prin dispariția unor rude,
prieteni apropiați și interpreți de prim rang ai creației
sale: printre alții sora Maria, regizorul Grigori
Kozînțev (pentru care a compus în 1964 muzica fil-
mului de patrimoniu Hamlet), Vadim Borisovski –
violistul cvartetului Borodin, secretara personală
Zinaida Gamiova, pianistul Lev Oborin, violonistul
David Oistrah. Al doilea infarct, paralizia progresivă
a mâinii drepte, disfuncționalita-tea picioarelor, pro-
blemele respiratorii, descoperirea cancerului au lim-
pezit definitiv imaginea rapid crepusculară ce i se ofe-
rea lui Șostakovici. Cu toate înlesnirile inaccesibile
cetățenilor de rând, pe care i le-au acordat pentru a-și
îngriji sănătatea în Uniunea Sovietică, autoritățile nu-
i aprobaseră lui Șostakovici să plece cu mai mult de o
sută de dolari în ultimul turneu american (11-20 iunie
1973), când muzicianul a sperat să i se administreze
un tratament considerat revoluționar... 

Cele din urmă succese și recunoașteri pe plan
internațional în timpul vieții sale datează din perioada
1972-1974. Rețin aici titlul de doctor honoris causa al
Universităților din Dublin (Irlanda) și Evanston
(Illinois, S.U.A.), succesul strălucitor al operei
Katerina Ismailova la Copenhaga, unde i s-a acordat
un premiu important ca prestigiu cultural și valoare
financiară (Léonie-Sonning, 60.000 de coroane dane-
ze). Deși autoritățile din țara sa i-au refuzat plecarea

cu mai mult decât meschina sumă de 100 de dolari,
deși s-a gândit la tratamentul medical posibil în
America de Nord, Șostakovici și-a reconfirmat încă
odată generozitatea constitutivă în situația de viață și
de moarte în care se afla, donând toți banii primiți de
la oficialitățile daneze Comitetului pentru pacea mon-
dială! Generozitate, convingerea inutilității tratamen-
tului, ultim gest de frondă la adresa regimului sovie-
tic.

Poate mai mult decât semnificația de erou în
accepția puterii politice, materia-lizată de-a lungul
timpului în titluri oficiale și medalii, Șostakovici și-a
dovedit eroismul până în ultimele zile de viață.
Prăbușirea aproape totală a sănătății nu i-a afectat
puterea creatoare de muzică. La 20 martie 1975, intrat
într-un spital de lângă Moscova, a început să compună
Patru poeme ale căpitanului Lebiadkin, inspirate de
nuvela lui Dostoievski, Demonii. Cu toate suferințele
care îi măcinau trupul, lui Șostakovici i-a rămas spiri-
tul liber, în stare să exprime ultima dată grotescul,
deriziunea, sarcasmul ce i-au fost constitutive toată
viața. Partitura dinamică, surprinzătoare melodic,
nelipsită de volute pretinzând vituozitate pe claviatu-
ră, caracterul spectaculos al celor patru episoade cap-
tează întreaga atenție, stârnind odată în plus admirația
dacă afli despre zilele puține la număr, dureroase, ce
îi rămăseseră. Participând la repetiția generală,
Șostakovici a mai putut râde: izbutise, prin muzică, să
surprindă umorul negru cu care Dostoievski își picta-
se personajul. La 10 mai 1975 a avut loc premiera
publică a Poemelor, prilejuind cea din urmă apariție a
compozitorului în prezența publicului, dar înregistra-
rea s-a realizat peste un an, cu participarea acelorași
interpreți – basul Evgheni Nesterenko și pianistul
Evgheni Șenderovici. Este o imprimare de mare cali-
tate muzical-artistică.

Ultimul act de eroism prin muzică, al lui
Șostakovici, poartă titlul Sonatei pentru violă și pian
opus 147. Dumnezeu i-a mai îngăduit o dublă
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performanță, ca rapiditate a elaborării și valoare
muzical-artistică: la 25 iunie 1975 avea ideile temati-
ce ale lucrării, în zece zile a compus părțile I și a II-a,
la 4 iulie agravarea sănătății a impus din nou spitali-
zarea, refuzată de Șostakovici cu teama nefinisării
partiturii. La 5 și 6 iulie a finalizat ultima parte, după
care, imediat, a început Sfârșitul. Ignorând diagnosti-
cul complet negativ al medicilor, părăsind spitalul,
Șostakovici și-a urmărit obsesia până la capăt, termi-
nând la 1 august corectura Sonatei. 

Situația politică a țării sale, pesimismul funda-
mental, climatul psihic nevrotic, sensibilitatea acută,
convingerea deplină a proximității morții, întărită de
peste un deceniu, confirmată acum deplin, au nutrit și
acest ultim poem muzical-filozofic. Un poem lipsit de
speranțe, de o mare simplitate, gravitate și forță
emoțională, ambivalent expresiv asemeni mai tuturor
celorlalte 146 de lucrări: tristețea și dramatismul de o
amețitoare adâncime alternează, se suprapune, domi-
nă stările plasate de ritmul accentuat într-un iluzoriu,
vremelnic dinamism. Nevoind să ignore nici în acest
epitaf idei melodice lăsate anterior portativelor de
Beethoven (tema principală din partea I a Sonatei nr.
14 pentru pian, „a lunii”) și de el însuși (în opera
neterminată Jucătorii din 1942, în ultimul Cvartet de
coarde din 1974), Șostakovici a dovedit ultima dată
că geniul se poate nutri în mod creator din lucrări
intrate în istorie, dezvoltându-le, conferindu-le sens,
imagine, ambianță sufletească proprii. Am reascultat
acum Sonata pentru violă și pian în patru versiuni ale
unor interpreți performanți reprezentând generații
diferite: Iuri Bașmet – Sviatoslav Richter, Isabelle
von Keulen – Ronald Brautigam, Nobuko Imai –
Emanuel Ax, Milena Pajaro-van de Stadt – Asya
Korepanova. Toți au exprimat tragismul, frumusețea
austeră, emoționantă, a muzicii. Dar nu pot să nu atri-
bui pianistului Sviatoslav Richter, conaționalul și con-
temporanul lui Șostakovici, o discretă notă în plus de
profundă înțelegere a climatului tragic ce marchează
această partitură. 

Sâmbătă 9 august 1975 Dmitri Șostakovici se stin-
gea, iar a doua zi toate agențiile de știri din lume
transmiteau vestea. Însă destinul postum i-a fost afec-
tat din primele zile de aceeași atitudine ambivalentă,
clar nepăsătoare, a regimului comunist sovietic.
Pentru un muzician atât de valoros, de onorat cu un
număr impresionant de premii, distincții oficiale și
funcții importante, cu discursuri suprem laudative ale
diriguitorilor culturii din fosta URSS când a împlinit
60 de ani, s-a găsit loc doar pentru o consemnare în

principalul ziar sovietic Pravda abia marți 12 august
pe pagina a III-a, printre articole despre strângerea
recoltei, rezultatele în muncă ale minerilor, o întâlnire
a președinte-lui Consiliului de Miniștri Kosîghin și
batoza oferită ca premiu unui fruntaș în agricultură...1

Receptarea muzicii lui Șostakovici în România
Deși piesele dosarului românesc al lui Dmitri

Șostakovici nu se compară cu numărul imens al pro-
belor adunate mai ales în fosta URSS, dincolo de
granițe, cu deosebire în America de Nord, cercetarea
modului cum a fost teoretizată și cultivată aici muzica
sa luminează epoci, conjuncturi, mentalități semnifi-
cative atât pentru țara compozitorului cât și pentru
mediul nostru cultural. De la bun început se cuvine
menționat că, decenii la rând, programarea lucrărilor
simfonice, concertistice și camerale în România a
depins deseori de natura relațiilor lui Șostakovici cu
puterea comunistă sovietică, de anotimpurile ideolo-
gice prin care a trecut și ea, anotimpuri ce au
influențat disponibilitatea forurilor de decizie, a muzi-
cienilor interpreți în privința introducerii opus-urilor
lui Șostakovski în repertoriile permanente. Acesta a
fost un prim criteriu. Alte criterii, de ordin muzical și
managerial, continuă să explice raritatea programării
sau absența muzicii sale în stagiunile orchestrelor
simfonice, ale teatrelor de operă, ale formațiilor
camerale românești. Voi detalia ceva mai încolo.

Primul moment semnificativ este legat de aplica-
rea rapidă, mimetică, în România a Hotărârii
Comitetului Central (b) al Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice cu privire la creația și critica muzi-
cală, din 10 februarie 1948. Mai întâi teoretic, prin
articolul-semnal pentru noua linie, scris de Alfred
Mendelsohn2, publicat în revista Contemporanul nr.
76 din 12 martie 1948: O nouă orientare în muzică, pe
marginea hotărârii C.C. al P.C. (b) al Uniunii
Sovietice cu privire la creația și critica muzicală.
Pentru că toată presa română a fost inundată începând
din acel an de articole traduse din media de la
Moscova, sau de texte ale culturnicilor sovietici scrise
special pentru publicul de aici, și în revista Uniunii
Compozitorilor din România, Muzica, s-au publicat
știri, note, cronici, interviuri, analize despre realitățile
sovietice în domeniu. Suportând o intensă campanie
mediatică dușmănoasă, fiind eliminat de la catedrele
Conservatoarelor din Moscova și Sankt Petersburg,
din viața muzicală, Șostakovici nu s-a putut sustrage
tăvălugului politic și a compus în 1949 oratoriul
Cântarea pădurilor, ca adeziune la inițiativa dictato-
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rului Stalin de a reîmpăduri suprafețe imense de teren
în URSS, iar în 1952 cantata opus 90 Deasupra
patriei noastre strălucește soarele. Ambele lucrări își
recunosc mereu lipsa de valoare, comparativ cu atâtea
altele ce i-au purtat semnătura, mai ales comparativ
cu majoritatea simfoniilor sale, instituțiile de concert
din întreaga lume necomunistă ignorându-le de-a lun-
gul timpului, până azi, doar înregistră-rile discografi-
ce cu caracter documentar și integralele revelând fără
putință de tăgadă efectul distrugător al ingerințelor
politice asupra creatorului autentic. Până în 1950, des-
pre muzica lui Șostakovici s-a scris foarte rar în
România, situația schimbându-se după prima audiție a
Cântării pădurilor la Moscova (15 noiembrie 1949)
și, mai ales, după acordarea premiului „Stalin” în anul
următor. Prompt, tot în 1950, oratoriul a fost interpre-
tat la București în concerte dirijate de Matei Socor și
Theodor Rogalski. A urmat la fel de promt prima refe-
rire publică amplă, semnată de Alfred Mendelsohn. I
s-a acordat spațiu tipografic ultrageneros în revista
Muzica pentru comentariul oratoriului Cântarea
pădurilor (cu exemple din partitură, citate din versuri
și tabele).3 S-ar putea estima că publicul bucureștean
nu ascultase până în 1950 cele nouă simfonii și alte
lucrări valoroase compuse de Șostakovici, dar cred că
muzicienii autentici au simțit distanța dintre partitura
orchestral-vocală ce tocmai li se prezentase și „parti-
tura muzicologică” a lui Mendelsohn. Evident, astăzi,
când aproape toată creația lui Șostakovici este accesi-
bilă pe discuri, la radio, pe Youtube, cine ascultă
Cântarea pădurilor și are răbdarea să citească discur-
sul lui Mendelsohn, înțelege rapid diferența dintre
valoare și propagandă. Redau câteva mostre:

Ca într-o oglindă clară, minunat șlefuită, se
reflectă pornirea avântată a oame-nilor sovietici la
înfăptuirea mărețelor planuri staliniste de supunere a
forțelor oarbe ale naturii în folosul omului./
Zugrăvirea viitorului, încrederea și dragostea pentru
acei ce vor înfăptui giganticele perdele de păduri,
încredere justificată de eroicele fapte ale oamenilor
sovietici, dragostea pentru copiii și tineretul care ard
de nerăbdare să contribuie la înflorirea Patriei
Sovietice, și, în miezul acestui avânt constructiv –
expresie vie, sinteză a elanului creator colectiv – figu-
ra măreață a genialului inspirator al planului, I. V.
Stalin, toate acestea însuflețesc fiecare notă, fiecare
cuvânt al oratoriului./ Dragostea pentru pământul
patriei se identifică cu4 omagiul adus omului sovietic
[…] Acest om nou constituie tema centrală a orato-
riului. Caracterizându-l, noi putem caracteriza și

esența muzicii lui Șostakovici5.
Alfred Mendelsohn impresionează astăzi neplăcut

prin frazeologia rebarbativă alimentată de combusti-
bilul ideologic al anilor 1948-’60, apologiind lucrarea
unui compozitor genial forțat de puterea politică să-și
trădeze principiile tehnic-estetice.

Timp de mai mulți ani, majoritatea următoarelor
referiri la muzica lui Șostakovici nu au mai aparținut
muzicienilor români, fiind preluate în aceeași revistă
de la București din publicația omonimă ce apărea la
Moscova, Sovetskaia Muzîka, sau tipărite fără semnă-
tură. A fost cazul prezentării Ciclului de lucrări a
capella.6 După moartea lui Stalin, în România s-a pre-
ferat tot reproducerea informațiilor, a ideilor muzicie-
nilor și ideologilor sovietici, decât afirmarea opiniilor
proprii. Situația politică din fosta URSS era incertă,
luptele dintre tradiționaliști și reformiști în politică, în
cultură se dădeau mai pe față, mai ferit, Bucureștiul a
preferat să-i lase pe sovietici să vorbească. Se știe,
Șostakovici nu a mai apărut în viața muzicală din țara
sa ca autor de simfonii din 1945 până la moartea lui
Stalin (5 martie 1953), când s-a simțit liber să se
exprime în Simfonia a X-a. Despre capodopera în re
minor opus 93, despre controversele din URSS pe
care le-a provocat, muzicienii români au aflat tot din
revista Muzica ce păreri au avut compozitorul Aram
Haciaturian7, muzicologii M. Tarakanov8 și M.
Iarustovski, compozitorul A. Volkonski și „o simplă
amatoare de muzică”.9

Reabilitarea masivă a lui Șostakovici în țara sa,
începută în 1953, a mobilizat autoritățile comuniste
din România să permită introducerea unor simfonii,
nealiniate politic de compozitor sau investite ideolo-
gic de regimul sovietic, în programele filarmonicilor.
Primul care a profitat în sensul bun al cuvântului de
noua orientare a fost dirijorul Constantin Silvestri,
prezent la Moscova chiar în anul dispariției dictatoru-
lui, când a interpretat Simfonia I cu Orchestra
Radiodi-fuziunii Sovietice. Atunci s-a bucurat de
admirația uluită a compozitorului, iar în anii imediat
următori (1955-1956) a creat la București un adevărat
eveni-ment muzical dând viață noii simfonii-proble-
mă: a X-a, în câteva concerte memorabile, înregis-
trând-o cu Orchestra Radioteleviziunii Române.
Deschiderea de la Moscova a alimentat rapid și maga-
zinele din România cu discuri ce cuprindeau muzică
de Șostakovici, e adevărat, majoritatea memorând
lucrări de inspirație revoluționară rusă. Peste mulți ani
am găsit în rafturile prăfuite de la etajul librăriei
Junimea din Iași, numită după război  Cartea rusă,
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două discuri vechi de ebonită ce memorau Simfonia a
XI-a „Anul 1905”. Timpul a trecut și muzica lui
Șostakovici, mai ales simfoniile, a circulat mai mult
în România datorită, totuși, puținilor dirijori care s-au
încumetat să le interpreteze (printre care Mircea
Cristescu și Ion Baciu). În anii 1970-’89 puteau fi
găsite în magazinele de discuri aproape toate simfo-
niile în interpretări de mare calitate ale dirijorilor
Evgheni Mravinski, Evgheni Svetlanov și Ghenadi
Rozdestvenki, Radiodifuziunea a avut excepționala
inițiativă de a transmite într-o săptămână, în fiecare
zi, câte o versiune a Simfoniei nr. 10. 

Trebuie subliniat că integrala simfoniilor lui
Șostakovici cu orchestrele românești nu a fost progra-
mată niciodată, doar câteva cvartete au atras atenția
unor formații camerale (Gaudeamus, Ad Libitum,
etc), studenți ai Universității Naționale de Muzică din
București au oferit publicului la 24 februarie 2021
online, în plină pandemie, Trio-urile nr. 1 opus 8 și nr.
2 opus 76 într-un program exclusiv Șostakovici. Alte
mari absențe ale creației sale în istoria artei interpre-
tative românești sunt operele. Doar Nasul a apărut o
singură dată la București, în 1974, adus de colectivul
Operei de Stat din fostul Berlin de Est. Cronicarul
Edgar Elian s-a exprimat entuziast despre creația de
tinerețe a lui Șostakovici și despre versiunea perfor-
mantă a artiștilor germani.10 Portretul muzicianului –
clar, semnificativ, lipsit de culori ideologizante, fără
nici o aluzie la relațiile sale cu regimul comunist
sovietic – a fost publicat tot în revista Muzica imediat
după dispariție, în septembrie 1975, sub semnătura lui
Wilhelm Berger. A rămas unul dintre puținele docu-
mente bibliografice demne de reținut, din presa româ-
nă.11

A doua coordonată a receptării muzicii lui
Șostakovici în România este legată de trei realități.
Majoritatea simfoniilor sale au fost scrise pentru un
ansamblu orchestral-mamut, ce înglobează un număr
de instrumentiști pe care filarmonicile românești nu
și-l pot permite. Dar un element organizatoric-muzi-
cal de care aceste instituții nu mai vor să țină seama
este prezența dirijorului permanent al orchestrei, care
îi poate modela repertoriul, calitatea și persona-litatea
sonor-expresivă. Spre exemplu, Ion Baciu a adus
orchestra Filarmonicii din Iași la rafinamentul inter-
pretativ al creațiilor rămase de la Ravel, Debussy și
Enescu pentru că a lucrat 19 ani neîntrerupt la pupitrul
ei, Cristian Mandeal a construit monumentala versiu-
ne a celor nouă simfonii de Anton Bruckner cu
orchestra FIlarmonicii din Cluj-Napoca deoarece a

fost director artistic și dirijor permanent acolo timp de
opt ani. Exemplele sunt numeroase. Dirijorul oaspete
din când în când al unei orchestre, oricât de valoroasă,
nu va reuși să impună lucrări importante dar dificile,
care pretind multe repetiții grele, cronofage. Al treilea
motiv este predilecția conducerii filarmonicilor pen-
tru programe cu succes facil de public, rațiunile
comerciale, de vânzare a biletelor, influențând semni-
ficativ orientarea repertorială a orchestrelor.

La capitolul „exegeze”, un singur volum mono-
grafic a rămas disponibil din 1960 până în prezent (!):
cel redactat de muzicologul sovietic L. Danilevici,
publicat la Editura Muzicală în traducerea lui Nelson
Vladimir. Din câte am înțeles citind articolele polemi-
ce despre Șostakovici apărute în fosta URSS, repro-
duse în revista Muzica, în 1957, când volumul a fost
difuzat mai întâi la Moscova, Danilevici s-a plasat,
prudent, între reformiști și adepții liniei staliniste.
Oricum, studiul său puternic ideologizat nu rezistă
astăzi decât în situația analizei scrierilor despre
Șostakovici din perioada sovietică ulterioară Celui
de-al Doilea Război Mondial, în relație cu documen-
tele surprinzătoare apărute după 1985 în fosta URSS
și în lume. În acest sens l-am folosit ca punct de
referință în trecute episoade ale serialului ajuns acum
la final. 

După 1989, Societatea Română de Radio a rămas
singura instituție care a răspândit în România constant
muzica lui Șostakovici prin transmisiuni directe din
Europa, dar mai ales prin înregistrările recente ale
unor orchestre și dirijori de renume mondial. S-a
ajuns astăzi în situația ca simfoniile și lucrările came-
rale compuse de Șostakovici să fie programate chiar și
de două ori zilnic, de multe ori partiturile sale găsin-
du-și drumul către public de trei ori pe săptămână.
Semnificativ este că, dintre compozitorii ruși/sovie-
tici, Șostakovici aproape îl egalează pe Ceaikovski la
capitolul difuzărilor radiofonice în România, devan-
sându-l chiar pe Rahmaninov, în orice caz depășindu-
l net pe Prokofiev. Cel mai recent exemplu este
perioada 1-17 iulie 2021, când Radio România
Muzical a transmis 8 programe cu muzică de
Șostakovici. 

Șostakovici astăzi
Desigur, ritmul intens de difuzare oglindește

prezența masivă a creației lui, mai ales a simfoniilor,
în viața muzicală a lumii, cel mai recent și ilustru
exemplu fiind integrala înregistrată în concert cu
Orchestra Simfonică din Boston dirijată de Andris
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Nelsons, șef de orchestră din generația medie de vâr-
stă, însă din categoria celor mai valoroși, mai
mediatizați la ora actuală și prin discuri. În 2015 a
început publicarea lucrărilor simfonice
șostakovskiene dirijate de Nelsons, între timp această
producție artistică îndrăzneață din punct de vedere
comercial, performantă calitativ, obținând nu mai
puțin de 5 premii Grammy ale discului, cele mai noi
apariții fiind, la 25 iunie 2021, două cd-uri cu Prima,
a XIV-a, a XV-a simfonie și Simfonia de cameră în do
minor opus 110a. 

Puternica natură politică a vieții și muzicii lui
Șostakovici explică parțial titlul seriei discografice –
Shostakovich Under Stalin’s Shadow (Șostakovici în
umbra lui Stalin), dar marele proiect al directorului
artistic la Orchestra din Boston și al casei de discuri
Deutsche Gramophon ilustrează în egală măsură
valoarea excepțională a acestor opus-uri simfonice,
continuă intensa reflectare a relației muzică-politică
în privința lui Șostakovici începută în 1979, când s-a
publicat la cunoscuta editură americană Harper &
Row prima ediție a volumului semnat de Solomon
Volkov, Testimony. The Memoirs of Dmitri
Shostakovich (Mărturie. Memoriile lui Dmitri
Șostakovici). Precizarea ce continuă titlul volumului,
as related and edited by Solomon Volkov (împărtășite
și editate de S. V.), faptul că fostul student al lui
Șostakovici nu a dezvăluit niciodată sursele docu-
mentare  (convorbiri audio, transcrieri autorizate
complet de compozitor) a alimentat din 1979 până în
prezent campania internațională de negare a ideilor
din volum (și din următoarele cu acest subiect), ofe-
rind argumente unor muzicologi și jurnaliști (mai ales
celor pro-sovietici), să desconsidere scrierile lui
Volkov. Dar cutremurul declanșat în 1979 a avut ca
efect turbionul jurnalistic, realizarea unor documenta-
re video și a filmului artistic Testimony în regia lui
Tony Palmer, rolul titular fiind încredințat cunoscutu-
lui actor Ben Kingsley. Producțiile video menționate
pot fi urmărite pe Youtube. 

Esențiale sunt efectele în cascadă ale febrei
Șostakovici, care au urmat: cele 27 de volume analiti-
ce publicate la edituri cunoscute de muzicologi, isto-
rici vest-europeni și americani serioși, care au avut
acces la informații, la documente inaccesibile în
marea majoritate până în 1985, documente datorate și
muzicienilor ruși, unor apropiați sau inamici ai lui
Șostakovici, care au evocat multe perioade din viața
sa. Chiar receptate fragmentar, însă nepărtinitor, aces-
te documente pot oferi o imagine surprinzătoare, con-

trastantă, oricum impresionantă a reacțiilor lui
Șostakovici – umane și muzicale – în urma dramelor,
a tragediilor trăite în fosta Uniune Sovietică. Cu toate
documentele incontestabile, în lume unii îl acuză și
azi pe muzician de oportunism evident față de
autoritățile sovietice comuniste, aducând ca argumen-
te lucrările angajate ideologic și funcțiile social-poli-
tice pe care le-a acceptat. Această concepție nu ține
seama de caracteristicile personalității umane a lui
Șosta-kovici, descrise în trecute episoade ale serialu-
lui: nu cunoștea limbi străine, nu agrea călătoriile, nu
era un om social, avea un psihic și o sensibilitate
aproape maladive, nu s-ar fi acomodat niciodată în
altă țară, oricare ar fi fost, vocația și obsesia sa pro-
fundă l-au îndemnat să compună în orice moment, să
dorească să-i fie ascultată muzica. Alt argument foarte
important ce trebuie înțeles și acceptat este caracterul
totalitar extrem de violent al regimului comunist
sovietic, mai ales în lunga perioadă cât a fost condus
de Stalin, crimele și atrocitățile comise împotriva pro-
priului popor, eliminarea fizică a multor oameni de
știință și artă de excepțională valoare – în consecință
teroarea de nedescris exercitată și asupra lui
Șostakovici, aflat într-un anumit moment foarte
aproape de încarcerare și execuție. A scăpat doar pen-
tru că i-a fost de folos lui Stalin. Cine nu a trăit astfel
de experiențe-limită, nu este informat despre epocile
pe care le-a trăit Șostakovici nu poate emite judecăți
morale. De altfel, există mărturii scrise, documente
care atestă regretele și crizele sufletești în urma unor
cedări, exemplul cel mai concludent fiind gândul
intens al sinuciderii când a fost forțat să intre în
Partidul Comunist Sovietic.

Pe de altă parte, astăzi mulți preferă să nu vadă
resorturile politice ale marilor sale capodopere, să nu
explice muzica și prin caracteristicile psihic-
emoționale ale personalității sale. În România, evita-
rea sistematică a acestor subiecte a rămas literă de
lege: în toate programele radiofonice cu lucrări de
Șostakovici însoțite de prezentări sau comentarii mai
detaliate, contextele politice care au nutrit opus-urile
în cauză sunt trecute sub tăcere, tratate vag, spre
imposibila sau incorecta înțelegere a ascultătorului,
chiar puse uneori sub semnul întrebării. Cuvintele
„contradictoriu”, „incert”, „problematic”, „vicisitudi-
nile epocilor”, „vitregiile timpului”, „date încă neelu-
cidate” abundă în acest tip de discurs jurnalistic. S-au
publicat și câteva teze de doctorat în care biografia lui
Șostakovici este tratată foarte sumar, fără nici o refe-
rire la comandamentele politice care i-au marcat
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puternic multe creații importante. Evident, nu toate
produsele jurnalistice și muzicologice despre muzi-
cianul rus/sovietic trebuie să conțină referiri la natura
politică a creației sale, dar acele opus-uri afectate de
ingerința violentă a realităților pe care le-a trăit
Șostakovici în fosta Uniune Sovietică se cuvin expli-
cate, succint sau cuprinzător, pentru a fi receptate în
funcție de semnificația contextelor istorice care le-au
inspirat.

Calitățile perene ale creației lui Șostakovici 
Concluzia acestui serial impune răspunsul sintetic

la întrebarea de ce muzica sa are un impact atât de
puternic și acum, aproape de finalul primului sfert al
veacului XXI? De ce impresionează atât de mult
ascultătorii, foarte mulți, din lumea întreagă, din
epoca actuală, străini de ororile care au alimentat-o
într-un anumit timp, într-o anumită zonă? Optez pen-
tru răspunsul ambivalent. Forța emoțională provine
din climatul acut sensibil al compozitorului, reactiv ca
om și creator la impulsurile cotidianului, mai ales la
dramele, la tragediile personale/colective. La fel de
important, subiectul și atmosfera unui tablou, al unei
piese de teatru, al unei nuvele sau al unei poezii rezo-
nează în țesătura complexă a personalității sale ce
implică lirismul genuin, umorul, deriziunea, sarcas-
mul aflate între nuanța subtilă și paroxismul expresio-
nist. 

S-a comentat frecvent – Șostakovici a recunoscut
– influența lui Mahler asupra sa. Evident, cantabilita-
tea fluxurilor orchestrale și a instrumentelor soliste
dintr-o simfonie, amintind deseori melodii din folclo-
rul citadin, ritmurile exuberante, incandescența expre-
sivă atingând culmile tragismului, virtuozita-tea scrii-
turii orchestrale, strălucirea sonoră amintesc de muzi-
ca lui Gustav Mahler. Dar la Șostakovici este mereu
limpede, în plus, o concretețe, o realitate mai ușor per-
ceptibilă ca fiind a noastră, trăită de noi într-o măsură
mai mică sau mai mare. Nutrirea fluxului muzical,
mai ales din simfonii, de evenimente tragice din isto-
ria secolului XX sporește forța emoțională. 

De ce continuă să fie apreciată muzica lui
Șostakovici în zone etno-culturale atât de depărtate de
mentalitățile patriei sale, chiar fără a fi cunoscute
împrejurările în care a fost compusă? Pentru că sunt
exprimate cu o mare forță de convingere, într-un lim-
baj muzical postromantic mai accesibil, sau expresio-
nist, pornindu-se de la particular la general-uman, ten-
siunile, fricile, violențele, climatele ajunse la
incandescența dramei și a tragediei, de care omenirea

continuă să fie afectată. Opresiunea, dictatura politi-
cului, angoasele vremurilor noastre își găsesc o uimi-
toare rezonanță în muzica lui Șostakovici. De aceea se
poate spune că, deși a fost atât de chinuit de politica
regimului sovietic, mai radicală sau mai permisivă,
dar organic ostilă actului artistic autentic, liber, deși a
fost obligat să compună pe texte, librete și subiecte
impuse oficial, Șostakovici a învins cu eroism opre-
siunea politică, exprimând muzical, cu o ambiguitate
nevoită dar cinstită, cu o subtilitate impresionantă
tocmai idei și climate potrivnice regimurilor totalitare
din țara sa, din întreaga zonă comunistă. Neavând
posibilitatea să se adreseze publicului decât extrem de
reținut, de subtil-aluziv, Șostakovici a reușit să-și
explice concepția într-unul dintre cei mai conflictuali
ani în relația cu regimul sovietic, 1948, decodificând
și astăzi rosturile, sensurile muzicii sale:

Eu sunt muzician, adică reprezentantul unei arte
al cărei limbaj este unic pentru toate popoarele lumii.
Ea rămâne întotdeauna comună pentru toți, și de
aceea nu poate constitui un obiect de discordie.12

Note:
1. Krzysztof Meyer, Dimitri Chostakovitch, Fayard,

1994, pag. 4
2. 1910-1966. Compozitor, profesor la Conservatorul

din București. A fost unul dintre cei mai activi susținători ai
proletcultismului din România prin articole în presa gene-
ralistă și de specialitate, printr-o lungă serie de lucrări
muzicale intens difuzate în concerte simfonice și tansmi-
siuni radio în perioada 1948-1965, prin descurajarea reabi-
litării profesionale a unor tineri muzicieni afectați de pro-
cesele politice ale anului 1959 (cazul lui Richard
Oschanitzky).

3. Muzica, nr. 3-4, aprilie-iulie 1951, pag. 56-69
4. Sublinieri A.V. Cu siguranță, „elanul revoluționar” al

lui Mendelsohn scuza în 1951 dezacodul și cacofonia...
5. Muzica, nr. 34, aprilie-iulie 1951, pag. 56
6. Muzica, nr. 8-9, 1952, pag. 170-171
7.  Muzica, nr. 4, aprilie 1954, pag. 22-23
8. Muzica, nr. 10, octombrie 1954, pag. 28-32
9. Muzica, nr. 6, iunie 1954, pag. 42
10. Muzica, nr. 11, Viața muzicală. Zilele culturii din R.

D. Germană. Turneul Operei germane de stat din Berlin,
nr. 11, noiembrie 1974 

11. Muzica, nr. 9, septembrie 1975
12. Contemporanul, nr. 80, aprilie 1948. Muzicienii în

lupta pentru pace. Cuvântarea compozitorului D.
Șostakovici la Congresul Mondial Partizanilor Păcii.
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Sergiu Matei Nica, Scrieri, ediție de Victor
Durnea, vol. I, Poezie. Proză – 432 p., vol. II,
Publicistică. Jurnal – 484 p., Editura Știința, Chișinău,
2021

De câte ori am avut ocazia am
prezentat cărți scrise de sau care
vorbesc despre personalități din
părțile de țară care nu sunt, pe
moment, între granițele de stat ale
României. La galeria acestora se
adaugă acum cele două volume cu
scrierile lui Sergiu Matei Nica
(1917-1973), poet, prozator şi
publicist român din Basarabia, poate printre cei mai
puţin cunoscuţi scriitori basarabeni din perioada inter-
belică, o ediție realizată de ieșeanul Victor Durnea, apă-
rută într-o colecție despre care am mai amintit aici,
„Moștenire”, a editurii Știința.

Născut în 1917 în satul Holercani, ținutul Orhei, a
făcut studii teologice (în 1937 a abandonat facultatea
pentru a se dedica scrisului), a debutat în 1933 cu poe-
zia Hora satului (semnată Sergiu Nicov), în săptămâna-
lul „Cuvânt moldovenesc”, colaborând apoi la mai
multe publicații, este ales Secretar general al abia
înființatei Societăți a Scriitorilor Basarabeni, în 1940,
publică volumul de versuri Furtuni pe Nistru, singurul
apărut antum, în 1943. Apoi, urmare a situației de după
război, aflat la București, este închis în 1951, eliberat în
1955. Abia în 1967 va începe să scrie din nou versuri și
proză, fără a le da spre publicare.

Ediția de față, alcătuită de Victor Durnea (care con-
cluzionează că Sergiu Matei Nica este „un scriitor veri-
tabil, cu un bagaj literar și publicistic care, chiar luând
în calcul o anume inegalitate, datorată în fond unei
existențe sub vremuri, este relativ bogat și demn de
atenție”) este structurată, după paginile de început sem-
nate de V. Durnea (Sergiu Matei Nica – poet, prozator,
publicist, memorialist și diarist, Tabel cronologic, Notă
asupra ediției) astfel: volumul I (textele sunt împărțite
în edite și inedite) – Poezie (Din volumul Furtuni pe
Nistru, Poezii din reviste, Poezii inedite, 1968-1973),
Proză (Proză din reviste și ziare, Proză inedită) și, în
final, Note și comentarii, Iconografie; volumul II –
Publicistică (se observă că autorul a fost foarte activ cu
precădere între anii 1940–1944), Din Jurnal (1968-
1973) – cuprinzând texte de diverse facturi, de la notații
diaristice, „amintiri”, eseuri, articole opinii pe diverse
teme, sociale/ politice/ literare, texte literare ș.a., și, în
final, Note și comentarii (cu diverse informații relativ la

textele antologate).
Atât poeziile cât și celelalte pagini (mai ales cele de

jurnal), în mare parte inedite, m-au interesat și prin pris-
ma imaginii pe care o oferă Sergiu Matei Nica despre
Basarabia acelor vremuri, lucruri nu cine știe ce cunos-
cute la noi, cu toate suferințele prin care treceau oame-
nii, dar și a felului în care se poate desprinde, din scrie-
rile acestuia și o secvență a tabloului preocupărilor lite-
rare/ culturale ale vremii. Interesante sunt și paginile în
care citim despre cum vedeau românii de peste Prut ce
se petrecuse după Unirea cu România, inclusiv în
pagini scrise după frângerea ei de Țară (de pildă în
Superstiții politice basarabene, din 1968) sau cum au
fost tratați de autoritățile comuniste cei care au înfăptuit
unirea din 1918 (în Eveniment basarabean, de pildă),
cum „uitau” de Basarabia unii basarabeni care fuseseră
„sanctificați în cultura română” și nu mai erau „dispuși
să rostească o vorbă” despre meleagurile natale etc.

Sunt doar câteva gânduri după lectura celor două
volume din scrierile lui Sergiu Matei Nica, în care am
găsit multe pagini care m-au interesat. Prin intermediul
acestei ediții realizate de Victor Durnea, sunt oferite
celor interesați, în afară de texte, și datele necesare pen-
tru ca să se poată înțelege mai ușor cine a fost, cum a
trăit și ce a scris Sergiu Matei Nica, și de ce este un
autor care merită să fie readus în atenția noilor
generații.

Vasile Fluturel, Cu slovele pe masă (II), cuvânt pe
coperta a IV-a: Daniel Corbu, Editura Princeps
Multimedia, Iaşi, 2021, 286 p.

Cu ceva timp în urmă semna-
lam, tot în această rubrică, primul
volum din Cu slovele pe masă, al
lui Vasile Fluturel, apărut tot la edi-
tura ieșeană Princeps Multimedia.

Anii din urmă, cu încercările la
care am fost supuși nu doar noi, ci
aproape întreaga planetă, ne-au
făcut pe fiecare dintre noi să reeva-
luăm multe. Așa scrie și autorul

acestei cărți care, în paginile de început ale acestui
volum, adăugând că, în viziunea sa, și în această epocă
a digitalizării accelerate, cartea „trebuie să rămână un
prieten credincios al omului”. Drept pentru care a adu-
nat note de lectură, „mai vechi – extrase de jurnal – ori
mai noi” despre diverse cărți care i-au atras atenția (și
despre care crede cu tărie că și cititorii ar trebui să știe,
să le citească), așezate în ordinea alfabetică a autorilor.
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Vom regăsi cărți ale unor autori despre care a scris în
primul volum, dar și alte nume, care, prin ceea ce au
publicat, l-au determinat să le adauge pe lista sa de lec-
turi.

Ca și în cazul primului volum, considerăm că și din
enumerarea autorilor acestora se poate înțelege cum
arată grila de selecție/ lectură a lui Vasile Fluturel (în
ordinea în care apar în carte): Petruș Andrei, Petronela
Angheluță, Valentina Balaban, Nicolae Busuioc, Ionuț
Caragea, Marius Chelaru, Teo Chiriac, Mihai Cimpoi,
Theodor Codreanu, Iurie Colesnic, Daniel Corbu,
Florentin Dumitrache, Victor Fărcășel, Ioan Găbudean,
Val Gheorghiu, Constantin Gruescu, Mircea Radu
Iacoban, Elena Leonte, Lucia Olaru Nenati, Emilian
Marcu, Valeriu Matei, Constantin Mănuță, Alexandru
Moraru, Ion Muscalu, Constantin Noica, Ion Nuță,
Lucia Pătrașcu, Maria Platon, Marinică Popescu, Rafila
Radu, Rodica Rodean, Aurelian Silvestru, Valeriu
Stancu, Valentin Talpalaru, Vasile Tărâțeanu, Jean-
Phillipe de Tonnac, Valeriu Valegvi, Traian Vasilcău.
Sunt și texte despre reviste: „Basarabia”, „Însemnări
ieșene”, Revista nouă” „Viața Basarabiei”.

Este, așadar, un volum de muncă de remarcat, un
timp generos alocat creațiilor altor autori, cum arată
textele sale, lecturate cu interes, cum, la fel, a căutat să
vadă și opiniile altora despre acestea, citându-le când a
socotit de cuviință. De asemenea, și timp alocat unor
reviste care l-au interesat sau/ și despre care a conside-
rat că ceea ce fac trebuie cunoscut de cititori.

Și, ca de fiecare dată când avem de a face cu astfel
de demersuri, dat fiind cuprinderea cărții, autorii avuți
în vedere, ar fi nedrept să comentăm doar unele dintre
aceste texte, așa că remarcăm efortul lui Vasile Fluturel,
și semnalăm acest al doilea volum din ciclul Cu slovele
pe masă.

Anica Facina, Sunt omul drumului, prefață
(Drumul, frate cu românul) de Nicolae Băciuț, Editura
Vatra Veche, Târgu Mureș, 2020, 184 p.

Într-un fel sau altul, toți suntem
„oamenii drumului”, fie prin viață,
fie cum, din păcate, se întâmplă tot
mai des în ultima vreme, cu mulți
dintre conaționalii noștri, care ajung
să „călătorească” pentru a putea
trăi, și în altă parte decât în țară, mai
ales din motive economice. 

Anica Facina scrie în aceste
pagini, în trei capitole, despre trei
tipuri de „drumuri” din viața sa (I. Sunt omul drumu-
lui..., II. Cărți poștale din Canada, III. Evocări), în care

sunt așezate laolaltă, în proze scurte”, diverse „călăto-
rii” ale sale, unele apărute în diverse publicații. În aces-
te „drumuri” autoarea poartă cititorul de la unul „ade-
vărat”, la cel „de suflet”, fie prin ochii copiilor, fie ai
adulților, în dorința de a afla, în vremuri în care eram...
sub privirile atente ale „marelui prieten de la răsărit” ce
este Basarabia, ori într-o întâlnire cu un om la un izvor,
un evreu cu care a „călătorit” prin intermediul amintiri-
lor, cu o măicuță ori cu... un cireș, sau cu ziua de 23
august, de altădată. Sau printre diverse „lecții de viață”. 

Interesant este și capitolul Cărți poștale din
Canada, felul în care privește această „lume”, dată fiind
situația sa de „visitor”, dar și cum îi descrie pe cei care
de acum stau acolo, plecați din țară poate pentru tot-
deauna. Sunt multe, cum scrie autoarea, „istorii adevă-
rate” ale oamenilor pe care i-a întâlnit acolo, despre
cum trăiesc, cum gândesc, cum povestesc. Sau despre
cum e „acolo”, și cum era acasă”, cum își fac viața, cum
se căsătoresc ș.a. Ori despre preocupările lor: citim des-
pre cum e să fii chiriaș la bloc, emisiunile tv canadiene,
sau... uleiul uzat și cât și cum se folosește în Canada. 

Este un alt fel de a vedea viața celor plecați din țară,
și cu tristețe (fără a fi însă nota dominantă), dar și
maniera în care se străduiesc să își ducă viața, deve-
nind, cu voia lor, canadieni pas cu pas, neuitând nici
România, nici credința de acasă, dar adaptându-se la
viața după regulile din Canada. Anica Facina pune
accentul pe felul în care trăiesc oamenii în acea lume
amestecată, cu asiatici, europeni (între care și români)
ș.a., și își doresc să își facă viața, nu neapărat pe nostal-
giile lor, care nu lipsesc, dar nu sunt determinante, cel
puțin cum vedem în aceste pagini.

Ori aflăm despre Viața pe strada Paradise, cu o
descrierea plină de culoare a unui orășel canadian,
Deep River, așezat undeva pe malul drept al râului
Otawa, în care pare că vezi, citind, cum „mergi mai
departe pe străduța în pantă ușoară și remarci terasa fără
grilaj de la numărul zece, pe care doi bunicuți ca din
povești, cu părul alb și zâmbete luminoase și-au amena-
jat un loc de odihnă pe măsură, cu două jilțuri albe, ele-
gante, împletite, cu o măsuță tot albă, pe care tronează
totdeauna un vas cu flori proaspete...”.

În Evocări citim cum drumul prin viața al autoarei
s-a intersectat, la un moment sau altul, cu diverși
oameni pe care i-a prețuit/ îi prețuiește, de la Nichita
Adăniloaie la Î.P.S. Bartolomeu Anania, Ion Cruceanu
la Alexandru Țenchea, Ana Lucan, Cornelia Maria
Savu, Adrian Dinu Rachieru... Ori alții despre care
Anica Facina a simțit nevoia să scrie fie și câteva cuvin-
te.

Textele sunt de diverse facturi. Întâlnim și câteva
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haibunuri, specie literară provenită din Arhipelagul
Nipon (Călător singuratic pe Munții Dornelor, La
Point Alexander). Fiecare capitol în sine poate fi consi-
derat, în felul lui, un centru de greutate al cărții, dar,
poate, cu precădere m-aș opri la Cărți poștale din
Canada mai ales pentru felul în care descrie despre
viața celor plecați departe de casă. Toate însă arată și
atenția la detalii a autoarei, și felul în care caută să sur-
prindă în proze scurte imagini cărora să le confere
amplitudinea dorită. Și, nu în ultimul rând, în mai multe
situații pare că găsit... cum să lucreze la un „drum” al
său în proza scurtă.

Coman Șova, Viața ca un poem, prefaţă (Un poet
adevărat) de Mihai Cimpoi, postfaţă de Nicolae Dabija
(Coman Șova – un poet sărutând izvorul), ediție revi-
zuită și adăugită, Tipo Moldova, Iași, 2021, 160 p.

Coman Șova ne propune un nou
volum de versuri, apărut la editura
ieșeană Tipo Moldova, cu care a
colaborat și în trecut (în 2012 a
publicat sub sigla acesteia antologia
de autor Cuvinte de reazem, în
colecţia „Opera Omnia. Poezie con-
temporană”, iar în 2019 cartea
Bărbatul care trece). Despre
creațiile sale au scris mai multe
nume cunoscute; amintim pe Mihai Cimpoi și Nicolae
Dabija, ale căror texte însoțesc acest volum, și pe Ioan
Holban sau Alex Ștefănescu. 

De asemenea, autorul nu este la prima experiență în
ce privește un volum al său tradus într-o limbă străină,
însă, de data aceasta, efortul său a fost unul deosebit.
Viața ca un poem este tradus, într-o cuprindere sau alta
a versiunii din română, uneori și cu alte referințe critice,
în italiană (de Francesco Altieri), germană (de Christian
Wilhelm Schenk), sârbă (Slavco Almăjan), ebraică
(Ioana Toff), azeră (Afaq Șıxlı, Azad Yașar, Günel
Șamilqızi, Xanım Aydın), rusă, ucraineană. De remar-
cat că toate aceste traduceri au fost făcute de traducători
(unii dintre ei binecunoscuți (și) la noi, cum este
Christian Schenk) care fie sunt nativi în limba respecti-
vă, fie o vorbesc în țara în care locuiesc de ani buni, și
publicate în țările respective.

Întorcându-ne la versiunea română, am putea citi
acest volum în mai multe grile. Una dintre ele ar putea
fi pornind de la strofa: „Aşa şi în zilele următoare,/
toată viaţa –/ trăieşte ce ai de trăit./ Că de făcut nimic/
ne rămâne// Toată moartea...”. Ori, altfel spus, și
nuanțat din altă perspectivă, „Aleargă./ Dacă te opreşti
o clipă, poţi să pierzi./ O să cadă o ploaie piezişă şi rece,

drumu-i alunecos şi îngust.// Aleargă!/ Ai putea fi.”
Dar tematica nu este monocromă. Citim și despre

spațiu, anotimpuri (interioare sau exterioare), timp, cur-
gerea timpului, unele ca o rescriere a expresiei fugit
irreparabile tempus (de pildă: „Opreşte doar clipa în
care iubim”; sau „Pleacă ora, pleacă ziua, pleacă sânge-
le,/ pleacă auzul, memoria, trupul,/ se duc mâinile și
plânge-le!”), drumul prin viață, printre metaforice sau
reale „zăpezi” și „ochii lupilor”, dragoste (în poeme
într-o gamă de nuanțe, uneori în culorile urbanului:
„Ochii mei pleacă de-a lungul bulevardelor,/ prin labi-
rinturile metrourilor,/ pe scările rulante,/ ca să te vadă
venind”, alteori sub semnul unei perpetue incertitudini/
angoase: „Când iubeşti cu adevărat, teme-te −/ singură-
tatea-i aproape./ Păstrează-ţi un ungher/ undeva/ în
taină,/ să fie al tău./ Vor veni insomniile/ şi ceva care
întunecă ființa./ Teme-te!”), singurătate, căci „singură-
tatea vine de pretutindeni” (un poem de o factură
cumva reprezentativă pentru felul de a scrie al autorului
este Femei singure; cităm, și spre exemplificare, un
fragment: „Femei singure, Diane vânate,/ cu degetele
lungi frământând o ţigară,/ privesc în desimea oraşelor
visul/ Copilei uitate”; imagini din aceeași gamă regăsim
și în Durere de dragoste: „Plouă cu femei singure”),
soartă (uneori cu ecouri din Eclesiastul – „Ce stă în
firea lucrurilor/ se întâmplă, şi ce se întâmplă se va mai
întâmpla”), poezie și poeți, frigul din afară și dinlăuntru
(„Până şi-n inima iubitei/ a pătruns frigul acesta”) ș.a.

Unele dintre poeme par a avea un ton de rugă, altele
coboară abrupt spre teluric sau vorbesc, într-un fel sau
altul, de condiția umană, altele de „de suferința lui
Lear” etc. În privința aspectelor formale, majoritatea
sunt poeme în vers liber, dar unele (de exemplu: Da,
ești frumoasă, Aici și acum și oriunde, Cocoșul de
munte ș.a.) sunt rimate, fără a îmbrăca însă haina vreu-
nui tip anume de poezie fixă. Coman Șova este un adept
al metaforei, la care apelează ades, însă pare că nu face
acest lucru în detrimentul mesajului pe care dorește să-
l transmită.

Concluzionând, Coman Șova își „așează” în aceste
viața, cu dragoste și singurătate, credință și așteptare,
îmbătrânire și visare ș.a., sub semnul poeziei, care pare
a fi și un mijloc de a se cunoaște și de a înțelege fie pe
sine și sufletul/ gândurile/ sentimentele sale, fie lumea
înconjurătoare, dar privită tot într-o oglindă a sinelui și
îmbrăcată în cuvinte, în vers. Și, nu în ultimul rând, este
un autor care știe ce și în ce fel, dar mai ales în ce for-
mulă anume dorește să scrie, asumându-și acest mod de
a se mărturisi în vers.

Marius CHELARU
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Memorialist harnic, autor al cîtorva volume în
care evocă istoria Iaşului, „oraşul meu iubit” cum îi
spune, în adevărul faptelor, punînd chezăşie propria
biografie, şi o anumită frăgezime a confesiunilor,
altfel, foarte acroşantă, Corneliu Carp tipăreşte
acum un roman, Clepsidra destinului (Editu ra
24:ore, 2021), ascuns, însă, insuficient, sub veşmîn-
tul literaturii subiective, asumînd o convenţie nara-
tivă de lungă tradiţie: au torul e confesorul unui per-
sonaj-narator care îşi povesteşte viaţa în cîteva întîl-
niri ce se petrec pe Strada Lăpuşneanu, în Parcul
Expoziţiei şi în Parcul Copou, pe o bancă lîngă bus-
tul Veronicăi Micle. De altfel, întîlnirile esenţiale
ale memorialistului din cărţile de amintiri, ca şi din
acest roman, se petrec în Parcul Co pou sau, în
preajmă, pe Strada Aurora care uneşte Bulevardul
Carol cu Șoseaua Păcurari, pe o axă a orașului, care
se fixează în Păcurari, Copou, Sărărie, Fundaţie,
Strada Lăpuşneanu -, depănînd „bobina timpului”
în poveştile unor „timpuri însîngerate”, care îşi
regăsesc lumina, mereu, în florile teiului emines-
cian; în Clepsidra timpului, un personaj, George
Miron, se destăinuie, îşi povesteşte viața ca un lung
calendar al suferințelor de tot felul, pentru a-l exor-
ciza prin rememorare („Eu doresc şi vreau să scap
şi să eli min toată această povară pe care o mai duc
în cîrcă şi acum, după atîţia ani. Nu am scăpat de ea
nici acum, la optzeci şi trei de ani „spune persona-
jul-narator), iar autorul este confesorul care simte
că va primi, prin mărturisire, o carte adevărată:
„Cînd am auzit primele sale cuvinte, mi-am dat
seama că vrea să depene din bo bina vieţii, firul
naraţiunii, ca şi cum ar fi dorit să scape de o povară,
iar eu chiar doream să ascult cu mare atenţie. Într-
adevăr, destăinuirea sa m-a cucerit, încît aş fi stat la
taclale, să-mi povestească zile şi nopţi în şir şi să
nu-şi închidă niciodată albumul amintirilor cu un
lacăt de fier”.

Corneliu Carp știe să prelucreze materialul epic
astfel încît „să prindă” cititorul, urmînd povestea

vieții nu neapărat în curgerea sa cronologică, orga-
nizîndu-se în orizontul unor praguri dramatice;
deşi esenţa povestirii protagonistului – experienţa
sa penitenciară – este anunţată, printr-o prolepsă, pe
prima pagină a cărţii („Demult, un om, un om bun,
fost profesor, îmi spunea undeva, între zidurile unei
închisori: «Dacă ar fi să ne întoarcem în timp, înain-
te de a apărea la om darul de a se lumina, forţele
naturii erau privite cu teamă şi groază, crezîndu-se
că, în dezlănţuirea lor, ele se manifestau ca nişte
duşmani veşnic înverşunaţi. În dorinţa de a îmblînzi
acele forţe şi de a cere îndurare, oamenii, în primi-
tivismul lor, recunoscîndu-se învinşi, au îngenun-
chiat umiliţi, plini de neputinţă şi nesiguranţă,
cerînd iertare”), autorul îşi lasă personajul să evo-
lueze între etajele memoriei sale, punctînd, cu fine-
ţe, complexul afectiv care însoțește fluxul amintiri-
lor. Astfel, naraţiunea începe cu relatarea vizitei în
satul natal, personajul căutînd acolo timpul pierdut,
spaţiul său identitar, vîrsta de aur, pentru a trece,
apoi, în vîrsta de fier a fiinţei: plecarea în refugiu, în
1944, cînd satele din jurul Paşcanilor şi „cei din Iaşi
şi cu Universitatea şi Teatrul, să plece spre Turnu
Severin”, revenirea în Moldova, dar, acum, în Iaşi,
pentru că tot ce vor fi avut în satul natal a fost dis-
trus de trecerea frontului. De aici, intră „în scenă”
memorialistul Iaşului; „delegatul” său, George
Miron, personajul-narator din Clepsidra timpului,
evocînd Iaşul epocii, cu Păcurari, unde va fi locuit
o vreme, apoi Copou, Sărărie, Strada Lăpuşneanu,
animă paginile cărţii cu tot felul de fotografii, alb-
negru, desigur, ale timpului (Casa din Şoseaua
Păcurari, la tanti Ana, Școala Carol I, Şcoala nr. 2
din Tîrguşorul Copou, fosta Cartea Rusă de pe locul
Jockey Club şi Cofetăria Tuffli, cîrciuma „La doi
prieteni” din strada Pe tru Rareş, fostul sediu al
Trustului de Construcţii, Casa legionarilor de la
Rîpa Galbenă, sediul Miliţiei din strada
Lăpuşneanu, unde, ulterior a fost TBC – Tutun-Bar-
Cafea, Monumentul Unirii sfărîmat în anul 1944 -

188188 CONVORBIRI  LITERARE

TIMPURI ÎNSÎNGERATETIMPURI ÎNSÎNGERATE
Ioan HOLBAN



ilustraţii care dau un farmec special evocărilor per-
sonajului-narator), își intersectează amintirile cu
cele ale confe sorului său (în povestea lui Mihai
Huţu, cîrciumar, „om de treabă”), fixează repere
precise pe care, încă, le mai poate recunoaşte ci -
titorul de azi, dar şi detalii gastronomice cu mesele
„tradiţionale” la coana Mărioara de la „Perjoaia”,
iată, în anul 1968 („Acolo, coana Mărioara, o feme-
ie frumoasă și rumenă la faţă, parcă făcută pentru
viaţa de crîşmă, ne ieşi în întîmpinare şi ne invita să
luăm loc la o masă mare, înnegrită de vînt şi ploaie,
dar la umbra pomilor, căci era o căldură de te
topeai. După cîteva minute, masa fu acoperită de o
faţă de masă din plastic şi imediat apăru şi un fund
mare de lemn, cu o mămăligă din care ieșeau aburi.
În trei castroa ne mari, scroburi din cîte patru ouă, cu
brînză de burduf gălbuie, fiecare şi cu cîteva bucăţi
de carne din chiupurile pline cu untură ale gazdei,
făceau să ne lase gura apă. Nu a durat mult şi au
apă rut pe masa noastră şi două străchini cu castra-
veciori muraţi, spe cialitatea casei, special parcă
pentru a ne excita gîtlejul. Ajuto rul de chelner, unul
Brâncă, un prăpădit, cu o căciulă miţoasă pe cap pe
aşa o căldură şi de-abia ţinîndu-se pe picioare ne-a
adus o găleată plină cu vin, zis «Coroplicul», un vin
roz, că dacă începeai să-l bei, trebuia să bei conti-
nuu, că nu te mai lăsai dus de acolo”), cu rare şi
„secrete” continuări într-o vreme a tuturor lipsurilor
(„Chiar dacă n-aveam un pahar de vin bătrîn la
îndemînă, eram vesel nevoie mare cînd îl descope-
ream în butoiul unei pivnițe de cîrciumă şi-ntr-un
galantar nişte ficăţei prăjiţi sau crap rasol ori salată
de scrumbie, graşiţă, fudulii, muşchiuleţ, antricoate
de porc, cîrnăciori și mititei la grătar, puţin iuţi, cu
murături din vase de lut străvezii, garnisiți cu mor-
covi zimţaţi”), în sfîrşit, prima poveste de dragoste
şi, în ordinea cronologică din calendarul
suferințelor pe care evoluează existenţa protagonis-
tului, prima nefericire atroce: „Prietena mea avea
foarte mulţi amici şi toţi o iubeau. Ce înseamnă
viaţa!... După patru luni, prietena mea s-a îmbolnă-
vit subit, a stat în spital şi, după cîteva zile, acea
fată, pe care-o iubeam nespus a murit şi m-a lăsat
singur, numai cu dragostea în suflet”.

Miezul poveştii lui George Miron din Clepsidra
destinului este experienţa sa penitenciară; arestat şi
condamnat, fără vină, în 1958 este silit să stea zece
ani în închi soare, face un traseu al puşcăriilor din

România de atunci (Slobo zia, Iaşi, Poarta Albă,
Galaţi, Gherla), un om al nimănui, înregis trat în
închisoare cu numărul „86”, care descoperă, în
infernul de la Gherla, chiar titlul romanului pentru
confesorul său: „La Gherla, o parte din deţinuţi
lucra în ateliere după cum poate aţi mai au zit, şi
anume: mecanică, tîmplărie, vopsitorie, se făceau
nasturi şi multe alte lucruri de mînă. În orice loc
unde se muncea sau erai obligat să faci ceva anapo-
da exista cîte o clepsidră, prin care ni sipul se scur-
gea dintr-o parte în alta în timp de trei ore. După
acele trei ore, condamnatul trebuia să bată într-un
cazan din bronz cu un ciocan aflat la îndemînă.
Dacă nu bătea în cazan, însemna că nu executase
munca în acel timp. Gardianul venea și verifica şi
întorcea imediat clepsidra şi tot aşa pînă seara.
Deţinuţii îi spuneau «clepsidra destinului». Nu am
uitat şi nici nu voi uita niciodată acest nume, pînă
voi intra în mormînt”. În tot acest timp, persona jul
visează la o altfel de viaţă, în fericire, speranţă şi
lumină, se hrăneşte cu imagini din illo tempore, din
vîrsta de aur trăită în locul de identificare a fiinţei
interioare, în satul natal de lîngă Pașcani, „oază a
fericirii, a frumuseţii”, unde „parcă totul era altfel,
decît oriunde pe pămînt” şi, mai ales, în iadul dece-
niilor cinci, şase și șapte din secolul trecut, desco-
peră gena urii şi se preocupă de „ereditatea morbi-
dă”, învăţînd că fiecare are clepsidra lui; eliberat
din penitenciar, încercînd să ia viaţa de la început,
cu suma virtualităţilor sale, George Miron trăieşte
ceea ce numeşte, la un moment dat, o simfonie a tri-
steţii, reţine şi prezintă confesorului său cîteva
scene memorabile – de pildă, cere moniile funerare
de la Cimitirul Popăuţi (Părpăuţă) din Păcurari sau
regăsirea mamei la azilul de bătrîni, bolnavă de
Alzheimer şi, după îngăduinţa celor de acolo, îmbă-
ierea acesteia, într-un gest repetat, invers, din prima
copilărie: „Am rugat directoarea să-mi permită să-i
fac baie mamei şi m-au lăsat. Ajuns în acea baie,
mi-am dezbrăcat mama, iar ea mă privea uluită. Mi-
am văzut mama goală ca un pui de turturică, nevi-
novat, mică şi slabă de i se vedeau coastele şi
atunci, în zbuciumul cel trudit al sufletului meu
învins, am simţit braţul mamei cum căuta spre mine
să m-alinte. Nădejdile mele fuseseră, de cînd mă
ştiam, tata şi mama, dar dispăruseră. Tata se afla în
pămînt, iar biata mamă bolnavă la un azil din Iaşi.
Inima îmi plîngea în acea baie, în timp ce-i spălam

189189CONVORBIRI  LITERARE



190190 CONVORBIRI  LITERARE

trupul chircit, cu mîinile şi cu degetele boante de
muncă. Vorbeam cu voce tare: «Mata eşti mama
mea, iar eu sunt fiul tău rătăcitor prin lumea netreb-
nică». Eu sunt odoraşul tău, care s-a făcut mare şi
frumos. Ştii cît de mult te iubesc?” –, urmînd, în
fapt, un traseu iniţiatic în orizontul credinţei:
George Miron a coborît în iadul închisorilor, unde a
primit numărul „86”, urcă în libertate, identitatea sa
nouă fiind „groparul” de la Cimitirul Popăuți, pen-
tru ca, în sfîrşit, prin ru găciune, să (re)vină în lumi-
na Învierii: „Rurăciunea a fost forţa ce m-a scos la
lumină”, spune protagonistul prietenilor săi, invo -
cînd, deloc întîmplător, învierea lui Lazăr şi candela
din noaptea de Înviere, cînd iese definitiv din
zeghea numărului „86” de la Gherla, din hainele
ponosite ale groparului, pentru a-şi recăpăta viaţa şi
identitatea.

Dincolo de „înţelegerea” pe care o face confeso-
rul cu povestitorul, cu un mesaj transparent, în fe lul
prozei clasice, a lui Flaubert, de exemplu (în fond,
Corneliu Carp se sugerează mereu că „George
Miron c’est moi”), Clepsidra destinului ne propune
o radiografie crudă, dar exactă o lumii de azi, aceea
de după cel de-al doilea război mondial şi, deopotri-
vă, de acum. Autorul semnează cu cititorul său un
pact al adevărului, specific scrierilor subiective,
asumat, iată, de un roman; persoane reale, persona-
lităţi ale epocii, începînd cu profesorul Aurel
Climescu, întîlnit de George Miron în închisoare,
continuînd cu Manjeron, Antoni Parteni, Neculai
Popinceanu, Dimitrie Munteanu, profesori ai
Universităţii „Al.I.Cuza”, apoi, învăţători, profeso -
ri, preoţi din școlile şi bisericile prin care va fi trecut
protago nistul - învăţătorul Cireş, de la Şcoala nr.2
din Tîrguşorul Copou, directorul Bosnea de la
Şcoala Carol I, părintele Manole, parohul Bisericii
din Copou sau preotul Mănucă, de la Toma Cozma,
profeso rul de topografie Aurel Rusu, satul ca spaţiu
identitar al românită ţii, cu oamenii săi „blînzi şi
răbdători”, un spaţiu multicultural care uneşte des-
tine şi fixează o comunitate, viaţa din mahalaua
Păcureţului de altădată, istoria unor familii, milioa-
ne, pe care isto ria le-a scos din rosturile lor, o vreme
cînd sărbătorile nu se mai ţin din cauza sărăciei,
vacanţele unui copil al epocii, într-un portret foarte
acroşant: „Profesorul venise să ne anunţe că putem
pleca în vacanţă, dar nu întreba pe niciunul dintre
copii alte lucruri din viaţa noastră. Ne-a urat sărbă-

tori fericite şi drum bun. Parcă suna ca o ironie a
soartei! Unii dintre noi ne găseam de lu cru, după
cum v-am mai zis prin zona gării, la depozitul de
lemne, unde încărcăm în căruţe pentru particulari şi
descărcăm lem ne şi cărbuni, din ăia bulgări sau
cocs din vagoanele de marfă. Plecam de acasă dimi-
neaţa şi veneam seara. Dacă ploua, ne refugiam în
cîte un adăpost sau într-o magazie plină cu paie.
Cîte o farfu rie cu mîncare ne ofereau cei mai în vîr-
stă, ce locuiau prin apro piere, fără să ne ceară să
plătim. Cîştigam puţin, şi la sfîrșitul fiecărei zile îi
duceam banii mamei şi ea îi punea deoparte pentru
vremuri mai grele, zicea ea, ca şi cînd acele vremuri
nu ar fi fost grele. Nu mă întreba niciodată de unde
aveam banii, fiindcă ştia că sunt băiatul ei cinstit.
Nu-i spunea nici tatei. Rămînea secretul nostru. Și
uite-aşa, seara, istovit de muncă, îi dădeam mamei
banii, iar mama mă îmbrăţişa cu lacrimi în ochi”.

Timpuri însîngerate, în frică, suspiciune, teroa-
re, cu eliminarea din facultate pentru dosarul de
cadre şi cu încercarea de recrutare ca informator al
poliţiei politice, destine tragice, tipologii, întîlnite
în arestul miliţiei sau în închisori, toate supuse
sentinţei vremii cînd istoria e dușmănoasă cu oame-
nii („Legile sunt numai pe hîrtie, făcute de cei
puterni ci, ca să-i apere tot pe mahări şi pe slugile lor
şi nu pe noi, cei din clasa de jos. Noi nu avem drep-
tul nici la viaţă, nici la bucu rii”), un timp al protes-
telor înnăbuşite prin beciurile Miliţiei din anii ‘50
sau în puşcării, biografii care descriu sistemul (o
brută miliţian, Mihai Potlog, zis Cocoșatul ori
Augustin şi Ioana Căliman, falsificatori de bani,
care, după ce şi-au ispăşit pedeap sa de şapte ani, au
fost recrutaţi de Securitate, fiind „doi oameni de
excepţie” şi angajaţi „consilieri la Banca
Naţională”): curba vieţii „neprielnică” a protagonis-
tului se prelungeşte, iată, în (i)realitatea imediată pe
care Corneliu Carp, în ultima secvenţă a cărţii, Un
an plin de amăgiri, o supune unui examen foarte
sever, trecut prin cuvintele istoricului Ioan Aurel
Pop, în lumea de azi care „lucrează sistematic la
eradicarea urmelor palpabile ale iden tităţii noastre”.

Clepsidra timpului este cartea amărăciunii unei
vieţi fracturate, dar și a speranţei care, iată, poate
renaşte pe banca de lîngă bustul Veronicăi Micle din
Copoul Iaşului.



În romanul „Domnii paralele” Andrei Breabăn aduce
în atenția cititorului istoria Moldovei plină de vicisitudi-
ni, tulbure, dar și curajoasă, creionând personaje și
acțiuni, adevăr și legendă, așa cum deja ne-a obișnuit în
alte opere ale domniei sale, precum „Legendele
Moldave”, „Regatul Mușatinilor”, „Vitejii Măriei Sale”,
„Regatul Nemuririi”. 

Exactitatea datelor istorice este impresionantă și arată
o cercetare istorică de excelență, împletită cu dragostea
față de domnitorii acelor vremuri. Dacă nu aș ști că
întoarcerea în timp este imposibilă, aș fi jurat că autorul
a trăit contemporan cu evenimentele pe care le prezintă în
romanul „Domnii paralele”.

Modul în care Andrei Breabăn expune faptele istorice
și personajele din acest roman ne determină să îl punem
alături de Mihail Sadoveanu – ambii autori arată în ope-
rele lor o dragoste nețărmurită față de Țara Moldovei. De
asemenea, analogia romanului „Domnii paralele” cu cer-
cetarea istorică prezentată de academicianul Florin
Constantiniu în cartea „O istorie sinceră a poporului
român” este perfectă. Autorul Andrei Breabăn scoate în
evidență fapte și evenimente care nu au apărut în alte
lucrări de specialitate privind istoria adevărată a
Moldovei, iar Florin Constantiniu reliefează în lucrarea
sa multe adevăruri nespuse de nimeni, până la el. 

Un fapt istoric important pe care Andrei Breabăn îl
aduce în actualitate prin romanul „Domnii paralele” este
personalitatea lui Iancu de Hunedoara, care planează și
deasupra Moldovei. Iancu de Hunedoara, precursor al
ideii unirii înfăptuite de Mihai Viteazul, a înțeles că sin-
gurii pe care te poți bizui în luptele cu turcii sunt urmașii
dacilor din cele trei țări române, pe care a încercat să le
apropie și să le aducă laolaltă.

Elocvent vis-à-vis de Moldova este episodul din
volumul II, când Aron-vodă ocupă cetatea de scaun și se
întronează ca domn al Moldovei, celălalt domnitor,
Alexăndrel-vodă, îi învinge în luptă pe turcii care
năvăliseră în Moldova. Unul se întronează, celălalt se
luptă cu turcii. Ce poate fi mai înălțător decât dragostea
pe care o poartă Moldovei cei doi domni rivali? 

Andrei Breabăn face o remarcă de excepție: „Nu
putem ști cum s-ar fi schimbat istoria noastră a românilor
dacă s-ar fi întâlnit în acea perioadă cei trei: Iancu de
Hunedoara, Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș”, probabil că
azi ne-am fi numit Dacia și am fi avut capitala la

Hunedoara și am fi fost o mare putere”.
Patriotismul și rădăcinile de urmaș al răzeșilor le

întâlnim la Andrei Breabăn când face referire la inscripția
„S-a stins lumina lumii” de pe piatra de mormânt a lui
Iancu de Hunedoarea, care se odihnește în Catedrala
Sfântul Mihai, din Alba Iulia. 

În romanul „Domnii paralele” autorul scoate la iveală
multe evenimente și fapte ale istoriei Moldovei, uitate
sau nepomenite de cronicari, remarcabilă fiind amintirea
Sinodului de la Ferrara-Florența, (1438-1439) ce dorea
aducerea Moldovei la catolicism, dar patriotismul boieri-
lor moldoveni a împiedicat acest lucru.

Căderea Constantinopolului (1453) a modificat fața
Europei și a determinat noi orientări în atitudinea statelor
vecine cu Imperiul Otoman, inclusiv a Moldovei. 

Cronologia evenimentelor din romanul „Domnii
paralele” este demnă de un cercetător pasionat de istoria
Moldovei, precum Andrei Breabăn. Dialogurile, faptele
și evenimentele descrise în amănunt reprezintă o frescă
fidelă a ceea ce se petrecea în Moldova acelor timpuri. 

Dincolo de a ne arăta că este un povestitor înnăscut,
autorul se afirmă în romanul „Domnii paralele” ca fiind
un cercetător în domeniul etnografiei specifice Moldovei.

Legătura dintre Alexăndrel-Vodă, mama sa, Maryna,
și Cazimir al Poloniei este foarte bine scoasă în evidență
de către autor. De asemenea, este binevenită pomenirea
limbii slavone în scrierea Moldovei, reliefată în introdu-
cerea la capitolul III. 

Tema trădării din partea boierilor și a oștenilor este
impresionantă, fiind prezentată cu lux de amănunte.
Autorul a reliefat foarte bine trăsăturile care s-au întins
veacuri de-a rândul la boierii moldoveni. Gestul oștenilor
din cele două tabere adverse, oștenii lui Alexăndrel-vodă
și ai lui Aron-vodă, de a-și arunca în sus cușmele și de a
se îmbrățișa, îl vom întâlni și în 1600, când Mihai
Viteazul intră în Moldova. 

Epoca tratată de autor în romanul „Domnii paralele”
se înscrie în luptele interne pentru tronul Moldovei, iar pe
plan extern, legate de oprirea expansiunii otomane în
Moldova – lucru realizat de Marele Ștefan Voievod.

„Domnii paralele” este un roman foarte interesant,
care merită din plin atenția cititorului.

191191 CONVORBIRI  LITERARE

UN POVESTITOR ÎNNĂSCUTUN POVESTITOR ÎNNĂSCUT
Cezar DOBRE



Ștefan Mitroi, Poveștile cerului, poveștile pămân-
tului, editura RAO, București, 2021, 368 p.

În peisajul literar românesc Ștefan
Mitroi este o personalitate marcantă,
un scriitor de certă valoare și fiecare
carte a sa este un eveniment literar de
excepție. Noua sa carte, Poveștile
cerului, poveștile pământului nu face
excepție de la această regulă și nici nu
iese din tiparul literaturii pe care o
scrie autorul. Dominat în mare parte

de sentimentul însingurării într-un spațiu extrem de aglo-
merat este tema predilectă a lui Ștefan Mitroi și toate
poveștile sale au darul de a-l regăsi pe cel care a fost stă-
pânul copilăriei lui, dar și al nenumăratelor amintiri care,
aproape că îl bântuie în fiecare clipă a existenței. Cartea,
cu o contrucție rotundă, ca o pâine coaptă în vatră, se
deschide cu tableta, 5 mai, dată care este ziua de naștere
a autorului și în care spune: Cu o zi înainte de a mă
naște, am visat-o pe mama. Umbla cu mine în burtă pe
deasupra lumii. S-a așezat istovită pe marginea unui nor
și-a început să se gândească la mine... S-a întâmplat să
văd exact la miezul nopții lumina zilei. Lumina ochilor
mamei, mai precis, fiindcă ea mi-a ținut sufletul de mână
la intrarea în lume. Este un text definitoriu. Pentru
Ștefan Mitroi, cu adevărat , singura regină de pe lume
este mama. Fiecare copil, se poate înțelege, și chiar așa
și este, are propria sa regină: mama. Dorul de sat, de
părinți, de împrejurimile unde a copilărit, de norii
fabuloși și de ninsoarea astrală, sunt o parte dintre ele-
mentele fundamentale care îl însoțesc pe autor prin acest
noian de amintiri, de rememorări, de trăiri și de fascinații
și așa cum spune undeva: Acasă, adică pretutindeni, se
regăsește mereu. Oamenii dragi, și poate și cei mai puțin
dragi, îi locuiesc amintirile, nu cu o năvălire nepriete-
noasă ci cu tandrețe știind că aceștia îi vin în întâmpinare
să îi mângâie sufletul, așa cum Aritina, una dintre suro-
rile mamei sale l-a înfășat mai întâi în mângâierile pal-
melor ei și apoi în scutece. Multe dintre peisajele pe care
le povestește în aceste bijuterii de suflet Ștefan Mitroi
sunt amintirile copilului universal, al copilului din
Amintirile lui Ion Creangă, cel care a redat, ca nimeni
altul sufletul copilului și mai ales sufletul copilăriei.
Ștefan Mitroi surprinde copilul, cel care a fost și este, dar
și copilul universal, într-un mod fabulos, mereu planând
pe deasupra lumii pentru că aminrtirile planează pe
deasupra lumii ca un zbor perpetuu prin univers:
Doamne ce bine îi stă copilăriei mele pe pământ! și caii
de fum, ce mă poartă prin slava cerului, nechează
subțirel: Iha! Iha! Cei plecați, spune el, ne privesc
printr-o ferestruică a cerului: ...când am chef stau de
vorbă cu tataie, care se uită de sus, printr-o ferestruică

a cerului, la mine, sau îmi face mama semn cu mâna, de
la o altă ferestruică, îmi culc tâmpla pe loitra carului și-
l rog în gând să pornească spre stele cu mine. Până în
apropierea Carului Mare. Doar până acolo. Carul Mare
nefiind un capăt de drum ci mai degrabă un capăt de vis
spre care se cațără nopțile dar și zilele să-și găsească
tăcerea amintirilor și bucuria reîntâlnirii cu cei ce-l pri-
vesc prin ferestruicile cerului. Toate aceste povești ale
cerului și ale pământului Ștefan Mitroi le-a publicat în
ziarul Lumina și și-a bucurat astfel cititorii cu aceste nes-
temate de suflet, cu aceste spovedanii scrise de aripa
unei berze care trebuia să-i aducă un răspuns la un plic
pe care i-l încredințase. Răspunsul nu a sosit niciodată și
de aceea el, ca și noi, așteaptă mereu venirea berzelor că
poate, poate... Dar în locul acelui răspuns sosește, din
copilărie, mereu mirosul de pâine caldă, cel care împros-
pătează lumea făcând prăpăd pe ulițele satului: și nu se
învechea nici timpul, se împrospăta, de fapt, cum se
împrospăta și cerul, îndeosebi luna, ce semăna uneori
chiar cu pâinea de la care venea mirosul. Doamne, ce
tare mai putea să frigă pâine abia scoasă din cuptor!
După lecturarea acestei cărți scrise de Ștefan Mitroi ai
senzația că și amintirile te frig cu aceeași tărie ca și pâine
cea proaspătă.

Al. Câțcăuan, Povestea merelor de aur și a Regelui
Râs (Repertoar de vorbe cu albuș), editura Aletheia,
Bistrița, 2020, 256 p. Postfață semnată de Cornel Udrea.

Mărul de Aur a fost pentru toți, ne
avertizează în cuvântul său actorul și
scriitorul Dorel Vișan, dar cu precăde-
re pentru bistrițeni, o investiție netă.
Dar dacă nu investim continuu ca să
înlocuim ce s-a uzat, investiția netă
primește valoarea negativă. Și chiar
asta au făcut cei câțiva inimoși din
Bistrița: au făcut o investiție netă în
arta umorului, dar și a Regelui Râs, dând șansă nelimita-
tă acestui gen artistic. Primii germeni umoristici apar la
Bistrița încă din 1954, de la spectacolul Estrada fulgilor,
realizat la Casa Orășenească de cultură George Coșbuc,
avându-i ca organizatori pe Alexandru Misiuga și Cornel
Botoș, care pe parcurs, după mai multe modificări, deve-
ne apoi, deja celebrul festival de umor, Mărul de aur, fes-
tival transformat într-o adevărată marcă asigurată a
orașului Bistrița. Șansa acestui festival a fost că s-a aflat
mereu pe mâni bune și generoase, indiferent, de vremuri
și de vremi, și nimeni nu s-a speriat ( sau n-au lăsat să se
vadă asta) de acidele replici din ceea ce transmiteau
artiștii de pe scenă sau pe simeze. Alexandru Câțcăuan
este unul dintre cei care de-a lungul timpului a asigurat
continuitate acestui Festival. Această carte, Povestea
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merelor de aur și a Regelui Râs, este rodul trudei și
consecvenței puse de autor în slujba umorului autentic,
umorului de calitate deosebită, patronată de cei mai buni
umoriști români. Alexandru Câțcăuan își concepe aceas-
tă carte ca pe o adevărată călătorie în lumea inefabilă a
basmului românesc, o călătorie care poate fi chiar pe
tărâmul tinereții fără de bătrânețe și a vieții fără de moar-
te sau în Țara lui Prâslea cel voinic și merele de aur,
tărâm unde domnește și Regele Râs și buna veselie.
Intuind, încă de la început, și acesta este unul dintre
marile merite ale autorului, drumul de glorie al acestui
Festival, Al. Câțcăuan, a consemnat, cu meticulzitate, tot
ce s-a produs sau scris în festival și despre acest festival
și a știut să pună pagină lângă pagină, zi de festival lângă
zi de festival și întâmplări care de care mai hazlii, unele
lângă altele, scrise sau spuse pe scenă și în culise (mai
ales în culise) și să întocmească acest unic hrisov de
luare aminte și de învățătură. Fiecare ediție a fost trecu-
tă...pe răboj, consemnând și personalitățile care au fost
prezente, astfel încât cititorul acestei cărți își poate da
seama de tot și de toate cele întâmplate. Cei care au fost
prezenți la acest festival, ca participanți sau spectatori
prin cartea aceasta își reîmprospătează memoria, iar cei
care, doar din auzite au făcut cunoștință cu umorul de la
Bistrița au ce regreta. În ampla prefață semnată de autor
se dau suficient de multe date despre cum a apărut, la
Bistrița festivalul Mărul de aur și de unde această
definiție. Mitul mărului de Aur, a spus Giuseppe
Navarra. Festivalul de satiră și unor Mărul de Aur. Asta
ar fi. Actori vom avea mulți (ceea ce a fost și adevărat).
Publicul se va lansa în aplauze meritate ( iar un adevăr),
provocate de jocul sincer al participanților. Pe gustul
mărului, plăcutului și păcătosului! Printre multele șarje
umosistice se poate aminti una: În 1981 când PCR împli-
nea 60 de ani, într-o zi de 21 mai, un hâtru a spus: Mă,
auzi PCR împlinește 60 de ani. Să trăiască! Oare o să
iasă la pensie? Și, mai târziu aceasta s-a și întâmplat.
Semn că umorul a fost mereu un bun vizionar. Prima
ediție, după cum consemnează autorul acestui hrisov, s-
a produs în aprilie 1983 și apoi an de an, cu un gol de 4
ani ( 1989 – 1992) acest festival a făcut din localitatea
Bistrița capitala umorului românesc la concurență cu
Vasluiul lui Constantin Tănase. Marele umorist român,
Cornel Udrea, în postfața la această carte spune: Dacă
literatura noastră ușurică, are vreo utilitate? Va trebui
să căutați răspunsul în acest document cronologic, fap-
tic și nominalizat, al celor 35 de ediții ce au definit și
definesc Mărul de Aur, cel mai valoros fruct, al unui
eden cultura, aflător în sufletele miilor de participanți la
secțiunile Festivalului. MĂRUL DE AUR - un destival de
identitate culturală, un creuzet de valori ludice, o
Istorie, nu numai bistrițeană. Pentru a ne re-racorda la ce

a fost și este acest festival, trebuie să lecturăm hronicul
lui Al. Câțcăuan, să intrăm în acest peisaj mirific și să ne
înfruptăm, pe îndelete din plăcutele mere de aur.

Monica Manole, Mătănii, editura Cetatea Doamnei,
Piatra Neamț, 2020, 124 p. Prefață semnată de Lucian
Strochi.

Lebăda rușinată/ de flacăra lumâ-
nării...sunt două versuri, chiar din pri-
mul poem, Din ora, din această nouă
carte a Monicăi Manole, versuri care
ar putea constitui chiar poarta prin
care cititorul să poată pătrunde în
structura poemelor din această carte,
Mătănii, pe care autoarea o adresează
publicului cititor, carte editată la edi-
tura Cetatea Doamnei din Piatra Neamț, în anul de
grație, 2020, adică în chiar plină pandemie. Pe această
portiță de cuvinte și gânduri poetice, în care poeta se
situiază distanțându-se pentru că așa cum spune este:
doar eu în iarna de ieri. Aș putea spune despre poezia
din această carte, Mătănii, că este o poezie constatativă,
fragmentară, o poezie a fragmentelor de emoție, pentru
că Monica Manole în mod intenționat vrea să-și estom-
peze emoțiile și să afle dacă: beția este strecurată în min-
ciuni atunci cînd: abandonul meu tânjește/ după acele
mâini pe care le cred salvatoare. Pentru Monica Manole
natura poate deveni delirantă, așa cum remarcă și Lucian
Strochi în prefață, pentru că se produc mutații aparent
imposibile, dacă nu chiar de-a dreptul imposibile,
mutații la nivelul privirii, dar și mutații olfactive în floa-
rea de cireș, de exemplu, în care înflorește liliacul, iar
într-un iris ți-a înflorit lentila, și tot așa în acest discurs
liric halucinant și halucinatoriu, ca un ghem de sfoară
grosieră deșirat pe o rochie de mireasă. Titlurile poeme-
lor sunt mereu smulse din primul vers conturând sensuri
și înțelesuri tot mai contradictorii: Lama din trandafirul
roșu/ mi-a dat bună dimineața/ până la matcă.../ adân-
cea, săra/ și încă… mai bea, conturând o stare specială
rezultată din jertfa pentru iubiri nemărturisite, cel mai
adesea: Ce-ar fi să inventăm o iubire/ indeșirabilă, des-
pachetată/ una care să dilate palmele,/ să pulseze
negândului,/ să-ți secționeze microscopic/ variabilele
douăzeci? Da, chiar ce ar fi să se poată racorda cititorul
la acest mod de a iubi, de a descoperi emoția fundamen-
tală și acea biochimie a sufletelor pereche, de a contura
pe sine și a descoperi, în ultimă instanță, o lume imper-
fectă? Iubirea poate fi un joc în doi: Am călcat pe doi/
nasturi și-un acord/ ciobul de oglindă mi-a acuzat/ ară-
tărorul de cretă:/ E prea departe de inelar!/ - Și inelarul
e prea gol, spune tot Lucian Strochi, citând acest poem,
din care se poate descoperi singurătatea și risipa de iubi-
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re și prin iubire, care nu este mereu perfectă, evidențiind
printr-un vers memorabil : inelarul prea gol. Mătăniilșe
sunt rezultatul circumscris acestor poeme care cristali-
zează sensuri, rostogoliri de bile, sfere de os, lemn sau
perle, înșirate pe un suport de gând poetic. Mătăniile
reprezintă cartea care rămâne un poem continuu, unic,
întrerupt din când în când de sinusoide, aritmii,
sonorități, difuze sau clare… Această pendulare dintre
concret și abstract, dintre detaliu văzut ca o sinecdocă și
întregul acceptat ca o hiperbolă augmentativă, între fier-
binte și rece, între concilierea oximoronică a contrariilor,
dă nota originalității unei poete cu o voce unică, de
soprană de coloratură - spune, în Prefața sa, sugestiv inti-
tulată: Între mătănii și mătănii Lucian Strochi. Cu aceas-
tă nouă carte de poeme, Mătănii, Monica Manole se
impune drept o voce lirică puternică, pronunțată, particu-
lară, profundă, care stăpânește foarte bine starea
emoțională, o voce pe care nu o putem ocoli atunci când
vom vorbi de poezia feminină de astăzi.

Mihai Savin, Imagini sub impuls,editura PIM, Iași,
2021, 168 p. Prefațe semnate de Constantin Anton și
Lidia Grosu.

Încă din primul vers al primului
poem din această carte, Mihai Savin
încearcă să-și contureze existența, să
se găsească, să se regosească și să-și
marcheze destinul poetic: mă caut pe
mine cu mâinile altuia/ dramatic de
tulburător,/ căci prea sunt urcat în
poem și nu mă pot ajunge.// din a
copilăriei vreme prevăzusem asta,/ că

voi avea rău de trăire.../ de atunci, când începusem/
reparațiile acelor sfere/ știrbite în vortex senin/ și pre
intrate în nemurire. Este un mod special de a-și intui des-
tinul literar, de a-și contura drumul : până-n iadul cel
alb,/ până-n iarba cea neagră (acestea fiind reperele
unor căutări, adeseori imposibile dintr-un sens-nesens).
Tot mai puțini sunt poeții tineri de astăzi care cred, cu
temeinicie, în versul clasic în care își pot găsi împlinirea
poetică și ideatică. Unul dintre aceștia este Mihai Savin
cel care spune, atunci când se adresează ipoteticei iubite,
ca în poemul 8 Martie, în care se extaziază prin versuri
ca acestea: să-ți miros parfumul ciobit de sărutul violent
sau: știu, ochii tăi mă hăituiesc cu abuz de servilism, ver-
suri în care și cu o anumită temeritate dar și o firească
emoție și sfiiciune el își devoalează trăirile când pulsuri-
le inimii inverntează-n artere cataclism? Și-o iubire de
fluidă noapte prin frumoasele arene. Mihai Savin în poe-
mele din această carte Imagini sub impuls, este o ființă
participativă la fenomenul liric și își îndeamnă iubita să-
i învețe vocalele din palmă pentru că întreaga avalanșă

de sentimente sar de bariera inimii și îi inundă întreaga
ființă. Hai, în extensia stelelor de ape/ tot o neconteneală
să fim.../ vom rezolva nereușita îmbrățișării satatice/ prin
ambuscada iluziilor avide! Aș putea spune că poetul se
hazardează în poemele sale ca un adevărat kamikaze,
fără să mai țină cont de logica unor cuvinte lăsând con-
turul într-o concretă lunecare, așa cum și spune că
locuiește în buzunarele altora ștrengărește. Activ în
cuvinte, spune el, dezvălui teama ce zguduie legile lutu-
lui și înfățișarea ce iese în blestem de contur și apoi
completează, anunțându-și cititorii cum că: Sunt un
muritor și această stare mi-o răzvrătesc asupra adevăru-
rilor… Starea de poezie în care locuiește, cu toată ființa,
Mihai Savin, îl face să scrie: în timp ce îmi trăiesc
absența în altă parte/ în pauza de stele fără umbră.../ și
parcă a venit scurgerea sferelor/ prin miez de noapte și
necuprins. Dincolo de farmecul discret al femeii, spune
Constantin Anton, în prefața la această carte, poezia
domnului Mihai Savin ne fascinează prin simțuri și
presimțiri, prin cuvinte și nespuse jurăminte, în care
sublim bucură imaginile obsesive ce se rostogolesc în
sfera realității vii, concrete. Armonizând teme poetice
clasice cu secvențe lirice moderne, Poetul schimbă
imagini, redefinește sentimente, include emoții în ritua-
luri obsesive acolo unde religia iubirii e atotdevastatoa-
re. Pentru Lidia Grosu, Linia melodică a melancoliei,
prin care lăsându-se înșiruit fiorul creației, apare gustul
culorii fericirii izbucnite deasupra sumbrului cu efectele
absenței într-o realitate. În fond, întreaga poezie a lui
Mihai Savin din această carte Imagini sub impuls
înseamnă ruperea de real și transpunerea gândurilor în
ireal și adeseori în imposibil de explicat. Sigur că la nivel
speculativ, dacă ar fi să luăm aproape fiecare poem și
chiar fiecare vers putem descoperi stări cu totul speciale,
stări demne o și ce mai singurătate de poezie adevărată
prin care Poetul încearcă și de cele mai multe ori reușește
să șocheze. Cad aurore roz-mov din acelea fericite,/ ca
și cum iubirea m-ar căuta iară/ să mă despacheteze de
singurătate.../. În poemul criticilor mei el spune, cu
franchețe, ca și M. Eminescu: poemul meu aproape e
limbaj de cer, / e fluidul unui neînțeles ce adie/ doar în
direcția gândului echinifer/ e sinelui zburare de sferă
portocalie. Este un avertisment sincer și firesc adresat
atât cititorilor de poezie cât și criticilor spre a citi cu
atenție aceste poeme care sunt limbaj de cer. Prin Mihai
Savin poezia tânără capătă o altă dimensiune și modali-
tate de exprimare chiar dacă este exprimată prin vres alb,
modern, sau prin versul clasic.

Emilian MARCU
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Zilele revistei Convorbiri literare

Cea de-a XXV-a ediție a Zilelor revistei s-a
desfășurat în perioada 15-16 iulie 2021. Manifestările au
debutat joi, 15 iulie, la Casa cu Absidă. „Suntem la ediția
a XXV-a a Zilelor revistei Convorbiri literare. Am pre-
luat conducerea revistei pe 5 decembrie 1995 și, în 1997,
când revista împlinea 130 de ani, am făcut prima ediție.
Scopul a fost de a reintroduce în spațiul publicistic româ-
nesc revista Convorbiri literare, aceasta dispăruse din
peisajul național, și, în același timp, de a atrage cât mai
mulți și mai valoroși colaboratori către revistă”, a preci-
zat, în debutul acțiunii, Cassian Maria Spiridon, directo-
rul revistei Convorbiri literare.

„O aniversare ca aceasta, desigur, antrenează tot ce-i
mai valoros în arealul spațiului cultural românesc”, a
spus criticul literar Theodor Codreanu, adăugând că
revista Convorbiri literare „rămâne numărul 1 din toate
timpurile”. 

Scriitorul Ion Hadârcă a subliniat importanța revistei,
afirmând că „revista Convorbiri literare este una dintre
noile vechi icoane ale culturii noastre și așa cred că va
rămâne pentru totdeauna”. La rândul său, scriitorul
Nicolae Breban a subliniat faptul că, „astăzi, când cultura
română se află într-un moment de stagnare, Convorbiri
literare este mai mult decât o revistă”. Prezent la mani-
festare, scriitorul Varujan Vosganian, prim vicepreședinte
al Uniunii Scriitorilor din România, a menționat: „Nu
este prima dată când vorbesc la o manifestare a
Convorbirilor literare. Evocăm cu respect această tradiție
extraordinară care vine pe destinul unui popor ce a suferit
multe traume, a cărui istorie a fost marcată, din păcate, de
multă neașezare și care adesea nu și-a luat resursele pe
care trecutul putea să i le ofere pentru a merge înainte (...)
În această lipsă de evoluție organică a neamului româ-
nesc, revistele literare au avut o evoluție temeinică, în
care trecutul și memoria au fost similare, pentru că
memoria este trecutul care face parte din prezent.
Convorbiri literare nu este numai un cronicar, nu este
numai o revistă, nu este numai un căutător de talente...
Convorbiri literare a fost deschizătoare de drumuri. A
fost și a rămas ecoul vremurilor, chiar și când a căzut”.

După cuvintele de salut a urmat
simpozionul Convorbiri literare – 155 &Un sfert de veac
din actuala serie, apoi lansarea volumelor: Corpus de
texte ilustrative; I.E. Torouțiu, Ani de ucenicie; Marius
Chelaru, Ion Pillat și poemul într-un vers.

Referindu-se la Corpusul de texte ilustrative, redacto-
rul -șef al revistei Convorbiri literare, Mircea Platon, a
explicat că „acest Corpus are, printre altele, menirea de a
arăta continuitatea unei reviste, continuitatea unui proiect
de țară”. 

Despre volumul I.E. Torouțiu, Ani de ucenicie, Liviu
Papuc, redactor al revistei Convorbiri literare, a spus că
acesta reprezintă o muncă comună a redacției revistei și a
plecat de la faptul că „numai prelecțiunea lui Eminescu a
fost publicată în revista Convorbiri Literare, dar cele mai
multe nu au fost publicate, cu toate că aveau loc în fiecare
an. Era un program junimist convorbirist de educare a
maselor”.

Ținând cont de faptul că în anul 2021 se împlinesc
130 de ani de la nașterea lui Ion Pillat, Marius Chelaru,
redactor șef adjunct al Convorbirilor literare, a publicat
volumul Ion Pillat și poemul într-un vers. „Metoda
Convorbirilor literare este continuitatea și, în același
timp, readucerea în atenția generațiilor, cărora le lipsesc
din manuale clasicii, le lipsesc scriitorii români, a faptu-
lui că noi avem o cultură importantă”, a spus Marius
Chelaru.

Despre redacția revistei Convorbiri literare a vorbit
Antonio Patraș (redactor): „Am întâlnit la revista
Convorbiri literare o libertate extraordinară a opiniei, pe
care n-am întâlnit-o în mediul universitar sau domeniile
culturale pe care le-am frecventat. Spiritul de toleranță,
de autoironie....umor, veselie s-a păstrat la Convorbiri
literare”. 

La rândul său, Dragoș Cojocaru, redactor al revistei
Convorbiri literare a subliniat importanța cronicilor
muzicale și a traducerilor publicate de revistă.

Manifestările au continuat vineri, 16 iulie 2021, la
Casa cu Absidă, cu Colocviul Zilele revistei – douăzeci și
cinci de ediții și lansarea Antologiei și a Medalionului
Convorbiri 25. Seara, în sala Vasile Pogor a Primăriei
Municipiului Iași, a răsunat Muzica revistei Convorbiri
literare, piese pentru voce și pian de Alexandru
Flechtenmacher, interpreți: Consuela Radu-Țaga și Laura
Turtă-Timofte.

Prezent la manifestare, primarul Municipiului Iași,
Mihai Chirica, a subliniat faptul că revista Convorbiri
literare se confundă cu o bună parte, cea mai frumoasă
parte, din istoria culturală a Iașului: „Când spui
Convorbiri literare spui Junimea și când spui Junimea
spui Titu Maiorescu, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu,
Ion Creangă, Iacob Negruzzi și atâtea alte personalități
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care au făcut cinste Iașului. Merită notat faptul că mulți
dintre cei care au contribuit la apariția revistei au studiat
temeinic în străinătate, întorcându-se apoi în țară pentru a
participa la propășirea patriei lor. Cât de des mai vedem
acest tip de patriotism astăzi? Revista Convorbiri literare
se confundă cu o bună parte, cea mai frumoasă parte, din
istoria culturală a Iașului și chiar atunci când a fost muta-
tă la București nu a dus lipsa spiritului moldovenesc,
caracterizat printr-o mare doză de ironie ce i-a adus și
mulți prieteni, dar și mulți dușmani. Astăzi, după atâtea
tribulații ale acestei gazete, desființată în primele decenii
ale comunismului, reapărută după 1970, cu o nouă iden-
titate după 1995, Convorbiri literare rămâne una dintre
cele mai prestigioase reviste literare românești. Felicitări
tuturor celor care i-au dus faima mai departe, însoțite de
îndemnul de a nu face rabat – cum nu făceau nici iluștrii
predecesori – de la umor, ironie și autoironie, polemică și
respect față de adevăr. Avem în continuare atâta nevoie de
ele! Poate chiar mai mult decât în urmă cu 150 de ani!”,
a transmis primarul Mihai Chirica.

În cadrul manifestării a fost înmânat titlul de Cetățean
de Onoare al Municipiului Iași scriitorilor: Ștefan
Afloroaei, Ioana Diaconescu, Ioan Holban, Mircea Radu
Iacoban, Eugen Munteanu și Elvira Sorohan. Menționăm
că titlul de Cetățean de onoarea al municipiului Iași a
fost acordat la propunerea Comitetului de conducere al
Filialei Iași a Uniunii scriitorilor din România.

„A primi această distincție înseamnă și o foarte mare
responsabilitate. Nu numai o onoare, o
responsabilitate...” (Elvira Sorohan)

„Mi-aș dori ca toate rudele mele care au fost apro-
piate de Moldova să fi trăit și să vadă acest moment”
(Ioana Diaconescu)

„Cel care ne onorează pe noi toți, chiar zi de zi, este
orașul Iași cu istoria lui, cu resursele lui inepuizabile”
(Ștefan Afloroaei)

„Iașul, înainte de a fi un loc, este un sentiment” (Ioan
Holban)

„Iubesc această minunăție de oraș care este Iașul”
(Mircea Radu Iacoban)

„Suntem concitadini, practic, cu cei care au creat cul-
tura românească, de la Dosoftei până la Maiorescu,
Sadoveanu, Creangă, Kogălniceanu...” (Eugen
Munteanu).

În cadrul manifestării, au fost acordate diplome și
medalii aniversare, la 25 de ani din actuala serie și 25 de
ediții ale Zilelor revistei. Ca în fiecare an, au fost acorda-
te Premiile Anuale ale revistei Convorbiri literare,
Premiul Naţional „Iacob Negruzzi” pentru reviste literare
şi Premiul Naţional „Titu Maiorescu” pentru critică:

1. Premiul pentru Debut: ALIN TITI CĂLIN pen-

tru Structuri paremiologice în traducerile românești ale
romanului Don Quijote de la Mancha, Editura
Universității „Al.I. Cuza” Iași

2. Premiul pentru Poezie: MARCEL MIRON,
VASILE TUDOR

3. Premiul pentru Proză: ADRIAN G. ROMILĂ
4. Premiul pentru Critică: ADRIAN JICU
5. Premiul „I.E.TOROUȚIU: ION CHERCIU
6. Premiul „A.D.XENOPOL”: GHEORGHE CLI-

VETI
7. Premiul „IOAN STRAT”: IOAN CRISTESCU
8. Premiul de Excelenţă: CONSTANTIN BOSTAN
9. Premiul Opera omnia: IOAN HOLBAN
10. Premiul Naţional „Iacob Negruzzi” pentru cea

mai bună revistă literară: Contemporanul, director
Nicolae Breban

11. Premiul Naţional pentru Critică „Titu
Maiorescu”: THEODOR CODREANU

12. Premii speciale: AUREL ȘTEFANACHI, pentru
publicarea Integralei edițiilor eminesciene; NICOLAE
PANAITE, pentru revista „Expres cultural”.

S-au acordat și următoarele Diplome și Titluri:
Diploma Scripta manent: Simion Alexandru Gavriș,

Ana Parteni, Constantin Coroiu, Ion Hadârcă, Constantin
Dram, Mircea A Diaconu, Theodor Codreanu, Gellu
Dorian, Ioan Holban, Ioana Diaconescu

Titlul de Prieten al revistei: Petru Frăsilă, Teodora
Stanciu, Stela Fodor, Iulian Dascălu, Mihai Pricop,
Constantin Deleanu, Remus Deleanu, Cătălin Grecu,
Vasile Burlui, Adi Cristi, Andrei Novac, Mirel Taloș,
Varujan Vosganian, ÎPS Teofan, Liviu Brătescu, Mihai
Chirica.

Sponsorii ediției: INSTITUTUL CULTURAL
ROMÂN, SC COTNARI SA, UNIVERSITATEA APOL-
LONIA, PALAS, DOXOLOGIA.

Evenimentele lunii iulie 2021

Joi, 15 iulie 2021, la sediul Uniunii Scriitorilor din
România – Filiala Iași, a avut loc lansarea volumului G.T.
Kirileanu, Martor la istoria României (1872-1960).
Jurnal și epistolar, vol. V: 1923-1927. Cartea a fost pre-
zentată de Constantin Bostan și conține „mărturii din inti-
mitatea Palatului și a scenei politice românești datorate
eruditului bibliotecar regal și redactor de cuvântări regale
Gheorghe Teodorescu-Kirileanu, apropiat colaborator și
prieten al prințului Barbu Știrbey, binecunoscutul sfetnic
de taină al suveranilor României”. Moderatorul acțiunii:
Cassian Maria Spiridon.

Joi, 15 iulie 2021, a avut loc lansarea
romanului Bunavestire, autor Nicolae Breban, apărut la
Editura Ideea Europeană. Au vorbit despre carte: Aura
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Christi și Mircea Platon. Moderator: Cassian Maria
Spiridon. „Retipărirea romanului Bunavestire este o ini-
ţiativă îndrăzneaţă. Bunavestire este un punct de hotar în
evoluţia romanului românesc. A spulberat fundamentele
realismului tradiţional, întrucât a produs dovada că roma-
nul poate fiinţa şi fără preceptele constrângătoare ale
verosimilului, fără respectul paralizant pentru determi-
nări, cauzalităţi şi motivaţii socio-psihologice. Prin igno-
rarea regulilor scriiturii romaneşti şi prin anularea dis-
tincţiilor autor-narator, narator-personaj, autor-personaj,
Bunavestire reprezintă şi o revoluţie în plan stilistic.
Dovedind că omul e o fiinţă imprevizibilă, integral ambi-
guă şi de necuprins în statistici, formule şi tipologii,
Nicolae Breban şi-a demonstrat totala lui incompatibilita-
te cu regimul comunist şi, de altfel, cu orice regim care
slobozeşte în lume acele «termite ale reducţiei» de care
vorbea Kundera”(Eugen Negrici).

Joi, 15 iulie 2021, Uniunea Scriitorilor din România
– Filiala Iași și editura Tracus Arte au organizat lansarea
romanului autobiografic Despovărarea. Simțuri și
instincte (vol. I și II), de Radu Boroianu. „Nu ajunge să
fii de față. Dacă nu mergi curajos și dintru început în față,
mereu mai în față, nu vei avea parte nici de pre-față, nici
de o a doua față după care la nevoie să te-ascunzi dacă
eșecul te pândește și oricum nu poți visa la vreo post-față.
Cam acesta ar fi riscul jocului nedibaci, formalist, sche-
matic sau programatic de-a cuvintele. Existența mea nu-
și propune să intre, întreagă, între paginile uneia sau unor
cărți” (fragment din Despovărarea).

Premiile Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din
România pe anul 2020

Reamintim că 1 septembrie 2021 este data limită de
trimitere a cărților (apărute în anul 2020) pentru Premiile
USR Filiala Iași. Puteți depune cărțile personal la sediul
USR Filiala Iași sau prin poștă la adresa: Iași, str. Grigore
Ureche 7. 

Din viața filialei 

Ședința Comitetului de Conducere al Filialei Iași a
U.S.R. din data de 27 noiembrie 2005: Valeriu Stancu și
membrii comitetului sunt de acord să nu participe la pro-
gramul național de lecturi publice inițiat de USR, cu
excepția domnilor Adrian Alui Gheorghe și Nichita
Danilov.

La 1 iulie 2006 s-a decis donarea bustului lui Traian
Chelariu Bibliotecii Județene Suceava. Cassian Maria
Spiridon propune redactarea unei liste cu membri ai filia-
lei cărora li se pot face busturi sau atribuirea unor denu-
miri de străzi,  urmînd ca lista să fie transmisă consiliilor
locale.

În ședința din 19 ianuarie 2007, Valeriu Stancu
comunică membrilor Comitetului hotărârile Consiliului
USR privind acordarea a numai trei premii ale filialei.
Cassian Maria Spiridon: „Prin autonomia filialei se pot
face derogări de la hotărârea consiliului”.

Schimbări produse în anul 2006 în evidenţa membri-
lor Filialei Iaşi a U.S.R.:

Validaţi în 2006: Ancelin Roseti, Marian
Constandache, Gheorghe Simon, Nicolae Ariton,
Ştefania Hănescu, Gavril Istrate; Retraşi din Filială în
2006: Filotheanu Arbatel (Mihalache Gică); Decedaţi în
2006: Enache Ion, Sfichi Sanda. 

Redăm Adresa Nr. 59E/02.05.2006 trimisă Uniunii
Scriitorilor din România cu „membrii Filialei Iaşi a
Uniunii Scriitorilor care sunt recompensaţi cu Ordinul
Meritul Cultural sau cu alte Ordine şi/ sau Decoraţii:

Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de
cavaler: Holban Ioan, Iacoban Mircea Radu, 

Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de ofiţer:
Călinescu Alexandru, Husar Alexandru, Leonte Liviu

Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de cavaler:
Ilisei Grigore, Oprea Ştefan 

Ordinul „Meritul Cultural” categoria A (literatură) în
grad de comandor: Adam Sergiu, Genaru Ovidiu,
Mănucă Dan, Ştefanache Corneliu, Zilieru Horia

Ordinul „Meritul Cultural” categoria A (literatură) în
grad de ofiţer: Diaconu A. Mircea, Spiridon Maria
Casian, Stancu Valeriu, Vasiliu Lucian 

Ordinul „Meritul Cultural” categoria A (literatură) în
grad de cavaler: Alui Gheorghe Adrian, Beldeanu Ion,
Busuioc Nicolae, Corbu Daniel, Danilov Nichita, Dorian
Gellu, Faifer Florin, Hurjui Jan, Iacoban Mircea Radu,
Iordache Emil, Irimia Dumitru, Livescu Cristian, Neagu
Gheorghe, Panaite Jănică (Nicolae Panaite), Ştefanachi
Aurel

Ordinul „Meritul Cultural” categoria D (arta specta-
colului) în grad de cavaler: Popa Constantin

Ordinul „Meritul Cultural” categoria F (promovarea
culturii) în grad de ofiţer: Ciucă Valentin

Ordinul „Meritul Cultural” categoria F (promovarea
culturii) în grad de cavaler: Strochi Lucian

Medalia „Meritul Cultural” cat. E (patrimoniu cultu-
ral naţional), cl. I: Oprea Ştefan, Parascan Constantin

Medalia „Meritul pentru învăţământ”, cl. I: Baciu
Maria

Medalia comemorativă „150 de ani de la naşterea lui
Mihai Eminescu”: Ciopraga Constantin, Dorian Gellu,
Istrate Gavril, Livescu Cristian, Mănucă Dan, Ţiganiuc
Dumitru, Emanoil Marcu, Schenk Christian, Olariu-
Nenati Lucia, Codreanu Theodor, Spiridon Cassian
Maria, Zub Alexandru
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August. Ei și ce dacă? E cald? Da, dar sunt reviste
așa că hai la treabă... Iacă-tă Discobolul. Intervievat,
Gheorghe Grigurcu, pe care cu maximă prietenie îl
cităm din dialogul cu alt bun, prieten, Dumitru
Augustin Doman. Confuzia, 85 cu 39, o folosim ca
pe un argument că s-au inversat datele! Nu insist pe
întrebarea, oricum delicată a lui Dumitru Augustin
Doman ci, mai curând, pe răspunsul maestrului. Dixit
Doman: „Dar mai spuneți că tinerețea dvs. „a privit
doar înapoi”, idealizând trecutul. Alte vârste ale dvs.
încotro au privit?”. Și răspunsul: „Unii dintre noi au
o vârstă privilegiată, alții n-au. Faptul depinde de gra-
dul de integrare în lume al fiecăruia, căci vârstele
reprezintă un mod de-a accepta/refuza lumea. (...)
Ce-am putea spune despre cenzură, azi? A rămas
exclusiv o simplă amintire sau ar mai putea fi detec-
tată ca atare? Să privim lucrurile realist...”. Restul îl
veți deduce domniile voastre din textul spumos și...
realist! Nu ocoliți nici paginile de traducere din lirica
universală. Luceafărul de dimineață ne invită la o
lectură mai atentă a noului roman semnat de Andreea
Răsuceanu, Vântul, duhul, suflarea, apărut la
Polirom, (și premiat),cu recomandarea critică a lui
Dan Cristea: „Un roman bine scris, cu pagini dense,
meritând a fi premiat (Premiul pentru proză al
Uniunii Scriitorilor pe anul 2020), dar, ca substanță
epică, aflat sub romanul de debut, din 2018, al
Andreei Răsuceanu (O formă de viață necunoscută).
Și punctum. Gabriel Chifu „ne amenință” cu a doua
ediție, revăzută și adăugită, a romanului Maratonul
învinșilor, în curs de apariție la Cartea Românească.
Îi firitisim și pe Gheorghe Vidican și pe Sterian Vicol
pentru grupajele de versuri, citînd un scurt fragment
din Râpa Zbancului a lui Sterian Viccol: „Se crăpa de
ziuă și noi, spărgând/ferestrele casei din deal, ne-
aruncam/în iarba grasă dinspre fântână:/Cineva bătea
cu degetul în cana de lut/șiroind de vinul aruncat în
lume.” Și, nu lipsit de interes, un popas în lumea plas-
tică a lui Gheorghe Maftei, prin intermediul Iolandei
Malamen. Un efort în plus, apreciază Gellu Dorian

cea de a XXX-a ediție a Premiului Național de Poezie
„Mihai Eminescu” în Hyperion, făcînd și o anamne-
ză a biografiei premiului. Cu bune și derapaje datora-
te unor orgolii greu de descifrat al cîtorva dintre invi-
tatele care au ținut să facă notă personală – adică dis-
cordantă – de amorul bîrfei(n.n.) Dar noi hai mai bine
despre Călin Vlasie să scriem – deși nici domnia sa
nu este străin de cele petrecute (vezi Medeea Iancu).
Generoși, nu ne vom opri decît la poemele sale:
„trage storurile de la fereastră și pri/vește de-a lungul
străzii/ nu vezi chiar la colțul trotuaru-/lui după șirul
de mașini parcate/un prost care se holbează la tine?/
nu ți se pare că mănâncă pereții blocului/și casa liftu-
lui și ușa aia de metal ruginită de la intrare?” (trage
storurile) Monica Pillat în dialog cu Florentina
Toniță, un interviu de antologie. Un regal liric cu
Liviu Ioan Stoiciu, Ioan Moldovan, Traian Ștef,
Marian Drăghici, Marcel Mureșeanu, George Calcan
et alii! Interesantă și de reținut, proza lui Mircea
Bodnariu, Săpătorii de fântâni. Și, pentru final,
Valentin Coșereanu și pasiunea sa pentru Eminescu,
cu care trece Desculț prin iarba copilăriei. Secolul
21 ne amintește să întoarcem o filă de acum doi ani,
momentul în care ne-am despărțit de Geta Brătescu.
Căreia îi este dedicat un grupaj substanțial. Începînd
cu interviul pe care i l-a luat Alina Ledeanu și textul
generos al lui Ștefan Augustin Doinaș: Demonicul și
exorcizarea lui. Intrăm și în intimitatea atelierului
artistei, grație fotografiilor lui Eugeniu Lupu. Un seg-
ment aparte este dedicat monumentelor istorice din
timpul domniei lui Carol I. Semnalăm cu plăcere o
revistă care ajunge mai greu la noi, Avalon, datorată
lui Ovidiu Pecican și colectivului său redacțional din
care „decupăm” un fragment din poemul La Pieve di
Polenta al lui Adrian Popescu: „Poet modest, poeziei
îi iei renta,/în biserica unde intrase Dante,/ ilustru
oaspe în contea Polenta.//La intrare, vezi beneficiile
plante,/Sacre străjuind arcada-i de cinste,/Pe unde
pășise el, Il Sommo Poeta”. Nu lipsește nici Nicolae
Leahu, poetul nostru de la Bălți, cu glose despre 
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Datorită aglomerării de scrisori din ultima vreme la
„Curier...” (e-mail-uri, în fapt), luna aceasta vom formula
răspunsuri mai telegrafice tuturor celor care așteaptă un
verdict de la noi.

* Nu am înțeles de ce ne-ai mai trimis încă alte texte
dacă nu ai fost mulțumită de ultimul nostru răspuns. Ai
dorit să te convingi că ceea ce ți-am reproșat în anteriorul
răspuns a pornit dintr-o interpretare fugară a mesajului tău?
(Limona Grecu, București)

* Recitește răspunsul nostru din iunie. Nici cele ajunse
acum la „Curier...” nu ne-au convins de un eventual talent.
(Constantin Biscoveanu, Constanța)

* Cu așa versuri, nu: „Și-am scris vrute și nevrute,/
Cîte-n lume, câte-n stele/ Despre flori de micșunele/
Despre dorurile mele / Și le-am pus un titlu-n frunte”.
(Viorel Pușcaș)

*Ai talent. Dar o singură strofă ne-a cucerit din cele tri-
mise, semn că te mai aștept și cu alte texte: „Deschei guleul
hainei/ strâns sub bărbie/ și peste umărul meu/ cade mola-
tec / primăvara târzie”. (Matei Țiței, Suceava)

* Încă nu, nici de data aceasta nu ne-ai convins: „Și
păsări și oameni și pietre/ tremurând se supun/ și focuri
marine aprinse/ pe pămîntul străbun”. (Vladimir Onea,
Târgu Jiu)

* Nu, influențe păunesciene tratate rudimentar:
„Femeie-aleasă să ne-avântăm în mare/ trecând de geaman-
duri în largul fără mal/ când caldul nostru sânge animal / va
deveni o limfă de roșie culoare”. (S. Mihai)

* Două din textele trimise sunt acceptabile. Le-am
reținut pentru o antologie colectivă. Al treilea, mult prea
lung pentru o eventuală publicare, cred că va trebui tranșat
în mai multe părți. Te mai aștept și cu altceva. (Maria
Nicoleta Apetrei)

* Din ce în ce mai bine. În cel de-al doilea mail am

găsit cîteva texte onorabile. Te aștept cu un grupaj consis-
tent pentru o eventuală antologie. (Miruna Sandu)

* „Călătoresc imaginar/ prin universul infinit,/ Pe-o
stea găsesc întipărit/ Un veșnic nume aurit: Eminescu”.
Atât? (Elena Vartic, Ploiești)

* Ceea ce ne-ai trimis pare a fi un eseu politic, deși este
scris cam școlărește. Nu publicăm eseuri de acest gen chiar
dacă sunt scrise profesionist, ceea ce nu e cazul la tine.
(Vlad Manoliu, Bârlad)

* Versuri căznite care nu se leagă cu nici un chip:
„Plîng în zâmbetul fals al disprețului/ plâng în rictusul amar
al remușcării/ bucăți de oglindă adăpostesc lacrimile/ frag-
mente de neant”. (Oana Parâng)

La final, o ultimă fabulă pe care o publicăm din cele tri-
mise de Victoria Furcoiu, care se intitulează „Musca și albi-
na”: „Tot hoinărind printr-o grădină,/ Musca, mereu, dezo-
cupată,/ Zburând pe lângă o albină,/ Bzz! Bâzâia tare frus-
trată:/ – Eu nu cred că ţi se cuvine/ Să fii de laude-ncărca-
tă!/ Fiindcă şi tu, la fel ca mine,/ În neam de muscă-ai fost
creată./ Şi eu sunt tot bâzâitoare,/ Am aripi ca şi tine, fată!
/ Sunt tot insectă zburătoare,/ De ce-ai fi tu mai importan-
tă?/ Să stai în casă construită,/ Să ai regina ta, vezi,
Doamne!/ Să fii atât de preţuită/ Şi să nu rabzi nicicând de
foame!/ Albină, dacă ţi se spune,/ De fapt, tot muscă te
numeşti,/ Doar… acul veninos, de mine,/ Face să te deose-
beşti!/ Albina i-a răspuns în grabă,/ Nectarul unei flori sor-
bind:/–- Scuză-mă, dragă, eu am treabă!/ N-ar trebui, dar îţi
răspund:/ Suntem pe lume, ai dreptate,/ Multe insecte zbu-
rătoare./ Cu unele, accept, se poate,/ Chiar semănăm la-nfă-
ţişare./ Dar, în afară de aspectul/ Pe care-l are fiecare,/ Doar
faptele-i atrag respectul/ Şi lauda valorii sale./ Deci vei
putea ajunge oare/ (Deşi, prea multe, nu-ţi poţi cere),/ Să
vezi că-ntre bâzâitoare,/ Nu toate muştele fac miere?/ Şi,
dacă vei mai bâzâi,/ Punându-mi rostul la-ndoială,/ Oricine
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poezia „culinară” a lui Emil Brumaru. Adăugăm
o reverență a lui Lucian Dan Teodorovici caricaturis-
tului (între ghilimele) Ion Barbu, cu referire la ce
reprezintă creația sa raportată la momentul 1989 în
evoluția artei românești. Și, în fine, un popas la
Ramuri. Unde suntem întîmpinați cu o sumedenie
de informații dar și cu numeroase propuneri de lectu-
ră, girate de Mihai Ghițulescu, Dumitru Ungureanu,
Gabriela Gheorghișor, Gabriel Nedelea. Ancheta
revistei are ca temă Cuvântul și/ sau imaginea.
Răspund Ion Bogdan Lefter, Irina Petraș, Robert
Șerban, Florin Toma, Mihai Zamfir, Mircea Muthu.

Ne oprim, subiectiv, la textul lui Robert Șerban: „A
avut ceva ori cineva mai multă putere decât imagi-
nea, decât imaginile, în ultimele mii de ani? Sau ne
place nouă, celor care credem în puterea scrisului și
ne-o dorim,care, poate, am cunoscut-o în circuitele
noastre închise, să vorbim despre o civilizație a
cuvântului, ce vai!, e detronată acum, în secolul al
XXI-lea de tablete, telefoane, plasme, holograme,
afișe, imprimante 3D, fotografii, filme?”. Cronici de
film, teatru și un pios omagiu adus lui Corneliu
Antoniu, completează numărul.



te va auzi,/ Îţi va răspunde cu-o morală!/ Căci una este
munca în tot folositoare,/ Şi alta, bâzâiala muştei rătăcitoa-
re”.

ANTOLOGIA CURIERULUI: 
VALY LORELA-BUȚA

e toamnă 
și-n bocanci frunzișul 
îmi roade timpul ca o fiară 
salcâmi cu marginile goale stau solitari în mahalale 
trei cocostârci împart o sârmă 
sub care zace o vulpe moartă 
natură statică iubite
împărtășim aceeași soartă

sunt o femeie 
în tiparele vremii 
îmi întind aripile 
ofrandă luminii dimineții 
scutur pleoapele de noaptea lipită de ele 
strivesc ultima rază a lunii în irisul castaniu
nu am trăit niciodată 
numărându – mi firele de păr dar 
câteva zile la rând îmi imprim în zațul cafelei 
cai de noroc

***
coboară strâmb
ca un arcuș după spectacol
pe coama zării
un om – o altă galaxie de idei
în înserarea de pe frunte
au loc aproape
toate zilele din vară

măsurătoarea cutiei de carton
niciodată nu am să înțeleg măsurătorile
calapodul pe care trebuie să mă pliez
asemeni unui ciorap pe piciorul unui mort

părul nu se încadrează niciodată 
în cutia aceasta de carton 
vrea să respire prin găurile de pe margini
iarba fiarelor
dezleagă toate aceste încuietori
dar câmpul imens desfășurat de libertatea promisă
mă îngrozește
ca și țipătul care nu mai este al meu

***
cineva se jucase cu norii pe cer 
așezați în formă de clopot 
par a bate secunde de viață 
par să strige la oale de lut 
cântecul mâinilor pe oasele noastre 
tristeți măsurate 
de țipătul lumii 
umblăm amândoi în picioarele goale
Drăgaica ne cheamă 
și clopotul bate în oase 
de lut

***
Aliona tu ești a tuturor 
te prostituezi 
cu copacii
cu apa 
cu cerul
te abandonezi oricărei pietre
(fie ea și funerară)
te prelingi senzual printre zile
sfâșii trupuri
cu dinții de lapte
Aliona
ai pijamaua murdară de dungi
liniile părului tău ce se varsă în Volga
s-au dus să cumpere săpun
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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.




